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SESSIÓ INAUGURAL FACEBOOK CAIXAFORUM

12.00 h    Benvinguda
	 Sr.	Ignasi	Miró,	director	de	l’Àrea	de	Cultura	i	Divulgació	Científica	de	la	Fundació	”la	Caixa”

 Dansa comunitària en temps de pandèmia 
 Conversa entre Rafael Palacios (coreògraf i director de la companyia de dansa colombiana Sankofa) i Francesc Casadesús  
 (director del Grec Festival de Barcelona)

DIÀLEGS MÚLTIPLES (EN LÍNIA)

1.ª PART 

16.00-19.30 h PRESENTACIONS DELS PROJECTES ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 2019

2.ª PART 

10.00-13.30 h i 16.00-19.30 h  DIÀLEGS TEMÀTICS

19.30 h  Apreciacions de l’experiència compartida i comiat 

SESSIÓ INAUGURAL
Dansa comunitària en temps de pandèmia
Conversa entre Rafael Palacios i Francesc Casadesús 

Estava previst que el coreògraf i ballarí Rafael Palacios, director de la com-
panyia colombiana de dansa Sankofa, viatgés aquest estiu a Barcelona 
per	posar	en	marxa	un	procés	creatiu	amb	joves	en	el	marc	del	programa	
Art for Change. Palacios i els ballarins i les ballarines de Sankofa també 
pensaven presentar el seu espectacle La ciudad de los otros (La ciutat dels 
altres) com a part de la programació del Grec Festival de Barcelona. Cap 
de les dues cites no s’ha pogut materialitzar a causa de la pandèmia de la 
COVID-19, però, com a mínim, tindrem l’oportunitat d’escoltar Palacios 
en una conversa amb Francesc Casadesús, director del Grec Festival de 
Barcelona.	Coneixerem	així	el	responsable	d’una	companyia	que	ha	des-
envolupat	projectes	pedagògics,	ha	establert	ponts	interculturals	entre	
l’Àfrica i Amèrica, i ha creat un ampli repertori de coreografies que s’han 
vist a Colòmbia, però també en molts altres països del món. Sankofa crea 
discurs,	teixeix	comunitat	i	promou	la	transformació	social	a	través	de	la	
dansa.	Quin	és	el	discurs	de	Sankofa	i	quins	espais	de	reflexió	generen	
els	seus	projectes?	

L’Exchange	Forum	convida	a	dialogar	les	persones	interessades	en	l’art	com	a	element	de	transformació	social.	Guiats	
per	artistes,	creadors,	gestors	culturals	i	educadors	socials,	compartirem	durant	dos	dies	experiències	i	perspectives	di-
verses al voltant de l’acció artística com a generadora de canvi. Empeltada en la comunitat que l’anima, aquesta edició 
de	l’Exchange	Forum	té	un	significat	especial	a	l’hora	de	reconèixer	el	seu	present	i	anticipar	el	seu	futur.
Durant	aquests	dies	de	trobades,	podrem	assistir	a	un	diàleg	entre	Rafael	Palacios	i	Francesc	Casadesús,	conèixer	els	
projectes	de	la	convocatòria	Art	for	Change	”la	Caixa”	2019	i	participar	activament	amb	les	nostres	pròpies	visions	i	ex-
periències	en	els	diàlegs	temàtics	promoguts	per	persones	impulsores	de	projectes	Art	for	Change	de	diverses	edicions.

Inscriu-te aquí

Trobaràs tots els enllaços per a accedir a les sales virtuals aquí.
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https://cloud.news.lacaixa.org/form01?idf=fo.exforum&lang=ca
https://obrasociallacaixa.org/ca/cultura/art-for-change/exchange-forum
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DIÀLEGS MÚLTIPLES
Aquesta metodologia proposa generar dife-
rents espais d’intercanvi entre les persones 
participants, desenvolupats en dos formats 
diferents:

1.ª part: presentacions	dels	projectes	Art	for	
Change	”la	Caixa”	2019	

2.ª part: diàlegs temàtics proposats per la ma-
teixa	comunitat	Art	for	Change

PRESENTACIONS DELS PROJECTES  
ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 2019

DILLUNS 29 DE JUNY

Partint	de	les	presentacions	que	han	creat	per	a	les	jornades,	podrem	veure	com	les	circumstàncies	de	l’entorn	actual	
han	transformat	l’esperit	dels	projectes	seleccionats	en	l’última	convocatòria	Art	for	Change	”la	Caixa”	i,	al	seu	torn,	
com	aquests	mateixos	projectes	són	un	reflex	del	nostre	present	col·lectiu.

16.00-   
16.30 h

1

TRASPASSANT MURS
Cristina Sampere  
i	Marcel·lí	Antúnez

2

SER CON
Nuria Sotelo

3

PROYECTO  
IMPRESAS
Pilar Almenar  
i Laura Bellver

4

LAS DE AHORA
Aldemar Matias,  
Maider Fernández  
i Laura Herrero

16.45-
17.15 h

5

GEOGRAFIA I 
MEMÒRIA: DEMÈNCIA, 
RESISTÈNCIA  
I SOLIDARITAT
Albert Potrony  
i	Roser	Sanjuán

6

SAVIA NUEVA… 
VIEJA SABIA
Àfrica Martínez

7

MEAFEST: 
SEMBRANDO  
FUTURO
Diana Romero

8

GALLOS DE PELEA
Beatriz Liebe

17.30-
18.00 h

9

LOCUS*
Nada	Colectivo	i	Iris	Sofia

10

TALLER 
COREOGRÀFIC  
PER A PERSONES 
AMB PARKINSON
César Casares  
i Patricia Ruz

11

QUERÍAN BRAZOS 
Y LLEGAMOS 
PERSONAS
Susana Jiménez  
i Irene G. Rubio

12

TROBADES: ARTS 
COMUNITÀRIES  
I EDUCACIÓ 
Josep M. Aragay Borràs

18.15-
18.45 h

13

MÚSICA CREATIVA
Laura Poggio

14

SOMAS 5D
Aitana Cordero

15

SONOQUALIA 3.0
Concha García

19.00-
19.30 h

16

HARROTU ILEAK
Leire San Martín,  
Bouchra Baghdadi  
i Oihane Espúñez

17

RODANDO 
EL LÍMITE: 
AUTOGESTIÓN  
Y DISPARATE
Alfredo Escapa  
i Belén Sola

18

TAMBIÉN ESTÁS  
AQUÍ
Paloma de Pablo  
i Marta Abbad
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9  LOCUS*

NADA Colectivo  

+ Iris Sofia

Cada any, a Madrid, prop de 45.000 
joves	d’entre	15	i	35	anys	acudeixen	
al professional d’atenció primària 
per ansietat i depressió. Locus* 
s’adreça	al	teixit	veïnal	 jove	de	Va-
llecas que conviu amb patiment 

PROJECTES ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 
CONVOCATÒRIA 2019

1  TRASPASSANT MURS

Fundació Setba

En	 aquest	 projecte	 artístic	 comuni-
tari,	 hi	 participen	 joves	 interns	 del	
centre	educatiu	de	justícia	(CEJ)	Can	
Llupià i també personal del cen-
tre,	 amb	 la	 col·laboració	 de	 l’artista	
multidisciplinari	 Marcel·lí	 Antúnez	
i estudiants de l’Escola Massana. 
Es proposa transformar l’àmbit del 
CEJ intervenint artísticament el mur 
que l’envolta i relacionant interns i 
treballadors, vigilats i vigilants, per 
aconseguir la visibilització d’aquests 
joves,	que	moltes	vegades	pateixen	
el rebuig de la societat. 
www.fundaciosetba.org

8  GALLOS DE PELEA 

- CABOSANROQUE, 

MATISSOS Y L’ALTRE 

FESTIVAL

Asociación Sociocultural 

L’Altre Festival

Creació d’un espectacle multidis-
ciplinari	 en	 el	 qual	 conflueixen	 la	
música, el teatre i la poesia, a càrrec 
de la companyia Cabosanroque, en 
col·laboració	 amb	 l’associació	 Ma-
tissos,	 amb	 l’objectiu	 d’aconseguir	
el benestar i la inclusió de perso-
nes amb i sense problemes de salut 
mental. L’espectacle es va estrenar a 
la Fàbrica de Creació Fabra i Coats 
durant la cinquena edició de L’Altre 
Festival Internacional d’Arts Escèni-
ques i Salut Mental.
www.laltrefestival.cat

El Proyecto Impresas és un pro-
cés d’acompanyament creatiu en 
la	 creació	 literària	 col·lectiva	 per	
a dones de la presó de Picassent 
que vol alimentar la seva creativi-
tat,	 reafirmar	 les	 seves	 habilitats	 i	
generar un entorn favorable al seu 
empoderament. A través de tallers 
participatius, es busca generar una 
reflexió	positiva	sobre	 les	capacitats	
d’aquestes	dones,	així	com	eliminar	
els	prejudicis	que	elles	s’imposen	a	si	
mateixes	i	els	que	els	imposa	el	seu	
entorn. www.impresas.org

facebook.com/pilar.almenar.vara

4  LAS DE AHORA

Maider Fernández Iriarte, 
Laura Herrero Garvin  
y Aldemar Matias

Aquest	 projecte	 multidisciplinari	
proposa generar un espai de diàleg i 
interacció en el qual un grup d’ado-
lescents de 4t de l’ESO de l’Institut 
Escola Trinitat Nova de Barcelona 
—considerat com un centre d’alta 
complexitat—	 reflexiona	 sobre	 la	
manera com els agradaria ser per-
cebudes i la manera com els agra-
daria representar-se a través del 
cinema i del teatre.
vimeo.com/maiderfernandeziriarte

lauraherrerogarvin.com

www.aldemarmatias.com

6  SAVIA NUEVA…  

VIEJA SABIA

Àfrica Martínez Ferrin

El	 projecte	 recupera	 la	 veu	 de	 la	
gent	gran	i	valora	la	seva	experièn-
cia	vital,	a	la	vegada	que	ofereix	als	
adolescents l’oportunitat de treba-
llar amb els avis i incorporar la seva 
saviesa com a «guia per a la vida». 
Joves	i	grans,	ballant	junts,	(re)des-
cobreixen	el	poder	de	 la	creativitat	
com a arma per a la vida i el seu 
propi cos com a mestre cap al co-
neixement	i	el	desenvolupament	de	

la seva persona en societat. 
www.snvs.art

2  SER CON

Nuria Sotelo Rodríguez

Ser con és una peça escènica inclu-
siva en la qual, a través del cos i la 
creació	musical	i	visual,	es	reflexio-
na sobre la vulnerabilitat, la fragi-
litat i la diversitat. És un espai per 
construir comunitat, per compartir, 
conèixer	 i	 conèixer-se	per	mitjà	de	
la trobada intergeneracional d’ado-
lescents, persones grans, artistes 
i persones amb discapacitat en el 
municipi d’Allariz, de prop de 6.000 
habitants, distribuïts en 87 nuclis de 
població. 
www.licenciadasotelo.com

5  GEOGRAFIA I 

MEMÒRIA: DEMÈNCIA, 

RESISTÈNCIA I 

SOLIDARITAT

Albert Potrony Márquez

La	 major	 part	 del	 suport	 pràc-
tic i afectiu a persones grans amb 

7  MEAFEST: 

SEMBRANDO FUTURO 

(MUESTRA EXPANDIDA  

DE ARTES ESCÉNICAS)

Diana Romero del Hierro

Aquest	projecte	de	mediació	cultural	
i creació artística comunitària té com 
a protagonistes les arts vives vincu-
lades a l’ecologisme, la sostenibilitat, 
el món rural, la inclusió i la diversitat. 
Es desenvolupa en poblacions de la 

3  PROYECTO IMPRESAS 

Pilar Almenar Vara

demència la porten a terme do-
nes, generalment familiars propers. 
Aquesta és una feina no remune-
rada ni reconeguda, que en gene-
ral es fa sense formació i amb poca 
ajuda	 professional.	 Aquest	 projecte	
treballa amb la Unitat de Demèn-
cies/Alzheimer de la Residència 
Lleida-Balàfia.	 En	 col·laboració	 amb	
l’artista, es busca establir relacions i 
explorar	interessos	comuns,	àrees	de	
preocupació i anhels. 
www.albertpotrony.co.uk

Mancomunitat de l’embassament 
d’El Atazar, a la Sierra Norte de Ma-
drid,	un	territori	marcat	per	 l’èxode	
massiu de la seva població durant 
la	primera	meitat	del	segle	xx,	amb	
la consegüent pèrdua de densitat 
demogràfica	 i	 de	 transmissió	 dels	
coneixements	propis	del	lloc	i	de	les	
seves formes de vida, el patrimoni i 
la gestió dels recursos. 
www.titeresymarionetas.com
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11  QUERÍAN BRAZOS  

Y LLEGAMOS PERSONAS

Susana Jiménez Carmona

La feina de la llar a Espanya consti-
tueix	un	dels	sectors	més	castigats,	
en el qual es donen múltiples vul-
neracions de drets. Querían brazos 
y llegamos personas és una radio-
novel·la	 amb	 treballadores	 de	 la	
llar d’origen migrant. Té una doble 
finalitat:	 contribuir	 a	 l’empode-
rament d’aquestes treballadores 
a través d’una activitat artística, i 
sensibilitzar la societat sobre la seva 
situació. Hi participen l’artista so-
nora Susana Jiménez Carmona, la 
cooperativa Pandora Mirabilia i el 

15  SONOQUALIA 3.0: 

IMÁGENES MENTALES  

E IMAGINACIÓN SONORA

Concha García González

Sonoqualia	 té	 com	 a	 objectiu	 fo-
namental la creació, per part de 
persones amb discapacitat visual, 
d’experiències	 artístiques	 sonores	
vinculades a obres pictòriques que 
es troben en museus de la ciutat de 
Madrid. Proposa desenvolupar una 
experiència	alternativa	que	apel·li	a	
la	subjectivitat	de	l’oient,	discapaci-
tat visual; i que el quadre passi pel 
cos i les emocions de cadascú. 
sonoqualia.es

16  HARROTU ILEAK

Tabakalera, Centro Inter-

nacional de Cultura Con-

temporánea

Aquest	projecte	planteja	una	col·la-
boració	directa	de	joves	migrants	en	
situació vulnerable de la ciutat de 
Donostia,	 entesos	 com	 a	 subjectes	
amb agència, amb artistes marro-

13  MÚSICA CREATIVA

Fundación Música Creativa

El	 projecte	 connecta	 artistes	 actius	
de	 l’àmbit	 del	 jazz	 i	 les	 músiques	
actuals	amb	col·lectius	de	refugiats	i	
migrants econòmics per a la creació 
conjunta	d’un	llibre-disc	en	el	qual	
es recullen diferents històries de les 
cultures	instal·lades	fa	poc	a	Madrid.	
La	 intenció	del	 projecte	 és	 afavorir	
l’acostament artístic entre cultures a 
través	d’un	exercici	d’empatia,	inte-
gració i empoderament.
www.fundacionmusicacreativa.

com

18  TAMBIÉN ESTÁS AQUÍ

Paloma de Pablo

El	 projecte	 pretén	 trencar	 dife-
rents barreres amb les quals topen 
les persones amb TEA (trastorn de 
l’espectre autista), en concret, amb 
síndrome	 d’Asperger:	 la	 dificultat	
per a les habilitats socials i comu-
nicatives o per a l’accés al mercat 
laboral, la falta de sensibilització en 
l’àmbit escolar o les necessitats par-
ticulars que tenen les famílies que 
s’enfronten a un diagnòstic com el 
TEA. Tot plegat, a través de les arts 
escèniques i en contacte amb espais 
quotidians on s’aspira a aconseguir 
la inclusió: l’entorn escolar, el labo-
ral i el familiar.

www.palomadepablo.com

tambienestasaqui.wordpress.com

10  TALLER COREOGRÀ-

FIC PER A PERSONES AMB 

PARKINSON

Asociación de Profesiona-

les de la Danza en la Co-

munidad de Madrid

«Per a una persona amb Parkin-
son, pensar com un ballarí li apor-
ta	beneficis	directes	pel	que	fa	a	la	
identitat, l’autoestima, la qualitat 
de	vida…»	El	projecte	és	una	apro-
ximació	 innovadora	al	 treball	artís-
tic amb persones amb Parkinson i 
altres malalties neurològiques que 
participen de manera activa i plena 
per generar una obra construïda en 
col·laboració	amb	una	coreògrafa.
facebook.com/APDanzaMadrid/

12  TROBADES: ARTS 

COMUNITÀRIES  

I EDUCACIÓ

Basket Beat: Movimiento, 

Arte, Educación y Acción 

Social

Aquest	 projecte	 proposa	 diverses	
obres artístiques —una peça musi-
cal,	una	obra	teatral,	una	instal·lació,	
documents audiovisuals…— elabo-
rades amb diferents grups, con-
textos	 i	 processos,	 i	 que	 serveixen	
per entendre, revisar, qüestionar i 
canviar l’educació des de diferents 
mirades,	així	com	per	pensar	sobre	
metodologies innovadores a través 
de les arts. www.basketbeat.org

17  RODANDO EL LÍMITE. 

AUTOGESTIÓN Y DISPARATE

LAAV_ (MUSAC). Fundación 

Siglo para el Turismo y las 

Artes de Castilla y León 

Rodando el límite. Autogestión y 
disparate és	el	títol	triat	pel	col·lec-
tiu La Rara Troupe, grup de creació 
constituït al Departament d’Edu-
cació i Acció Cultural del MUSAC, 
per convocar un grup de persones 
amb interessos combinats tant en el 
terreny	audiovisual	com	a	eina	d’ex-
pressió, creació i investigació, com 
pel que fa al malestar psicosocial. 
raraweb.org

laav.es/la-rara-troupe

14  SOMAS 5D

Universidad Carlos III  

de Madrid

col·lectiu	d’empleades	de	la	llar	Te-
rritorio Doméstico. 
yllegaronpersonas.org

psíquic. A través de llenguatges 
creatius contemporanis com l’auto-
edició, els mems o la performance, 
el	projecte	explora	els	marges	 cul-
turals i reivindica la salut mental des 
d’una perspectiva antipsiquiàtrica i 
comunitària.
instagram.com/proyectolocus
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quins que treballen amb ells com-
partint l’idioma i alguns codis cul-
turals. D’aquesta manera, es busca 
l’accés a una comunicació directa 
des	d’on	abordar	la	complexitat	de	
certes situacions de vida. 
www.tabakalera.eu

Aquest	 projecte	proposa	 la	 creació	
de Somas 5D,	una	nova	galàxia	en	
la qual es dona veu i rellevància a 
col·lectius	 invisibilitzats	 dins	 del	
campus universitari i del munici-
pi de Leganés. Les tres disciplines 
fonamentals en les quals es basa 
el	projecte	 són	 les	arts	 escèniques,	
l’arquitectura i les arts culinàries. 
www.uc3m.es
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DIÀLEGS TEMÀTICS

Els	participants	podran	compartir	dubtes,	experiències,	inquietuds	i	aprenentatges	als	espais	de	reflexió	sobre	els	temes	
proposats que més els interessin. Podran contribuir als diàlegs i enriquir la seva pròpia perspectiva en les sessions que 
prefereixin,	sempre	que	la	capacitat	no	s’hagi	completat.	Hi	haurà	24	sales	virtuals	amb	24	temes	que	tindran	una	ca-
pacitat limitada de 15 persones per sala. Els temes, proposats per persones de diverses edicions de la convocatòria Art 
for	Change”la	Caixa”		,	reflecteixen	dilemes	que	han	anat	emergint	en	la	pràctica	de	l’acció	artística	per	al	canvi	so-
cial.	La	persona	o	les	persones	que	han	plantejat	el	tema,	sobre	la	base	de	la	seva	pròpia	experiència,	ens	situaran	en	el	
context	del	dilema	que	es	tractarà.
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10.00-
11.00 h

TEMA 1. Donar i rebre. 
L’intercanvi en l’art. L’art és 
suficient?	Sobre	els	retorns	
i les devolucions en els 
processos participatius amb 
comunitats.

Leire San Martin, Bouchra 
Baghdadi, Oihane Espúñez, 
Aitana Cordero

TEMA 2. Es poden adaptar 
les pràctiques artístiques 
participatives o de cocreació a 
l’impacte de la pandèmia i als 
possibles escenaris d’aïllament 
o	bretxa	social?	

Albert	Potrony	i	Roser	Sanjuán

TEMA 3. Com es pot mesurar la 
rendibilitat	dels	projectes	artístics	
vinculats a moviments generadors 
de	canvi	social,	la	seva	projecció	
en el mercat i l’impacte en el 
col·lectiu	participant	i	el	seu	
entorn?	

Victor Panicello

TEMA 4. Com es pot tenir 
cura del nostre sector i dels 
agents que en formem 
part?	Estratègies	per	a	la	
sostenibilitat de la vida i la 
gestió de la nostra feina.

Ana Campillos i Iris Hernández

11.15-
12.15 h

TEMA 5. Com es 
poden afrontar propostes 
comunitàries amb el 
distanciament	social?	Hi	ha	
alternatives,	en	el	context	
actual, per treballar en 
comunitat fora del món 
virtual?

Diana Romero

TEMA 6. Treballar en temps 
de COVID. La feina en línia en 
els	projectes	col·laboratius.

Belén Sola

TEMA 7. Fins a quin punt s’ha 
tingut en compte la diversitat de 
les anomenades discapacitats 
a l’hora de regular les normes 
d’ús de l’espai públic en la «nova 
normalitat»?

Concha García

TEMA 8. El nostre lloc 
d’enunciació. Des d’on parlem, 
ni per sobre ni per sota, i com 
formar un «nosaltr@s».

Christian Fernández Mirón

12.30-
13.30 h

TEMA 9. El bloqueig i 
la	reactivació	del	projecte	
davant la pandèmia.

Laura Herrero

TEMA 10. Aportació del 
sector cultural i artístic a la 
societat	en	un	context	de	crisi	
com l’actual.

Martina Cumova

TEMA 11. Com es planegen 
accions o creacions artístiques en 
un	futur	inestable	i	canviant?

Àfrica Martinez

TEMA 12. De qui és la 
propietat	intel·lectual	d’obres	
resultants de processos 
participatius?

Pilar Almenar

16.00-
17.00 h

TEMA 13. Adaptació i 
resistència en un procés 
artístic	com	a	exercici	
nutritiu. L’escolta versus la 
necessitat de pertinença.

Aitana Cordero  
i	Sofia	Gasset 

TEMA 14. Noves realitats 
de comunitats nascudes en 
la intimitat de la pantalla: 
conformació i comportament.

Elena López Nieto

TEMA 15. Hi ha una falta 
de	reconeixement	de	la	nostra	
feina per part de les institucions, 
accentuada en el medi rural. Com 
ens	podem	posar	en	valor?	

Diana Romero

TEMA 16. Caldran	projectes	
per eliminar la por dels 
col·lectius,	la	por	en	general?	
Es pot transmetre la idea que 
només estarem segurs en el 
món	virtual?

Concha García

17.15-
18.15 h

TEMA 17. Com	fem	xarxa	
i ens relacionem en el sector 
de	les	arts	comunitàries?

Josep Mª Aragay Borràs

TEMA 18. Quines opcions 
de	finançament	hi	ha	per	a	
projectes	socioculturals	i	on	
es	poden	trobar?	Qui	ha	de	
finançar	la	cultura	i	les	arts?

Martina Cumova, Paloma De 
Pablo i Marta Abbad

TEMA 19. Com conviuen 
l’emergència i l’espontaneïtat 
de l’acte artístic amb les 
aclaparadores limitacions 
externes?

Àfrica Martinez

TEMA 20. Pot aportar 
alguna cosa l’art quan el col.
lectiu està en situació de 
supervivència?	

Susana Jiménez

18.30-
19.30 h

TEMA 21. Conèixer	com	
és el procés i alguns tips per 
llançar una campanya de 
crowdfunding: informació 
a aportar, tipus de 
recompenses, en quines 
plataformes publicar, etc..

Paloma De Pablo  
i Marta Abbad

TEMA 22. Com es poden 
fidelitzar	els	usuaris	de	
projectes	que	tenen	el	dret	de	
desvincular-se	per	oblidar?	(p.	
ex.,	presons

Pilar Almenar

TEMA 23. Cura i continuïtat. 
Com	entrar	i	sortir	d’un	projecte	
comunitari.

Carmen Vilches

TEMA 24. Quin paper 
s’espera d’un centre cultural 
amb relació a processos de 
creació amb la comunitat 
educativa?	Què	és	comunitat	
educativa?	Hem	de	crear	
vincles més personalitzats i 
concentrar-nos	en	experiències	
de	qualitat?

Lluís Noguera, director  
de	CaixaForum	Barcelona

Les	jornades	seran	facilitades	per	l’equip	de	consultors	d’Innova,	Institut per a la Innovació Organitzativa i Social de Barcelona. www.innovaccio.net

19.30 h  Apreciacions de l’experiència compartida i comiat
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FACILITADORS DELS DIÀLEGS MÚLTIPLES

Rafael Palacios. És coreògraf, mestre i ballarí afrocolombià, investigador de la dansa afrotradicional, contem-

porània	i	urbana.	La	seva	experiència	com	a	ballarí	a	l’Àfrica	i	a	Europa	va	ser	la	base	per	fundar	la	Corporació	

Cultural Afrocolombiana Sankofa el 1997, com a espai dedicat a la formació, la recerca, la difusió i la creació 

artística.	Les	seves	coreografies	inclouen	un	ampli	repertori	i	una	trajectòria	escènica	nacional	i	internacional,	en	

països com ara França, Espanya, Jamaica, el Brasil, Burkina Faso, l’Uruguai, el Canadà, la Xina, Panamà, el Perú 

i els Estats Units. Ha rebut nombrosos guardons, com el Premi Nacional de Dansa del Ministeri de Cultura l’any 

2008, o el Premi Nacional de les Arts el 2017, atorgat per la Universitat d’Antioquia.

Francesc Casadesús. És un apassionat de la cultura, lector, compromès amb l’associacionisme i amb una gran 

curiositat	per	conèixer	altres	formes	de	mirar	el	món.	Va	estudiar	Psicologia	a	Barcelona	i	va	compaginar	els	es-

tudis amb classes a l’Institut del Teatre. Més tard, també es va graduar a l’School for New Dance Development 

d’Amsterdam. Va treballar en la producció d’espectacles per a l’empresa Degira, en la gerència de l’Institut de 

Cultura de Vic, en la programació del Teatre Atlàntida i en màrqueting al Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(MACBA). Des del 2005 fins al 2017, es va encarregar de la direcció i la programació del Mercat de les Flors com 

a Casa de la Dansa, i actualment és el director artístic del Grec Festival de Barcelona.

Joan Roma i Vergés. És president i consultor d’organitzacions d’Innova, llicenciat en Filosofia i Psicologia Social 

per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Organisational Development pel Center for Studies of the Person 

de La Jolla (Estats Units) i Professional Development Programme a l’Institute of Organizational Development de 

Bèlgica.	Té	una	llarga	experiència	com	a	mànager,	consultor	i	professor,	i	s’ha	especialitzat	en	l’acompanyament	

de	processos	de	transició	individual	i	organitzativa	a	Europa,	l’Amèrica	Llatina	i	l’Àfrica.	Dirigeix	programes	d’apre-

nentatge	experiencial	i	fa	recerca	aplicada	a	través	de	la	metodologia	multidimensional	Transnovació	Organitzativa,	

creada per Innova. És membre de la International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations i de l’Or-

ganisation for Promoting Understanding of Society.

Jaume Benavent i Guardia. És llicenciat en Pedagogia i màster en Direcció de Recursos Humans i Consultoria de 

Processos a les Organitzacions per la UB, Professional Development Programme per l’Institute for Organizational 

Development	de	Bèlgica.	És	Director	de	Projectes	de	l’Institut	Innova.	Ha	estat	director	del	seminari	internacio-

nal «Leadership with Engagement and Accountability at work», Group Relations Nederland, Holanda. Com a 

consultor, acompanya, entre d’altres, empreses de propietat familiar i equips d’organitzacions de professionals, 

especialment de serveis a la persona.

Sandra Carrau i Pascual. És sòcia i consultora d’organitzacions d’Innova, llicenciada en Sociologia de les 

Organitzacions per la UB, i postgrau en Gestió de Recursos Humans per la Universitat Pompeu Fabra. Assessora 

organitzacions en els seus processos d’integració de la diversitat en els equips de treball. Acompanya directius i 

professionals	en	el	seu	rol	de	lideratge,	especialment	d’organitzacions	d’atenció	a	la	persona	i	de	coneixement	

especialitzat.	És	codirectora	del	seminari	«Organitzar-se	en	col·laboració:	establint	xarxes,	desfent	organigra-

mes» d’Innova.

David Sierra. És soci i consultor d’Innova, postgrau en Recursos Humans i Consultoria de Processos per la UB, i 

staff del programa «Capacitats polítiques en les organitzacions» d’Innova. Assessora directius en el seu rol de li-

deratge. Com a consultor d’organitzacions, participa, entre d’altres, en programes de creació de visió estratègica 

compartida i en el desenvolupament de la Systemic Contributions Methodology per a equips o organitzacions 

en processos d’innovació.

Joan Teixidor. És	sociòleg	i	fotògraf	artístic,	i	soci	i	cooperant	d’Innova.	Experimenta	el	retrat,	el	documental,	

la	natura	morta	o	el	fotograma	per	aproximar-se	als	grups	humans	i	a	la	naturalesa.	És	professor	de	fotogra-

fia analògica en blanc i negre en centres especialitzats, coordinador d’Afers Argèntics de l’Institut d’Estudis 

Fotogràfics	de	Catalunya,	i	comissari	d’exposicions.
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Millorant la societat  
a través de la cultura


