curs bÀsic d’accessibilitat
per espais visuals
Sobre experiències, èxits i fracassos
Centre d’Art la Panera (Lleida)

centre d’art la panera

Lleida (138.144 hab.)
18% població estrangera segons idescat
Inaugurat 2003
1400 m2 d’espai expositiu
16.000 espectadors anuals de mitjana
170.700 eur pressupost en concepte exposicions
i activitats
Fons públics
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Lleida)

SANTIAGO SIERRA , biennal de venècia 2003

Muro cerrando espacio

la vida real

EFE / LLEIDA
DIMARTS, 11 D'ABRIL DEL 2017 - 08:06 CEST
Down Lleida ha denunciat aquest matí davant la fiscalia de Lleida els propietaris del 'pub'
que la nit del divendres 31 dConselleria e març i la matinada del dissabte 8 d'abril i altres
discapacitats intel·lectuals. L'entitat també ha presentat la denúncia davant la de Benestar
Social i l'Agència Catalana de Consum (ACC).
Down Lleida considera que "el local va prendre la decisió de vetar els joves de l'associació de
forma conscient i premeditada" i assegura que en les primeres explicacions que va donar el
'pub' als mitjans de comunicació

"Va argumentar que la seva presència repercutia negativament en la seva facturació".

juan lópez, A la derriva, 2013

investigació

CONCEPTES A TENIR EN COMPTE SOBRE QUÈ FEM I
COM HO FEM?
programació expositiva

Accès a la cultura
Creativitat
Transversalitat
Pensament crític

DISSENY
UNIVERSAL

projectes artístics col·laboratius

Transformadors
(experiència estètica)
Transgeneracionals
Transdisciplinars
metodologies adoptades
Pensament Visual (VTS,
Project Zero, Harvard-MOMA)
Museologia crítica (J. Lorente)
Gir Educatiu (I. Rogoff)
Estètica Relacional (Bourriad)

Artista+mediador+t
ècnic+participant

amb qui treballem? PROJECTES MULTIDISCIPLINARS

PROJECTES ARTÍSTICS COL·LABORATIUS

Participación: La función socializadora que tiene el arte mediante propuestas en las que
se fomenten los roles activos y la interacción entre participantes. La importancia de generar
experiencias más allá de la creación de un objeto artístico. Trabajar con procesos creativos y
acciones que permitan un desarrollo personal y social, combinando la creación individual y
la colectiva.
Inclusión: El potencial inclusivo que ofrece el campo del arte y sus instituciones. Generar
espacios de interacción entre personas con y sin discapacidad intelectual en contextos
culturales comunitarios. Gestionar las relaciones interpersonales para fomentar los roles
horizontales, con la meta de romper estereotipos preestablecidos para construir nuevos
afectos desde la igualdad y los derechos.
Colaboración: El empoderamiento de los participantes mediante proyectos de arte colaborativo.
Fomentar el liderazgo de los participantes mediante procesos de diálogo y negociación grupal.
Generar dinámicas democráticas de trabajo para que el proyecto diseñado responda a los intereses y
necesidades del contexto en el que se aplica.
AMANDA ROBLEDO

CASA DALMASES (2008)
Organitza: Centre d’Art La Panera, Associació Alba (Espígol). 8 participants
TÈCNICS IMPLICATS
Educadors Panera, Tècnics Espígol, Brigada Municipal Cervera
ARTISTA
ISABEL BANAL, JORDI CANUDAS
OBJECTIUS
Desenvolupar projectes artÍstics col·laboratius amb persones amb diversitat funcional.
Sense sostre, com una eina utilitzada pels tècnics per obtenir informació dels usuaris a l’hora de
poder atendre millor les seves necessitats.
ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
2 Setmanes Adeqüació de l’espai per garantir la seguretat / Setmana d'execució / Entrevistes / Relats
Vam aprendre
+ Artistes no tenen perquè tenir experiència prèvia amb aquest col·lectius si hi ha coordinacio amb els seus
+ Treball individual / col·lectiu /
Buscar connexió amb les experiències vitals a través dels objectes i els espais
Tècniques artístiques instal·lació, la foto, que no requereix habilitats manual
+

+

MERCAT DE SANTA TERESA (2009)
ORGANITZA: CENTRE D’ART LA PANERA, Associació Espígol, Sant Joan de Déu, Aspros Lleida
ARTISTA: JORDI CANUDAS I ISABEL BANAL
COL·LABORA: Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública, i la Regidoria de Mercats i Consum de l’Ajuntament de Lleida
OBJECTIU: Projecte realitzat en el Mercat de Santa Teresa de Lleida. Es pretén realitzar una mirada a l’edifici, al seu interior,
descobrir els rastres i senyals de passades activitats per tal de vincular aquest espai, que havia estat mercat municipal i que ara porta
temps en desús, amb la realitat d’un mercat en actiu.
METODOLOGIA: Comparar amb un mercat en actiu com el Mercat de Fleming, l’ús actual del Mercat de Santa Teresa, a través de la
recuperació de la memòria oral, fotografies i una instal·lació, per acabar recuperan l’as de Mercat per un Cap de setmana.

Vam aprendre:
+ Aquests projectes creen un sentimient de pertenencia de grup tot i no coneixe’s amb anterioritat
Ens haguès agradat millorar
- Taller inclusiu de persones amb i sense diversitat funcional.

mercat de santa teresa

DERIVES URBANES (2009-10)
ORGANITZA:

CENTRE D’ART LA PANERA, SANT JOAN DE DÉU, FRANCESC RUIZ

OBJECTIU: El projecte Derives urbanes té la finalitat de donar la possibilitat a col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual de
participar de l’art i la creació contemporanis.
PARTICIPANTS: El projecte es desenvoluparà amb dos grups de nou persones amb discapacitat, provinents de l’entitat Sant Joan de Déu
d’Almacelles. La idea és que aquests dos grups presentin nivells de discapacitats diferents per valorar i definir la tasca que l’art contemporani pot fer per desenvolupar les seves capacitats i habilitats.

METODOLOGIA: L’artista encarregat de dirigir el projecte serà Francesc Ruiz, autor d’obres que presenten un fort arrelament en el context
social on es mostren, gràcies a la feina de rastrejador urbà que sempre practica en el seu treball. El projecte constarà de tres parts
diferenciades. Per començar, cada participant es farà un autoretrat i crearà un personatge basat en si mateix, però sobre el qual podran
projectar altres aspectes de la seva personalitat. Un cop creats els personatges, es farà una descoberta i l’exploració de la ciutat, visitantne bars, establiments comercials, espais culturals, etc. A partir de la història personal que cada participant ha creat se’n farà una altra de
col·lectiva en la qual apareixeran reflectides totes les anteriors. Amb tot aquest material es crearà un fotocòmic en què es reflectirà la vida
de la ciutat i la interacció que els participants hi han tingut.
FINANÇAMENT: Obra Social ”la Caixa”
Vam aprendre
Autonomia / nivell cognitiu molt Baix / autogestió per la ciutat
+

Ens haguès agradat millorar
- Gestió imatges / aparença final infantil

APROPA’T 2013
ORGANITZA:
Centre d’Art La Panera, Orfeó Lleidatà, Sant Joan de Déu
ARTISTA:
FRANCESC RUIZ
FINANÇAMENT:
Art for Change. Obra social la Caixa
EL PROJECTE: al projecte persones d’edats i perfils molt diversos. Així, persones amb discapacitat intel·lectual (amb diferents
necessitats desuportprocedents del Centre Assistencial Sant Joan de Déu comparteixen experiència amb adolescents de l’escola
de música de l’Orfeó Lleidatà.
L’objectiu de tots però, és el mateix: preparar un conjunt de viodeoclips de Karaoke, amb la seva música i les seves imatges,
que ells s’encarreguen d’elaborar de principi a fi. De moment ja tenen enllestida la part musical. Ara iniciaran la segona fase: la de
la realització del vídeo. Tot el procés culminarà amb una festa karaoke on hi haurà una mostra de tot el treball fet
ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
1 ANY.
ARRENJAMENTS MUSICALS /LLETRES / GRAVACIÓ VIDEOCLIPS / FESTA FINAL KARAOKE
VAM APRENDRE: COHESIÓ DE GRUP NO IMPORTA NI DE GENEREACIONS NI DE DIVERSES CAPACITATS
HAGUÈSSIM MILLORAT: CONCENTRAR LES SESSIONS, PER NO ALLARGAR TANT A UN ANY

LLUMS PER SER VISTOS 2013

ORGANITZA:

Centre d’Art La Panera, Emiliano Design Studio (Emili Padró i Ana Mir), Down Lleida

COL.LABORA:
Auditori municipal de Lleida, Brigada Municipal de Lleida, Urbanisme Ajuntament de Lleida, escoles, veïns del barri del secà i gent particular.

TÈCNICS IMPLICATS:
Centre d’Art la Panera: Vanesa Ibarz, Carlos Mecerreyes, Glòria Picazo
Pietat Pizarro: Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida

FINANÇAMENT:
Art for Change. Obra social la Caixa

EL PROJECTE:
El projecte consisitia en realtizar una il.luminació nadalenca sostenible per a instal·lar en tres indrets de la ciutat de Lleida. Els objectius d’aquest
projecte vam ser: treballar des del disseny contemporani per oferir una nova eina de creació al joves de l’Associcació Down Lleida, donar visibilita
al col·lectiu de joves amb discapacitats intel·lectuals i ensenyar-los a treballar en equip amb la finalitat de realitzar una instal·lació de Llums de
Nadal per la seva ciutat que n’hi pugues gaudir tota la comunitat. OBJECTIUS
Desenvolupar projectes artestics col·laboratius amb persones Sense sostre, com una eina utilitzada pels tècnics per obtenir informació dels usuar
a l’hora de poder atendre millor les seves necessitats.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Del desmembre del 2012 al desebre 2013. Tallers. Recopil·lació i adeqüació dels envasos

llums per ser vistos (2012-2013)

ART CONTEMPORANI I ALBERG MUNICIPAL
(2009-2015)
Organitza: Centre d’Art La Panera, Àrea de Benestar Social
TÈCNICS IMPLICATS EN EL PROJECTE
Joan Ramon Barri, Eva Benito, Joan Canut, Roser Sanjuan, Glòria Picazo.
ARTISTA
EDGAR DOS SANTOS
OBJECTIUS
Desenvolupar projectes artestics col·laboratius amb persones Sense sostre, com una eina utilitzada pels tècnics per obtenir informació
dels usuaris a l’hora de poder atendre millor les seves necessitats.
ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Fer visible lo invisible (2009-2011)
Il·luminant les ombres (2012-13)
Accions migrants (2014-15)

la saleta (2016-)
EQUIP COL·LABORADOR
Centre d’Art La Panera, Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol, Àrea de Benestar Social
TÈCNICS IMPLICATS EN EL PROJECTE
Marta Pallarés, Alba Pirla, Joan Ramon Barri, Roser Sanjuan, Antoni Jové.
ARTISTA CONVIDAT
EDGAR DOS SANTOS, MAKEA TU VIDA, JORDI LAFON, GELEN GELETON
CURS O ESPECIALITAT IMPLICADA EAM
Fotografia, Disseny d’Interiors, Il·lustració, Disseny gràfic
OBJECTIUS
L’aliança d’un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador social) amb una escola d’art (Escola d’art Municipal Leandre Cristòfol) i un centre d’art contemporani
(Centre d’art La Panera) és possible, posant en valor les necessitats estètiques i la sensibilitat en totes les seves manifestacions.
Així neix la “La saleta de la Panera”. Una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.
Entenem la cultura en construcció, en constant transformació, per això al bell mig del centre històric de Lleida, en el triangle cultural de la Panera, generem
dinàmiques entre la població que fa un ús del barri lúdic i cultural i les persones que hi resideixen o que utilitzen serveis de caire social fins ara marginals.
ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Inici de la programació de tallers i exposicions el gener de 2016-maig 2017

EL JARDÍ DE LES DELÍCIES (2016)
PROJECTE ARTÍSTIC COL·LABORATIU DIRIGIT PER JÚLIA MONTILLA
ORGANITZA:
JÚLIA MONTILLA, SANT JOAN DE DÉU (SALUT MENTAL), LA PANERA
EL PROJECTE:
L’objectiu del projecte era fomentar la participació de les persones amb trastorns mentals en la construcció activa de la ciutat mitjançant activitats artístiques properes,
que van generar espais de convivència plurals, és a dir, que van incorporar les diversitats funcionals, transgeneracionals, transculturals o de gènere.
El procés de treball i la metodologia van constar de sessions de treball preparatòries tant a les unitats de psiquiatria de Sant Joan de Déu com a la Panera.
La temàtica escollida per a la carrossa va ser l’hort i els productes sostenibles i ecològics. Partint d’aquesta defensa d’una alimentació sana i de proximitat,
es va construir la carrossa per a la desfilada del dia 28 de febrer, durant la Festa de l’Aigua que es va dur a terme a la ciutat d’Almacelles.

El Jardí de les Delícies ens ha permès treballar des de la inclusió i realitzar un projecte comunitari, en el qual s’han implicat diversos agents que han partit de l’art per
construir una societat més integradora. Ha estat una experiència enriquidora, que un dels usuaris participants descriu de la següent manera:
El projecte em va sorprendre i, alhora, dubtava que el resultat pogués ser l’esperat. Quan vaig veure el resultat em va sorprendre l’obra d’art que vam fer, igual que
les disfresses. Amb tot això vull dir que ara em veig capaç de tornar a fer una obra com aquesta. Participar en aquesta obra m’ha fet sentir bé, m’alegra haver-hi pogut p

LES CLAUS DE VOLTA

ART COM A FORMA DE REPENSAR EL MÓN DE MANERA CRÍTICA

STRATÈGIES CREATIVES I RECURSOS ARTÍSTICS QUE PODEN SERVIR PELS
ÈCNICS ÀMBIT SOCIOSANITARI COM A EINES TERAPÈUTIQUES

ROJECTES SOTA PREMISSES DISSENY UNIVERSAL

QUIP MULTIDISCIPLINAR, VALOR DELS RECURSOS HUMANS

ENTIT COMÚ, GANES EXPERIMENTAR

“

Cuando las personas con discapacidad intelectual participan en la
comunidad se enfrentan a barreras físicas, sensoriales, actitudinales y
cognitivas. Los museos y centros de arte quieren ser más accesibles y
diseñan programas específicos dirigidos a personas con discapacidad.
Estos programas no fomentan una inclusión real debido a su especificidad, y
por ello están cerrados a la participación de cualquier otro ciudadano sin
discapacidad. La paradoja es que dichos proyectos surgen con la intención
de hacer accesible un servicio comunitario, pero los servicios específicos,
lejos de fomentar la inclusión, perpetúan la exclusión”

-Amanda Robledo

“

Després d’un llarg camí, que ens va portar fins i tot a França, amb tres anys
d’investigació, tots els socis implicats en aquest projecte per millorar
l’atenció de persones amb diversitat funcional a museus i centres d’art
contemporani (Es Baluard, CDAN, Panera), vam arribar a la mateixa
conclusió: no hem de fer res diferent, no hem de fer una visita especial, (…)
però sí que ens hem de permetre’ns arriscar, com deia Beckett “Ho vas
intentar. Vas fracassar. Tant és. Prova-ho una altra vegada. Fracassa una
altra vegada. Fracassa millor””.

-Glòria Picazo

+informació

LLUMS PER SER VISTOS

DERIVES URBANES
TALLER CASA DALMASES / MERCAT DE SANTA TERESA
LA SALETA
SENSE SOSTRE
DDAA: Art Contemporani i Educació Especial, 2009
DDAA: Derives Urbanes, Centre d’Art la Panera, 2010, Lleida
DD.AA: Trajectes sense retorn, Centre d’Art la Panera, 2011
Robledo, Sol Amanda: Prácticas artísticas colaborativas en contextos de discapacidad:
estrategias inclusivas para la toma de conciencia de personas con
y sin discapacidad intelectual. Tesis doctoral, UCM, 2016.

moltes gràcies, ànims i bona feina!

@lapaneralleida

@rosersanjuan

