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Presentacio

El col·lectiu d’artistes i artesans, Planeta Barceloneta,  neix per promoure les diferents 
disciplines artístiques que conviuen al barri, compartir inquietuds creatives, promoure 
i dignificar la producció local i obrir espais de treball i aprenentatge compartits amb 
el veïnat - un conjunt d’accions que donin resposta a les necessitats dels treballadors 
d’aquest sector professional. Els artistes i artesans hem decidit juntar-nos i alçar la 
veu de la Barceloneta, un barri amb gran potencial i de gran interès on mancava una 
associació que ens enxarxés, visibilitzés les nostres accions i creacions i hi promogués 
el nostre paper cultural, econòmic i social.

Planeta Barceloneta és una iniciativa de Barceloneta Proa a la Mar que conjuntament  
amb els artistes i artesans  busca crear llaços i fer de l’art i l’artesania una eina cultural, 
social i econòmica per al barri. Barceloneta Proa a la Mar és un projecte veïnal que sota 
el paraigua del Pla Comunitari busca incidir en el model actual de desenvolupament  
local per transformar-lo i crear una economia arrelada al territori, generar ocupació que 
respongui a les necessitats de la gent de la Barceloneta recuperant al mateix temps el 
vincle amb la mar.

Els primers passos de Planeta Barceloneta s’estan dirigint en dos sentits. Per una  
banda estem treballant a tirar endavant fires d’Artistes i Artesans/es de la Barceloneta 
i altres accions de visibilització, com ara la creació de la marca “Planeta Barceloneta” 
(que al seu torn serveix per donar unitat a la nostra producció i enfortir econòmica-
ment l’entitat), i l’activació de diferents eines de comunicació. Per altra banda, estem  
treballant per tal de donar resposta a les nostres necessitats d’espai, fiscalitat i coordi-
nació. Objectius que passen per la consolidació de l’associació, coresponsabilitzant-ne 
les persones que en formem part (repartiment de tasques, aspectes legals, participa-
ció, quotes); per la formalització legal del projecte (associació o cooperativa); i, final-
ment, per compartir i fer visibles aquestes necessitats a entitats, institucions i veïns 
i veïnes. 
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Manifest

Àudio  Manifest
Vídeo  Manifest 

https://soundcloud.com/monsdesons-mundos-de-m-sicas/planeta-barceloneta-manifest
https://www.facebook.com/esterprojectes/videos/486680531528424/
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Que volem
Els artistes i artesans d’aquest col·lectiu som persones amb un fort vincle amb el barri: 
hi vivim i treballem, coneixem la seva història i la seva quotidianitat. 
Treballem en espais precaris i som conscients dels brutals canvis que ha sofert el nostre 
entorn a causa del turisme massiu. 

Preservar el teixit cultural del territori

Així doncs volem posar un gra de sorra per preservar el teixit econòmic, social i cultural 
del territori, promoure i conservar la seva cultura popular, impulsar les arts i els oficis 
tradicionals, cuidar i salvaguardar l’essència de la nostra cultura immaterial, alhora 
arrelada al passat i a les tradicions de la península i oberta al futur i a les cultures del 
món. Un propòsit que implica valorar els productes artístics i artesanals locals i mos-
trar als visitants i als veïns que hi ha vida cultural i artística a la Barceloneta. I fer-ho 
mitjançant accions culturals, creacions artístiques i espais a través dels quals donar a 
conèixer aquesta riquesa amb diàleg i interacció amb l’entorn, els individus, la comuni-
tat, les entitats i institucions. 

Economia arrelada i col·lectiva

Ens hem proposat fer del nostre ofici una eina per viure - amb alegria i dignitat.  
Fer-ho des de la cooperació nodrint-nos d’eines fortes i estables. El marc legal comú, la 
gestió unificada, la visibilització de la nostra feina i el treball conjunt, en són alguns 
dels primers reptes. Una iniciativa que no pot prescindir d’un espai on puguem tre-
ballar conjuntament, compartir materials, mostrar i vendre els nostres productes sense 
intermediaris.
Una aposta que al mateix temps contribueix a un canvi de model de desenvolupament 
local, promovent per una banda una iniciativa econòmica arrelada i democràtica. I per 
altra banda, empenyent per un turisme conscient que aporti valor afegit i reporti  
riquesa a la Barceloneta.
 
L’espai una eina imprescindible

L’urbanisme d’espais reduïts de la Barceloneta, sumat als efectes d’un model econòmic 
basat en el turisme massiu que fa inaccessible econòmicament un espai de treball, 
dificulta molt desenvolupar-hi projectes artístics.

Per això un dels principals reptes que ens marquem és la d’aconseguir un espai de tre-
ball i de trobada entre artistes i artesans, així com amb els veïns i també els visitants. 
Ens plantegem doncs aconseguir posar en marxa un espai sense precedents al barri 
que vol esdevenir una eina per generar creativitat, recuperar oficis i compartir expres-
sions artístiques, coneixements, experiències, materials i tasques.
 
Un espai de treball obert al barri i pel barri

Aquest espai ha de facilitar-nos la tasca professional. Ha de ser un espai ampli i 
condicionat on poder treballar junts, compartir eines i emmagatzemar materials. I que 
al mateix temps serveixi d’aparador pels nostres treballs.
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Per altra banda, ha de ser un espai que ens permeti realitzar tallers oberts a la ciutadania. 
Una proposta que busca apropar tècniques, disciplines i oficis als ostiencs, i especialment 
als joves. Amb la voluntat de respondre a la carència també de propostes culturals per 
joves al barri, al mateix temps que es generen llaços comunitaris i intergeneracionals.
En aquest sentit entenem que les carecterístiques de l’espai són importants ja que han 
de permetre l’accés públic (exposició i tallers) i la cabuda de diversos artistes i artesans 
treballant simultàniament, i fer-ho amb diversos materials. Un seguit d’elements que a  
comporten una ventilació i serveis concrets (rentamans, labavos,...), així com un espai 
suficientment gran que permeti delimitar zona de treball “neta”, zona “bruta” de treball, 
magatzem i exposició/activitats.

Que fem
Que hem fet en els nostres primers mesos:

Participació en la Fira d’entitats en el marc de la Festa de la Primavera  • 
(21 de maig).
Realització de la 1a Mostra/Fira Planeta Barceloneta (11 de juny).• 
Activar eines de comunicació com el Facebook i el blog. • 
Hem fet públic un manifest (declaració de principis) en triple format, paper  • 
(cartells), so i vídeo.
Creació de l’etiqueta/marca/logo “Planeta Barceloneta”.• 
Interacció i col·laboració amb entitats i col·lectius del barri.• 
Organització interna: reunions quinzenals, quotes mensuals, tasques rotatives,...• 
Elaboració del dossier de presentació.• 

En què estem treballant:
En la 2a Mostra/Fira coincidint en la Festa Major de la Barceloneta.• 
Espai aparador a la Casa de la Barceloneta 1761.• 
Elaboració de material propi de Planeta Barceloneta (merchandising).• 
Mecanismes de visibilització de Planeta Barceloneta a les obres de cada artista  • 
(etiqueta, adhesiu,...).
Trobades de presentació i col·laboració amb altres col·lectius i entitats.• 
En aconseguir un espai de treball, emmagatzematge i activitats conjunt.• 
Constitució formal de l’entitat• 
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Que oferim
La proposta de conformar un projecte comú, busca resoldre necessitats de millora 
de les condicions de treball dels membres de la iniciativa tal i com assenyalem més 
amunt. En aquest sentit, i partint de la idea que les sinergies poden multiplicar les 
oportunitats de visibilització, reconeixement i sobretot, de treball dels participants  
generant nous productes, Planeta Barceloneta busca oferir serveis als artistes locals,  
i al mateix temps oferir serveis conjunts per a particulars, entitats, empreses i  
institucions.

Apuntem algunes de les primeres línies de serveis:

-   Imatgeria per institucions, comerços i entitats. Il·lustració, pintura, escultura,
    disseny gràfic, fotografia, vídeo, so...
-   Projectes d’intervenció sociocultural amb l’art i l’artesania com a eix vertebrador.
-   Gestió cultural. Serveis integrals d’organització, coordinació, realització,  

divulgació i promoció de projectes culturals i artístics.
-   Tallers mòbils sobre art, pràctiques artístiques, cultura i territori des de diferents 

disciplines.
-   Escenografia i disseny sonor per espectacles.

Serveis vinculats a l’espai:

Espai de Co-treball pels artistes associats, així com per altres artistes i  - 
artesans/es que puntualment (o per una temporada) puguin necessitar un  
espai i/o les eines del projecte. Com espai d’estampació (material de serigrafia), 
enquadernació (guillotina, impressora), costura (maniquí, maquina de cosir,...), 
soldadura,...
Crear un laboratori fotogràfic i de serigrafia.- 
Crear un espai on veïns i veïnes puguin fer reparacions o bricolatge, un espai on - 
poder posar en pràctica el reaprofitament dels objectes quotidians.
Tallers especialitzats en diferents disciplines artístiques: pintura, escultura,  - 
serigrafia, so, vídeo, fotografia, tècniques d’esmalt japonès, soldadura, teatre,..
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Qui som
Planeta Barceloneta és un espai de col·laboració interdisciplinari, actualment som  
setze persones que coincidim en les necessitats, inquietuds i el lloc de residència.
Pots trobar cv, contacte, webs i xarxes socials de cadascú de nosaltres clicant als  
nostres noms i a la pàgina “qui som” de planetabarceloneta

David Garcia 
Llorca
Constructors 
de Fantasies

Jaime González
Asociación Cultural 
Paloqsea

Nathalie Gautier 
Festival de Colores

Maria Vital
Vital

David Prats
Karma 13 Films

Ester Santamaria
By Ester

Nuria Sanchez Barrau
nyamnyam time

Ilaria Sartori
Barceloneta Sonora

https://planetabarceloneta.wordpress.com/acerca-de/
http://www.constructorsdefantasies.net/
http://www.constructorsdefantasies.net/
https://www.youtube.com/user/paloqsea<200E>
https://www.youtube.com/user/paloqsea<200E>
https://www.facebook.com/Na.Gau40/
vitalmaria@gmail.com
https://esterprojectes.wordpress.com/
http://nyamnyamtime.com/
https://barcelonetasonora.wordpress.com
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Montse Cosidó i 
Jonathan Elbaz 
Associació  
Cultural Sent i 
Crea

Rafaela Ester Gil 
Martinez
Esmaltes sobre metal

Mª Carmen  
Lopez Franch
Acuarel·la sobre roba

Pablo López Buñel
Escaparatismo

Eduardo Broli
Pintura

Silvina Merino
Asociación Cultural  
La Quinta Pata

Oleg Sapeshko
Forja artística

https://senticreaprojectes.wordpress.com
https://senticreaprojectes.wordpress.com
https://senticreaprojectes.wordpress.com
pablolopezbunuel@yahoo.es
pablolopezbunuel.tumblr.com
www.laquintapata.org
www.laquintapata.org
olegsapeshko@gmail.com
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Contacte

Correu electrònic: planetabarceloneta@gmail.com 

Web: planetabarceloneta.wordpress.com

Facebook: facebook.com/artistesartesansbarceloneta/

https://planetabarceloneta.wordpress.com/2016/06/01/planeta-barceloneta/
https://www.facebook.com/artistesartesansbarceloneta/
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