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Cultura als
barris per a
fer ciutat

9,10,11 JUNY

Des de la PICUV, Federació d'Iniciatives
Culturals Urbanes de València i en
col·laboració amb la Regidoria d'Acció
Cultural de l'Ajuntament de València i
el Teatre El Musical, presentem la
segona edició de ENCONTRES 2017
que tindrà lloc els dies 9,10 i 11 de juny.
El principal objectiu d'aquestes jornades
és proposar un espai de reflexió al
voltant de la cultura i el
desenvolupament artístic en la ciutat,
així com crear xarxes de connexió entre
els seus diferents actors que des de la
ciutadania, creadors, associacions i
institucions gestionen projectes que
contribuïsquen al desenvolupament
social en els entorns metropolitans.

Teatre El Musical.
Barri del Cabanyal.
València.

9,10 i 11 de Juny.

ENCONTRES 2017.
CULTURA ALS BARRIS
PER A FER CIUTAT

La programació estarà conformada per
xarrades, taules redones, i tallers
participatius, als quals assistiran
diferents col·lectius i ponents tant de la
ciutat de València com d'altres ciutats,
sota el lema "Cultura als barris per a fer
ciutat".

PICUV. Iniciatives culturals urbanes.
La Federació d'Iniciatives Culturals
Urbanes de València (PICUV) està
formada per 10 festivals situats en
diversos districtes urbans de la ciutat
de València: Eixample, Extramurs,
Poblats Marítims, Patraix, Campanar o
Benimaclet.
Arts visuals i escèniques, disseny, teatre,
dansa, música, i diferents intervencions
artístiques inunden els barris de la ciutat
i atrauen a milers de ciutadans cada any.
Molts són ja festivals consolidats en el
calendari cultural de la ciutat amb més
de 6 edicions.
PICUV ha englobat als principals
festivals urbans a València amb l'objectiu
de crear sinergies i reivindicar
l'important paper que juguen en la
cultura de la ciutat i en el seu
desenvolupament social. I al mateix
temps sumar-se a moltes altres
iniciatives que suposen un model
innovador, on les activitats artístiques
es realitzen en espais no convencionals
i des dels barris, connectant al voltant
del fet cultural a moviments ciutadans,
associacions culturals i veïnals,
productores independents, col·lectius
d'artistes i gestors culturals, que s'han
anat constituint com un clar referent
cultural en la nostra ciutat i que formen
part d'un moviment estès en moltes
altres ciutats del món.
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9  JUNY

10  JUNY

18:30-21:00

11:00h-14:00

Taula 1 // Polítiques culturals. Po
nent: Jaron Rowan (Investigador i
agitador cultural) "Per un accés ra
dical a la cultura"

Taula 2 // Finançament i desenvo
lupament de projectes culturals.
Ponent: Mireia Mora (Comunicado
ra cultural i cooperativista a La Tre
menda) "Una mirada a la reapropiació i la mobilització cultural: els
reptes des de l`organtizació
col·lectiva". Taula debat. Modera:
Eugenio Viñas (Redactor de Cultura,
Valencia Plaza). Participen: Roberto
Garcia (Director adjunt d'Artes Es
cèniques, Institut Valencià de Cultura
GVA), Jeff Albeghi (Coordinador,
Euroimpulse Network), Manuel Cua
drado (Profesor Titular Departament
de Comercializació e Investigació de
Mercats, Universitat de València),
José María Company (Caixa Popu
lar. Director del Departament de Ne
goci-Màrketing), Sergi Almiñana
(Festival MUV!. Federació Picuv).

Taula debat. Modera: Arístides Ro
sell (Federació Picuv. Director Rus
safart). Participen: Carmen Amora
ga (Directora General de Cultura i
Patrimoni, GVA), Gloria Tello (Regi
dora de Cultura, Ajuntament de
València), Saúl Esclarín Serrano (Di
rector General de Cultura, Ajunta
ment de Saragossa), Ramón Marra
des (Director Estratègic, La Marina
de València).
21:30- 00:00
Concert: Nacho Pereda
Plaça del Rosari

Disposem de servei de LUDOTECA a cárrec de El Retrocolectivo.

PROGRAMA
ENCONTRES 2017

16:00-18:00
Taula 3 // Tecnologia i iniciatives
culturals comunitàries. Modera:
Riccardo Toto (Federació Picuv. Be
nimaclet Confusión). Participen: Xavi
Gost (Expert en tecnologia i organització), Maria Luisa Peydró (Tècnica
d'Indústries Creatives i Culturals /
Las Naves. Conecta Cultura), Jonàs
Sala (Co-fundador de Verkami), En
ric Montesa (Economista, activista,
investigador i gestor d'innovació),
Alejandro Martì (Co-fundador de
orfheo.org. Cultura en xarxa)
18:30-21:30
Taula 4 // Recuperació de l'espai
ciutadà. Ponent: Manuel Delgado
(Antropòleg, Universitat de Barcelo
na) "Empoderament i gestió ciuta
dana. Riscos i potencials". Taula
debat: Espais públics de gestiò ciu
tadana. Modera: Ximo Rojo (Fede
ració PICUV. Russafa Escènica). Pro
jectes: Casa Invisible (Màlaga) pre
senta: Ángel Antich, Can Batlló
(Barcelona), Solar Corona (Valèn
cia) presenta: Adrián Torres, Horts
urbans de Benimaclet (València)

11  JUNY
presenta: Arturo Sanz, La Harinera
(Saragossa) presenta: Diego Garulo,
Cabanyal Horta (València) presen
ta: Chus Pagán.
21:30-22:30
Concert:
Nit de Blues amb: Blue-Eyed Soul
Plaça del Rosari
22:30-23:00
Projecció documental:
"Nazaret la platja robada"
Taller Retrocol.lectiu
Plaça del Rosari
23:00-00:00
Concert:
Nit de Blues amb: High & Low
Plaça del Rosari.

11  JUNY
12:00-14:00
Taula 5 // Municipalisme. Políti
ques culturals en ajuntaments per
al canvi. Ponent: Azucena Klett
(Assessora Àrea de Cultura, Ajunta
ment de Madrid).
14:30
Paella col·lectiva.
Plaça del Rosari
16:00-19:00
Taller participatiu: La cultura va
ser un teatre i per a nosaltres una
fàbrica. Proposta metodològica de
la investigació-acció participativa.
Coordinació i conducció: Ania Gon
zalez. Inscripció prèvia en:
plataformapicuv@gmail.com
Més informació: www.picuv.org

FESTIVALS PICUV
2017/2018 VALÈNCIA
Contacta amb nosaltres a: www.picuv.org

VOCIFERIO. Festival de poesia
oral i escènica de València. Del
15 al 18 de Juny 2017. vociferio.es

RUSSAFA ESCÈNICA
Festival de tardor d'arts escèni
ques. Barri de Russafa. Data:
del 18 al 24 de setembre 2017.
www.russafaescenica.com

VALENCIRC. Festival de Circ de
València. Diferents barris. Data:
30 de setembre al 15 d'octubre
2017 www.lafinestranoucirc.com

BENIMACLET CONFUSIÓN. Liu
res expresions compartides a ca
rrers i espais privat. 7 i 8 d´octubre
2017. www.beniconfusionfest.es

MUV. Circuit Música Urbana
Poblats Marítims. Data: 14 i 15
d'octubre 2017. www.muvfest.org

BUCLES. Dansa en barris i espais
urbans i no convencionals.
Benimaclet. Data: 21-29 d'octubre
2017. circuito-bucles.com

DISTRITO 008: Festival Ùrba mul
tidisciplinar i dinatmizador de la
zona 008 d´Extramurs. Abril
2008. www.distrito008.es

FAP. En el Fap, fem barri
Patraix. Maig 2018
www.factoriadepatraix.org

CABANYAL INTIM. Experiències
Escèniques en cases del barri
Cabanyal. Data: maig 2018
www.cabanyalintim.com

RUSSAFART. Portes Obertes Ta
llers artistics en Russafa. Data:
maig 2018, www.russafart.com

