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?Arriba la Tardor Transformadora,
una proposta cultural col·lectiva al
servei del pensament crític
Una quinzena d'iniciatives vinculades a l'economia solidària s'han unit sota un
mateix paraigües per donar visibilitat a la cultura transformadora i a la gestió
comunitària | L'agenda cultural conjunta estarà formada per activitats que tenen en
comú reforçar i donar visibilitat a la cultura cooperativa sense ànim de lucre i al
servei de la transformació social

La Fira Literal, que aquest any es farà al desembre, forma part del programa de la Tardor Transformadora

Una quinzena d'iniciatives culturals vinculades a l'economia social i solidària que promouen
activitats per a la transformació de la societat s'han unit per crear la Tardor Transformadora. El
projecte té l'objectiu de reforçar i donar visibilitat a les activitats i actes culturals que s'han vist
reprogramats a causa de la situació d'incertesa generada per la Covid-19. Davant l'extensa oferta
cultural concentrada durant els mesos de tardor, les entitats i col·lectius impulsors d'iniciatives
culturals col·laboratives i sense ànim de lucre han decidit sumar esforços i cooperar per fer que les
activitats reprogramades s'integressin amb les que ja tenen lloc entre setembre i desembre. El
resultat és una àmplia i diversa oferta cultural en tot el territori que optimitza recursos
comunicatius i tecnològics.
La Tardor Transformadora és més que una unió temporal en un context d'incertesa. Vol
esdevenir una acció de suport mutu que, d'una banda, permeti visibilitzar una manera de fer i
consumir cultura allunyada de les lògiques del mercat i, de l'altra, aglutini projectes que entenen,
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viuen i produeixen la cultura en comunitat. Alhora, té la voluntat d'establir i reforçar sinergies entre
els diferents projectes i col·lectius que la conformen.

Imatge de la FESC, la Fira d'Economia Solidària, de 2019; aquest any es farà en format virtual

La iniciativa està formada per La caixa de ressonància
(https://www.caixaderessonancia.org/#/home) , Circuit CulturaCoop
(https://culturacooperativa.cat/) , Ateneu L'Harmonia (https://ateneuharmonia.cat/) , Ateneu
Popular 9 Barris (https://ateneu9b.net/) , Zumzeig Cinecooperativa (https://zumzeigcine.coop/) ,
EinESS, El Porc del demà https://www.elsetembre.cat/noticia/807/cinc-entitats-convoquen(
concurs-relats-sobre-catastrofe-industria-porcina?rlc=p1) , The Exploding Fest
(https://theexplodingfest.art/) , Esperanzah (https://www.esperanzah.es/ca/) , Festival Tectònic
(http://www.festivaltectonic.cat/) , FESC (https://fesc.xes.cat/) , FAACCC
(https://www.faaccc.org/) , Colze a Colze by Say it Loud (https://sayitloud.cat/) , Literal d'Hivern
(https://literalbcn.cat/) . La programació que engloba es podrà seguir a través de les xarxes socials
amb l'etiqueta #TardorTransformadora.
La unió d'aquests projectes permet posar en un mateix cartell una pinzellada de diversos sectors
culturals que van des de la literatura, a la música, el cinema o les arts escèniques, entre els
mesos de setembre i desembre. Tot i que no es descarta que sigui una iniciativa que tingui
continuïtat a l'hivern.
Va començar amb l'entrega dels premis El Porc del demà
El tret de sortida de la Tardor Transformadora va tenir lloc el passat 22 de setembre al Museu del
Ter de Manlleu amb l'entrega de premis del concurs de relats amb l'eix central entorn la
indústria porcina El porc del demà (https://www.elsetembre.cat/noticia/900/miquel-casadevallguanyador-primera-edicio-concurs-literari-porc-dema) , organitzats per Pol·len Edicions, el Grup
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de Defensa del Ter, Justícia Alimentària, Càrnies en Lluita i Setembre. La quarta edició The Expoding
Fest, un festival d'improvisació de música i arts en moviment va tenir lloc el cap de setmana
passat.
El proper esdeveniment de l'agenda és la festa de l'economia social i solidària del Prat de
Llobregat, l'Esperanzah que engega la seva tretzena edició el dia 12 d'octubre. Les activitats
culturals de la FESC (Fira d'Economia Solidària de Catalunya) d'enguany també es programaran
sota el paraigües de la Tardor Transformadora entre el 23 d'Octubre i el 22 de Novembre, i així
com la programació del FSMET (Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores) del 26
d'octubre al 18 de novembre. La FESC i el FSMET s'organitzen en col·laboració amb la XES
(Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya) per apropar moviments socials i iniciatives que
comparteixin la voluntat de posar al centre de l'economia les persones i el medi ambient, i
plantejar alternatives a l'economia basada en l'extracció, el creixement, la competitivitat i el mercat.

L'entrega dels Premis El Porc del Demà va ser el tret de sortida de la Tardor Transformadora Foto: Aleix
Auber

El cinema també troba un espai en aquesta tardor transformadora amb el Tectònic, una iniciativa
en línia que uneix per primera vegada vuit festivals de cinema social de Catalunya que tenen la
intenció de sacsejar consciències, i que s'inaugurarà el dia 22 d'octubre. El cap de setmana del 29 i
30 d'octubre tindrà lloc la jornada prèvia al primer FAACCC (Festival d'Arts Comunitàries de
Catalunya), amb processos artístics participatius, activitats i formacions. I un dels darrers actes de
la Tardor Transformadora serà la Literal d'hivern, la fira de llibres i idees radicals, on es troben
editorials, llibreries, autores i lectores per compartir, discutir i somiar el món on vivim i com
transformar-lo. Està prevista pels dies 12 i 13 de desembre.
Les activitats del Circuit Cultura Coop també s'emmarquen a la Tardor Transformadora amb
propostes culturals diverses i de qualitat, amb una forma d'entendre, viure i produir la cultura
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vinculada als valors de l'economia solidària i no al consumisme, que tindran lloc a diferents espais
comunitaris de Barcelona entre octubre i desembre.
Dins el programa de la Tardor Transformadora també s'inclouen intervencions musicals i tallers
de la Caixa de Ressonància de l'SMAC!, una xarxa musical de suport mutu per a l'intercanvi ètic
d'accions culturals entre artistes i públic. Dins del programa, també s'inclou el cicle virtual
d'EinESS per a donar a conèixer tecnologies de cultura digital oberta i lliure a entorns culturals a
l'economia social i solidària.
Espais de gestió comunitària com l'Ateneu l'Harmonia i l'Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona
també se sumen a la Tardor Transformadora vinculant algunes de les seves programacions més
destacades, articulant participació i territori en clau cultural.
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