Cultura i Espectacles | Redacció | Actualitzat el 24/09/2019 a les 18:26

La Casa Flors Sirera acollirà un taller
cooperatiu d'escultura comunitària
Aquest dijous a les 5 de la tarda, a proposta de l'Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central, el local acollirà la presentació del projecte "Treu la teva bèstia"
Qui trobi interessant elaborar de manera comunitària una imatgeria que simbolitzi la seva escola,
institut, barri, projecte... no es pot perdre la presentació de Treu la teva bèstia. Creativitat,
intercanvi i aprenentatge estan integrats en aquest projecte comunitari que simbolitza també la
línia de treball de la Casa Flors Sirera: crear sinergies, diàleg i intercanvi a la ciutat.
Documental i taula rodona
La presentació del documental Treu la teva bèstia i la taula rodona sobre Economia social i
cooperativisme en l'àmbit cultural tindrà lloc aquest dijous, 26 de setembre, a les 5 de la tarda, a la
Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera (c/Saleses, 10).
El documental, dirigit per Maria Romero García, parteix del material filmat als quatre instituts que
han participat al projecte Treu la teva bèstia i recull la memòria constructiva i participativa de les
seves diverses fases.
Després de la projecció, tindrà lloc una taula rodona sobre Economia social i cooperativisme en
l'àmbit cultural que comptarà amb la participació d'Edith Lasierra, coordinadora del projecte Treu la
teva bèstia i sòcia de Coopgros Sccl; Eloi Linuesa, soci fundador de Coopgros Sccl; i Nil Saladich,
tècnic de l'Ateneu Cooperatiu Catalunya Central.
El projecte: Treu la teva bèstia
Es tracta d'un taller cooperatiu d'escultura comunitària que s'està realitzant a tot Catalunya
promogut per Coopgros i amb el suport de la xarxa d'ateneus cooperatius i projectes Aracoop per
tal de fomentar el treball en xarxa, l'economia social i el cooperativisme.
L'objectiu essencial del projecte és promoure l'activació de les festes populars mitjançant
l'escultura d'imatgeria festiva i fomentar la cohesió i inclusió social a través de la dinamització
territorial i l'impuls de l'emprenedoria.
L'activitat vol explicar la bona experiència del projecte per tal de motivar entitats de Manresa a
participar en el projecte i crear la seva pròpia "bèstia".
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