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          @TeleducaEducom            Carme Mayugo
Carme Mayugo és educomunicadora i experiodista. Dissenya i 
coordina processos de creació audiovisual participativa basats en la 
dinamització comunitària des de fa més de vint anys, sobretot a 
Teleduca. Educació i Comunicació SCP (1996-2019).

#educomunicacio #comunicaciócomunitària
#comunitat#audiovisualparticipatiu

“Entenem i practiquem la Cultura Digital Oberta des del punt de vista 
metodològic més que purament instrumental. Des de la nostra 
perspectiva és clau acompanyar la ciutadania (sobretot infants i 
joves) per tal que pugui desplegar, amb llibertat i autonomia, 
dinàmiques de creació audiovisial participatives.”

Sonia Espí   @mtg_upf

Sonia Espí és llicenciada en psicologia social i té un postgrau en 
producció i comunicació cultural. Des del 2012 és project manager i 
promotora del Music Technology Group, donantsuport a les activitats 
de recerca, promoció de la transferència de tecnologia, i comunicació.

#TecnologiaMusical #Recerca #Música #So

“La cultura ha de servir per fer millor la vida de les persones, i 
quantes més persones se'n puguin beneficiar millor serem com a 
societat. La cultura digital oberta permet trencar barreres tant 
geogràfiques com socieconòmiques, així com reutilitzar continguts i 
coneixement contribuint a la creació d'un ecosistema sostenible.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) 1. Conversa sobre Eines Lliures i Edició amb:

20-11-2020 / Ateneu Popular 9 Barris

Moderat per: Antonia Folguera

20.00 http://www.einess.cat/escenica1-strange-fruit.html 

STRANGE FRUIT
Virginia Martínez (actriu i cantant catalana amb 
arrels dominicanes nominada als Premis Butaca per 
Germans de Sang i Close To Liza), fa un viatge musical de 
la innocència a la consciència individual, racial, política 
i de gènere, i ho fa mitjançant les cançons que durant
dècades han interpretat les dones afroamericanes, un 
col·lectiu que sempre ha sabut descriureamb precisió 
l'essència de la seva ànima. A escena estarà 
acompanyada per la veu i el piano del Dani Campos 
que també signa la direcció musical de l'espectacle.

19.00 http://www.einess.cat/conversa1-mayugo-espi.html



          @linalab             LINA LAB
LINA LAB Lina Bautista és músic, artista, educadora i 
desenvolupadora que combina sintetitzadors, electrònica DIY i 
ordinadors per a incentivar a nous públics en les tecnologies del so. Va 
estudiar composició musical, noves tecnologies i Art Sonor. Amb el seu 
projecte musical ha actuat en innombrables escenaris. 

#músicaexperimental #livecoding 
#ElectrònicaDIY

“Per a mi el que té més rellevància en aquest àmbit és l'hàbit de 
compartir, de no tenir por a ensenyar metodologies i eines, i estar 
segura que d'aquesta manera el treball també s'enriqueix a la vegada 
que s'enriqueix el dels altres.”

Alba G. Corral  @albagcorral

ALBA G. CORRAL es artista visual, desarrolladora de código y 
docente. Con formación en ingeniería informática, Corral ha estado 
creando arte utilizando el software durante la última década. Su 
práctica se extiende a través del vivo, vídeo, los medios digitales y la 
instalación. A través de diferentes prácticas artísticas explora 
narrativas abstractas.

#visuales #docencia #hacking #artivismo 
#ruralismo #sonicpi #processing #tiemporeal

“ El poder saber las recetas de las herramientas es fundamental 
para poder mejorarlas y añadirles el aliño personal, y 
reutilizarlas. La comunidad que hay alrededor de la cultura abierta. 
El poder compartir, hace que podamos aprender.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) 2. Conversa Nous Formats i Transmèdia amb:

21-11-2020 / Ateneu Popular 9 Barris

Moderat per: Antonia Folguera

22.00 http://www.einess.cat/escenica2-lokal-de-risc.html

LOKAL DE RISC
És el cabaret sense filtres de l'Ateneu, l'escenari obert 
a l'experimentació, al provar-se i al risc. Números de 10 
minuts de totes les disciplines possibles, i algunes 
d'impossibles. Un espai on descobrir nous artistes 
disposats a arriscar davant del públic. Està gestionat 
per una comissió i la taquilla inversa sempre va 
destinada a una causa solidària.

20.00 http://www.einess.cat/conversa2-corral-lab.html



          @araulaura, @tigrepaper, @literalbcn         Laura Arau
LAURA ARAU Gestora cultural i comunicadora audiovisual. Ha 
treballat en diversos mitjans de comunicació, coordinat campanyes 
d’incidència política i social, i col·laborat en diversos projectes 
culturals amb voluntat transformadora. Des del gener del 2018 
forma part de l’equip de Cultura21. VA SER TAMBÉ RRCC de Tigre de Paper 
edicions i ÉS coordinadora de la fira literal.

#literatura #literaturaradical #lectura 
#editorial #cooperativa #cooperativacutural, 
#firadelllibre#creativecommons #llibreradical

“Ens permet deixar de ser mers espectadors i ens ofereix la 
possibilitat d’experimentar, interactuar i aprendre en el procés. En 
l’últim any, com a cooperativa hem participat d’un espai col·lectiu que 
ens ha permès mutualitzar una plataforma d’streaming i 
ví-deoconferència, construida amb programari lliure. El procés ens 
ha servit, alhora, per compartir recursos, coneixement i reptes de 
manera conjunta.”

Vanina Hofman  @vaninahofman

VANINA HOFMAN Desarrollo mi trabajo en un espacio híbrido 
entre la investigación, la docencia universitaria -Soy profesora de la 
Universitat Rovira i Virgili- y la producción cultural. Me dedico a 
estudiar procesos de recuerdo y olvido en la cultura digital, la 
construcción de narrativas sobre el arte no convencionales, la 
arqueología de los medios y las materialidades digitales.

#anarchivos #prácticasdivergentes #mediaarts 
#cosmopolítica #materialidaddigital

“Las prácticas artísticas y creativas actuales, atravesadas por 
tecnologías digitales, muestran rápidos tiempos de obsolescencia 
tecnológica -entre otras características específicas- que derivan en 
importantes dificultades a la hora de poder acceder a las mismas.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) 3. Conversa sobre Propietat de les Dades amb:

22-11-2020 / Ateneu L’HARMONIA

Moderat per: Antonia Folguera

20.00 http://www.einess.cat/escenica3-quintet-visual-lliure.html 

QUINTET VISUAL LLIURE
Primera trobada lliure d’artistes per a compartir 
reptes digitals col·lectius, trencar fronteres entre 
pantalles i construïr visions sonores i llenguatges 
visuals més enllà de l’streaming. L’espectacle 
comptarà amb la participació activa del públic des de 
casa mitjantçant diverses eines i l’acció en directe de 
la visualista Alba G. Corral, la cantant i teclista 
Meritxell Neddermann, la guitarrista Nara is Neus, 
la bateria Nora Haddad i el cantant, músic i performer 
Adriano Galante.

19.00 http://www.einess.cat/conversa3-hofman-arau.html



          @nuriavega                                          NÚRIA VEGA
NÚRIA VEGA Apassionada amb tot el que té veure amb la tecnologia, 
tendències i la comunicació. Llicenciada en sociologia i periodisme, 
impulsora del projecte (des)vestint aliments, en els darrers anys he 
treballat i participat activament en projectes vinculats a 
l'agroecologia, per acompanyar en l'actualitat a projectes de 
l'Economia Social i Solidària que cerquen apropar-se a noves vies de 
finançament com és el crowdfunding.

#ESS #Comunitat Digital #finances alternatives 
#crowdfundingcivic

“La cultura és agent viu, capaç de nodrir-se del moment, d'enriquir el 
nostre entorn, de transformar la societat i les persones. Consolidar 
nous espais digitals lliures dels interessos del mercat, compromesos 
en la distribució en obert, amb el retorn a la ciutadania, és cuidar un 
bé comú, font d'inspiració, coneixement i creació que ens enriqueix a 
totes.”

ALBA HIERRO   @hierro34

ALBA HIERRO Tot i la meva formació en matemàtiques aplicades, ja 
durant els últims anys del doctorat em vaig sentir molt atreta pel la 
idea de repensar una altra manera d'habitar el món i, en particular, 
d'entendre l'economia fora del marc capitalista. Això m'ha portat a 
participar de la XES i de Pam a Pam, primer com a activista i actualment 
també com a tècnica. I és des d'aquest espai on treballo per conjugar 
tot allò que m'apassiona de la tecnologia i el codi obert amb les 
propostes de l'economia solidària.

#ESS #TIC, #Comunitat Digital #Tecnofeminisme

“És propi de la creació cultural inspirar-se, transformar, parodiar, 
fusionar, reinterpretar altres obres culturals prèvies. Quan 
aquestes creacions són digitals és per tant natural esperar que 
aquestes es comparteixin en obert per tal de que lluny de 
concebre-les com una peça definitiva i acabada formin part d'un 
dialeg amb creacions prèvies i futures i, en definitiva, amb la societat 
on s'emmarquen a la que pretenen impactar i transformar.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) 4. Conversa sobre Noves Economies amb:

24-11-2020 / FABRA I COATS

Moderat per: Antonia Folguera

20.00 http://www.einess.cat/escenica4-anna-andreu.html 

ANNA ANDREU
Després de diversos discos (i anys) co-liderant el 
projecte Càlid Home, Anna Andreu, originària de Sant 
Quirze de Vallès, debuta en solitari amb el seu disc 'Els 
Mals Costums' (Hidden Track Records 2020). Anna 
Andreu, que ha passat dos anys de silenci musical 
mentre atresorava noves idees, s'acompanya ara de la 
violinista Marina Arrufat, que per a aquest nou 
projecte s'aventura a la bateria, arrodonint un 
projecte ja de per si ple de la calidesa i la màgia 
habitual que desprenen les dues artistes.

19.00 http://www.einess.cat/conversa4-hierro-vega.html



          @jamgoCoop                       MARTHA GÓMEZ
Martha gómez és Experta en comunicació digital i gestió de 
projectes tecnològics. M’interessa la tecnologia com a eina de 
transformació social. Fa 5 anys que faig força per canviar el món de la 
tecnologia des de l’economia solidària a la cooperativa Jamgo.

#cooperacio #economiasocial #cocreacio 
#economiasolidaria #softwarelliure  #comunitat 
#donesitecnologia #projectescooperatius 
#comunicaciodigital #transformaciosocial 
#intercooperacio

“La cultura digital oberta és una oportunitat per pensar en 
esdeveniments més participatius i explorar la bidireccionalitat de la 
emissió i la recepció. Pot suposar un canvi de paradigma d’allò privatiu 
a allò comunitari i ajudar-nos construir processos més cooperatius i 
cocreatius. Així mateix, ens permet imaginar infraestructures 
mancomunades i, amb aquestes, noves formes de cooperació.”

NÚRIA ALONSO  @nilska

NURIA ALONSO Formada en el camp de les Belles Arts i la 
Comunicació Audiovisual, s'ha desenvolupat professionalment com a 
tècnica informàtica especialitzada en eines lliures. Aposta per una 
tecnologia lliure, feminista i reciclable. Sòcia de @colectic_coop, on 
desenvolupa projectes tecnològics per a la transformació social.

#participació #participaciódigital #codiobert 
#programarilliure #sobiraniatecnològica 
#EconomiaSolidària #ESS

“La cultura és lliure: neix de l’intercanvi entre persones, creant 
col·lectivament. Històricament ha estat la industria (primer la 
d’impressió, i en extensió, la cultural) la que la vol privativa i 
tancada. Hem d’entendre la Cultura Digital Oberta com una 
oportunitat per reapropiar-nos de mecanismes de difusió cultural i 
retornar-lo a l’esfera col·lectiva. Sortir-nos del rol de 
consumidores i formar part d’aquesta dinàmica col·lectiva que ens 
permetrà continuar creant.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) 5. Conversa sobre tecnologia i infraestructures:

26-11-2020 / La Marfà

Moderat per: Antonia Folguera

20.00 http://www.einess.cat/escenica5-los-sara-fontan.html 

LOS SARA FONTaN
Los Sara Fontan en concert on l’espectador pot 
escollir el punt de visió. Quan li pregunten a Sara 
Fontan per què no fa cançons contesta que no ha trobat 
la forma de fer coses que quedin per a tota la vida. I és 
que, per a Sara Fontan, reconeguda violinista en 
formacions com L'Orquestra del Cavall Guanyador, part 
del duo de música i dansa Pinya, ÁrBOL o Manos de Topo, 
el format cançó se li queda petit quan està a el front del 
seu violí i uns quants pedals. «Tocar és el primer i pensar 
ve després».

19.00 http://www.einess.cat/conversa5-alonso-gomez.htmL



ANTONIA FOLGUERA @bzzzbip

Antònia Folguera es defineix a si mateixa com a "aventurera multimèdia". És comissària, comunicadora i algo així com a productora cultural, 
però no del tot. Treballa en la intersecció de l'art i la cultura digitals i la música electrònica. És comissària a Sónar+D (el congrés de tecnologies 
creatives de Sónar), forma part de l'equip de la XRCB (Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona), organitza des de fa 16 anys "Dorkbot Barcelona, 
Gent que fa coses rares amb electricitat" i col·labora amb festivals com Eufònic, STRP i Keroxen, entre altres.

#ESS #Comunitat Digital #financesalternatives #crowdfundingcivic

“La cultura digital oberta és la cultura natural, la que es transmet via llenguatge (oral, escrit, informàtic, és igual), que es transforma, muta i 
es multiplica –com ha fet la cultura "a seques" tota la vida. Aquesta cultura adopta les formes digitals perquè són les naturals del nostre 
temps. Ha de ser oberta perquè només així es pot garantir que la pràctica dels creadors i creadores sigui sostenible, i els fruits econòmics que 
proporciona aquesta pràctica siguin seus, no de cap corporació xuclasangs.”

EINESS
Cicle de cultura digital i ESS (Economia Social i Solidària) Converses moderades per:

20-11.2020 / 26-11-2020

Impulsat per: Amb El Suport de:  En Col·laboració de: 


