| Cultura i Espectacles | 43

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 D’AGOST DEL 2018

Rita Andreu i Olga Taravilla inauguren Cultural Rizoma, un espai expositiu i
d’activitats culturals, amb la intenció d’arrelar-se i de crear una xarxa artística

Art cooperatiu a Celrà
J.C.L.
CELRÀ

Cultural Rizoma SCCL és
una cooperativa de treball
associat fundada per Rita
Andreu i Olga Taravilla
que va néixer amb l’objectiu de desenvolupar, fomentar i promocionar
projectes culturals i artístics. Demà, dissabte, obrirà un nou local a Celrà, on
a banda d’instal·lar la seva
oficina es vol que al mateix
temps sigui un espai per
generar i difondre el pensament i la cultura contemporània. El primer
pas: donant forma a una
programació estable d’exposicions i activitats.
La primera exposició
programada del 25 d’agost
a l’11 d’octubre s’articula a
partir d’un conjunt de peces que formen la col·lecció de les fundadores de la
cooperativa: Rita Andreu i
Olga Taravilla. Una col·lecció autodefinida com a “incompleta”, però que en
certa mesura permet de
construir un relat a partir
de relacions i afinitats. En
un intent de classificació,

Rita Andreu i Olga Taravilla, les fundadores de Cultural Rizoma ■ CULTURALRIZOMA.COM

‘Rizoma’ fa
referència a una
noció botànica
d’una tija de
plantes que
creixen
horitzontalment

la col·lecció podria iniciarse cronològicament l’any
2014 amb la peça Actions
in between the rescue, de
l’Azahara Cerezo. En
aquests darrers quatre
anys, s’han incorporat peces regalades, fruit d’intercanvis i comprades.
També configuren la collecció, però, rebuigs i frag-

ments resultants de la
descomposició d’algunes
obres que conservats durant un llarg període de
temps han acabat adquirint el mateix sentit i valor
que qualsevol altra peça.
La inauguració tindrà
lloc a les set de la tarda a la
plaça de l’Església, 8, amb
una festa que inclourà l’ac-

tuació de Malas Hierbas Dj
(Jordi Mitjà).
El nom de la cooperativa, com expliquen les seves fundadores, respon a
una declaració d’intencions i a una metodologia
de treball concreta. “La
paraula cultura ens relaciona amb un sector: la
cultura. Entesa com a eix
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◗ Xangara
És una associació sense ànim de
lucre que ha engegat i dut a terme projectes solidaris (humanitaris, escolars, sanitaris, agrícoles,
etc.) a Moçambic, però que no
descarta engegar projectes a altres països del món o col·laborar
en algun projecte concret d’alguna ONG. www.xangara.org

ONG solidàries
A la demarcació de Girona, tenim la sort de disposar d’un bon nombre d’entitats de solidaritat. I
moltes d’aquestes formen part de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Des d’aquesta plataforma
es treballa de manera coordinada en la defensa
dels Drets Humans i a favor de la justícia social.
Avui us en tornem a presentar unes quantes:
www.solidaries.org/entitats/

◗ Llagostera Solidària
ONG llagosterenca laica, que es
dedica a promoure projectes solidaris per incidir en la sanitat i educació, a Gàmbia, Senegal i Nicaragua. A Catalunya també fan tasques de sensibilització i lluiten
contra les desigualtats socials.
Més informació: llagosterasolidaria.blogspot.com
◗ Càritas Girona
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu
promoure, orientar i coordinar
l’acció social i caritativa de la diòcesi, amb la finalitat d’ajudar a la
promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

Així, doncs, Càritas treballa en
els sectors socials més desfavorits buscant generar processos
que contribueixin al desenvolupament i promoció de la persona i
també a la promoció de la justícia
social. www.caritasgirona.cat
◗ NouSol Associació
La finalitat d’aquesta entitat és
crear, impulsar i donar suport a
projectes socioeducatius locals
pel desenvolupament personal i
comunitari de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o
exclusió social. Constituïda el
2008, és present a l’Àsia, Àfrica i
Amèrica Central i té 4 àmbits
d’actuació: els projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària, productes audiovisuals
per desenvolupar programes de
sensibilització, l’organització de
camps de treball voluntari i social,
i a Catalunya programes socioeducatius per a la inclusió i el desenvolupament personal i comunitari de col·lectius en situació de
vulnerabilitat, marginació o exclusió social. Més informació:
www.nousol.org

transversal que pot incidir en molts altres àmbits.
Rizoma és una noció de
botànica que es refereix a
la tija subterrània d’algunes plantes que creixen
horitzontalment respecte
a la superfície del sòl. Els
filòsofs Deleuze i Guattari
utilitzen aquest terme
per a denominar un model d’estudi del coneixement en el qual tots els
elements estan en condicions d’influir en els altres. Qualsevol punt del rizoma pot ser connectat
amb qualsevol altre i permet de crear xarxa”, remarquen.
Rita Andreu i Olga Taravilla hi afegeixen que
amb aquesta declaració
d’intencions el que els
agradaria és “créixer amb
altres persones amb la
mateixa visió i passió” de
la seva mirada “envers el
món”. “Ens agrada aprendre, créixer i desenvolupar-nos. Sempre de forma
horitzontal i amb la idea
que allò que denominem
cultura és quelcom més
que el que podem a vegades imaginar.” ■

Més informació a www.solidaries.org

◗ Fundació SER.GI
Fundació que treballa per una societat inclusiva, i especialment volen millorar la qualitat de vida dels
grups o minories que es troben
amb dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o social. Aquesta entitat prioritza la realització de projectes socioeducatius, la sensibilització de l’opinió
pública, la formació dels professionals i l’impuls i col·laboració
amb altres entitats i amb l’administració pública. També treballen
per reduir les discriminacions i les
desigualtats socials i educatives.
www.fundaciosergi.org

◗ GERD
L’any 2003 neix a Sarrià de Ter
l’ONG Gerd, el Grup Editor de la
Revista del Discapacitat, de la mà
d’un grup de persones, la majoria
de les quals tenen algun grau de
discapacitat. L’objectiu inicial era
impulsar una revista que recollís
les inquietuds dels discapacitats
de les comarques gironines. Però
el projecte va anar creixent i actualment tenen projectes de cooperació internacional, amb els
discapacitats de Guatemala i Cuba com a protagonistes. Contacte: info@gerdcoopera.com

◗ Banyoles Solidària
És una ONG que des de 1994
treballa i potencia la solidaritat entre les persones, pobles i cultures.
Som un grup de gent diversa i
ideològicament plural, que no es
conforma a sentir parlar de la pobresa dels pobles del Sud, sinó
que actua por combatre-la. Tenim
projectes a Condega (Nicaragua),
Kerewan (Gàmbia) i Segundo
Montes (El Salvador). banyolessolidaria.blogspot.com.es

◗ Plataforma per la Pau Lloret
Treballen la sensibilització per donar a conèixer realitats que acostumen a passar desapercebudes.
Aquesta entitat lloretenca s’ha
anat adherint a campanyes internacionals com la de la prohibició
de les bombes de dispersió, pel
Tractat sobre comerç d’armes o
pel Tractat per a l’Abolició de les
Armes Nuclears. Contacte: lloret@plataformaperlapau.org

Les entitats que treballen en l’àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Espai de Solidaritat. c. Mestre Francesc Civil, 3, baixos. 17005 Girona. Tel. 972 219 916. Correu electrònic: comunicacio@solidaritat.org

