


Cultural Rizoma és una cooperativa sense ànim de lucre fundada l’any 
2017 que té cura de projectes centrats en la investigació, la mediació i 
la difusió de la cultura, el pensament i la creació contemporània.



L’estiu de 2018 obre un espai propi al municipi de Celrà, des del qual articulen una programació estable 
centrada en la difusió de la cultura i la creació contemporània -principalment focalitzada en les arts 
visuals, però no de manera exclusiva- i des d’on formulen programes públics -formacions, activitats, 
tallers, etc.- per a la difusió d’aquestes i altres propostes.
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Entenem els serveis de coordinació i gestió cultural 
com eines  a través de les quals creem espais 
de relació intermedis, de contacte, de fricció o 
de contagi -amb i entre- les diferents persones, 
comunitats, públics i xarxes amb les quals ens 
relacionem. 

En el disseny dels projectes posem en joc qüestions 
vinculades amb la cultura, el pensament i la creació 
contemporània.

Serveis de coordinació i gestió cultural



Serveis de coordinació i gestió cultural

2020 - Actualitat. Coordinació de la programació d’art contemporani de l’Espai 
Montgrí del Museu de la Mediterrània.

2020. Coordinació artística del projecte Celrà Aparadors Artístics de l’Ajuntament 
de Celrà.

2018 - Actualitat. Coordinació i dinamització del Bòlit_Documentació -arxiu i 
biblioteca del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona-.

2017 - 2018. Coordinació del programa artístic i educatiu Zona intrusa 11. El 
ritual del M|A|C Mataró Art Contemporani.

2017-2018. Gestió i dinamització de l’espai cultural 3rEsquerra a Coespai



Serveis de recerca, educatius i de mediació

Entenem aquests projectes i serveis com a eines que 
ens situen al llindar entre diversos àmbits de la societat. 
Treballar a l’entremig, entre la recerca, les pràctiques 
artístiques i la comunitat, teixint relacions, generant 
noves experiències, caminant entre la diversitat 
per aprehendre quelcom que ens mobilitza i ens fa 
comprendre la complexitat del món.



Projectes
2020 - Actualitat. Creació i execució del projecte artístic i educatiu Plantar 
maduixes. Pràctiques artístiques i comunitat, desenvolupat amb alumnes i 
famílies del CEIP Carme Auguet i FEDAC Pont Major amb el suport del Pla 
Comunitari Construïm Ponts.

2018 - Actualitat. Creació i execució del projecte intergeneracional Geografies 
variables, adreçat a diverses comunitats del municipi de Celrà.

2019 - Actualitat. Recursos educatius per instituts i escoles. 

 Píndola d’art contemporani: Videoart. 
 Píndola d’art contemporani: Performance i art d’acció.
 On està el núvol? Autoria i creació a les xarxes socials. 
 La ciutat en clau de dona.

2018 - Actualitat. Dinamització de la visita cultural 
  «Espais d’art a la Girona contemporània» .
 «Girona a l’esguard de les dones» 

2018. Creació de l’aplicació móbil Itinera - Itineraris contemporanis.

2017. Creació de l’apliació móbil Kultour, que integra les propostes «Girona 
a l’esguard de les dones», «Espais d’Art a la Girona contemporània» i «Girona 
sona»

www

www

www

www

Recursos

Recursos digitals

Serveis de recerca, educatius i de mediació

Projectes i recursos propis

https://www.culturalrizoma.com/mediacio-artistica/plantar-maduixes/
https://www.culturalrizoma.com/mediacio-artistica/recursos-educatius/
https://www.culturalrizoma.com/mediacio-artistica/geografies-variables/
https://www.culturalrizoma.com/kultour/


Projectes
2019 - Actualitat. Disseny i execució del projecte INDI, desenvolupat amb 
alumnes de l’Institut Montgrí, per a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí i el Museu de la Mediterrània.

Recursos

2017 - Actualitat. Creació i dinamització de la visita i recurs educatiu «Girona 
de la mà de l’art urbà» pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.

2017 - Actualitat. Creació i dinamització de la visita i recurs educatiu «Girona 
de la mà de Paco Torres Monsó» pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.

2019. Creació i dinamització d’un recurs educatiu vinculat al projecte PAPSalt 
per a l’Ajuntament de Salt (Girona).

2018. Disseny d’un recurs educatiu per a l’exposició «Les imatges eco» 
d’Isaki Lacuesta, celebrada al Bòlit, Centre d’Art Contemporani (Girona)  i a 
l’Arts Santa Mònica (Barcelona).

2018. Disseny i execució del recurs educatiu intergeneracional «El mètode 
Diògenes» en el marc de l’exposició «La lliçó de Diògenes» celebrada al Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani. Girona.

2018. Conceptualització i execució d’un itinerari escultòric adreçat als 
alumnes de l’EmaXics de l’Escola Municipal d’Art de Girona en el marc de la 
celebració del Temps d’Art.

2017. Conceptualització i dinamització de la visita cultural «Redescobreix la 
Girona antiga a través del GEIEG».

Serveis de recerca, educatius i de mediació
Disseny de  projectes i recursos



Serveis de comunicació, difusió i realització 
audiovisual

Entenem la comunicació i el treball amb les seves eines i 
estratègies com a formes que ens permeten aproximar-
nos i teixir relacions amb públics i comunitats diverses. 
Treballem en la dinamització, difusió i comunicació 
audiovisual d’institucions, projectes i agents que són 
afins als nostres interessos i maneres de fer.



2017 - Actualitat. Enregistrament i edició videogràfica de les accions i 
performances programades per Arbar, Centre d’Art i Cultura de la Vall de 
Santa Creu (Port de la Selva).

2017 - 2019. Documentació gràfica -fotografia i vídeo- de les exposicions i 
activitats programades pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.

2018. Desenvolupament i dinamització de les accions del pla de creació de 
públics a Girona del MOT Festival de Literatura Girona_Olot 2018.

2018. Enregistrament i edició d’un peça videogràfica amb motiu de la 
celebració de la jornada «L’Estiuet de l’Ü» organitzada per l’Associació Ü del 
Bac a la Vall del Bac.

2018. Documentació audiovisual de la intervenció de PEDRA en el marc 
del projecte WOMART comissariat per Rebobinart i impulsat pel Consorci 
Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.

2018. Dinamització, comunicació i difusió a xarxes socials de l’obertura de la 
Llibreria CalMot de Girona.

2017. Enregistrament i edició de la peça documental Damià Escuder. Totes 
les vides, realitzada amb motiu de l’exposició homònima celebrada al Museu 
d’Història de la Ciutat de Girona.

Serveis de comunicació, difusió i realització 
audiovisual



Cursos i conferències

Cursos i tallers dissenyats i executats
 
Baixar del núvol, articular idees, donar cos i provar sort / Espai Rizoma. Celrà
 
Eines per la comunicació de projectes /Promoció econòmica. Celrà 

Introducció a la mediació en l’art contemporani/Bòlit, Centre d’Art Comporani. 
Girona

Más allá de la exposición. El formato editorial como soporte para la   
creación artística / CIC El Almacén. Lanzarote

2019. Conferència «Itinera. Relaciones entre patrimonio y práctica artística 
contemporánea» en el marc de la VI Jornada de Buenas Prácticas en 
Patrimonio Cultural y Natural: Educación para el Patrimonio, celebrada al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Cursos

Conferències



Rita Andreu Vaquer (Barcelona, 1986)

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Girona i Màster 
en Comunicació i Crítica d’Art per la Fundació UdG. Complementa 
la seva formació amb estudis de producció i realització audiovisual 
a l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de Salt.

Descobrir, endinsar-se i explorar certes manifestacions artístiques 
li permet situar-se en altres llocs i pensar i experimentar altres 
maneres de ser i estar en relació amb el món. Entén la pràctica 
artística com una eina vàlida per a la construcció de coneixement 
crític, i les seves maneres de fer com a actes de resistència que 
s’escapen de les lògiques temporals i utilitaristes del nostre 
sistema.

Amb el temps, s’ha anat especialitzant en qüestions vinculades 
amb les pràctiques artístiques contemporànies, les quals ha 
abordat des de diverses perspectives. Les formes poden ser 
múltiples -comissariat, disseny de programes i propostes 
educatives i de mediació, coordinació i producció de publicacions 
i llibres d’artista, etc.- però la voluntat que les genera és sempre 
la mateixa: traslladar i compartir amb els altres allò que mobilitza 
en ella el fer artístic.

www

http://www.ritandreu.net/
http://www.ritandreu.net/


Mar Serinya Gou (Torroella de Montgrí,1986)

Per la Mar, l’art és una eina de coneixement, creixement i alliberació 
que l’ajuda a entendre el seu món interior i, al mateix temps, el 
món on viu.

Doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona amb la tesi 
«Euritmies del Traç: cos, pulsió en la dicció gràfica». Eurítmia és 
una paraula d’origen grec que significa ritme harmoniós/ritme de 
la bellesa i defineix molt bé la seva passió per l’estudi del ritme 
del procés creatiu. Llicenciada en Belles Arts i  Màster de creació 
artística per Universitat de Barcelona. Grau professional de cant 
pel Conservatori municipal de música de Barcelona i alhora 
formada en diverses disciplines de consciència corporal.

El seu treball creatiu està íntimament relacionat amb la recerca 
vital. Per dur-lo a terme, utilitza el seu cos com a instrument per 
escoltar i explorar «allò que la mou» quan està en una situació o 
lloc específic, sent capaç de donar una imatge a través del rastre 
durant el procés creatiu.

Actualment està focalitzada en l’estudi de l’eurítmia del dia dia 
i les pràctiques del benestar per ser difoses des de la creació 
artística, tallers i conferències.

www

https://www.marserinya.com/
https://www.marserinya.com/


Olga Taravilla Baquero (Reus, 1970)

Els estudis que han marcat la seva trajectòria van començar a 
l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona amb el Graduat en Pintura i 
Escultura, per a continuar amb la llicenciatura en Història de l’Art 
i el Màster en recerca en Humanitats per la Universitat de Girona. 

Al llindar entre la creació artística i la recerca, entre moltes altres 
inquietuds, camina amb la convicció de què el que la conforma 
com a persona són els dubtes. Aquest caràcter submergit en el 
dubte constant la porta, contínuament, a formular-se preguntes, a 
caminar com una funambulista entre disciplines, lletres i formes, 
colors i volums, entre el passat i la contemporaneïtat. Gira, regira 
i hi torna.
Entre tots els fils possibles que configuren la seva geografia el 
seu focus actualment està centrat en la recerca constant de 
com, a més a més, pot comunicar-ho. Així neixen els projectes 
d’investigació històrica, la mediació artística, els treballs en 
comunitat, els mapes per on caminar, les hibridacions una vegada 
darrere l’altra. Què vol dir cultura? 

www

http://www.lafabricadememorias.net
https://www.culturalrizoma.com/mediacio-artistica/plantar-maduixes/
http://www.lafabricadememorias.net


CONTACTA AMB NOSALTRES

Trobareu el nostre espai a

Plaça de l’Església, 8 17460 Celrà

Podeu escriure un correu electrònic

info@culturalrizoma.com
mar@culturalrizoma.com
olga@culturalrizoma.com
rita@culturalrizoma.com

Trucar-nos per telèfon

+34630931499 (Mar)
+34679679868 (Olga)
+34654377033 (Rita) www.culturalrizoma.com


