
PROFESSIONALITZACIONS 

Dins del marc de l’exposició 
Faîtes vos jeux, rien ne va plus. 

Centrifugacions IV.
 

11 JUNY 2021
Espai: la tundra

Escola Massana, Barcelona
 

 
En el marc de l’exposició Faîtes vos jeux, rien ne va plus. Centrifugacions IV, l’àrea d’Acció 
Cultural ha programat unes jornades que, sota el nom de “Professionalitzacions”, pretenen 

generar un debat col·lectiu entre alumnat, docents i agents culturals sobre les opcions, condi-
cions i paradoxes al voltant del treball professional en les arts i els dissenys. 

 
Aquesta primera edició, vol posar l’accent en la lògica de l’autogestió en relació a la lògica de 
les indústries culturals i creatives. Quins models de creació i producció de sabers possibiliten 
les pràctiques autogestionades? Quines estructures d’organització, treball i cooperació assa-
gen sota les condicions de treball precàries? Quins contrasentits i/o confluències experimen-

ten amb el marc institucional? Aquestes són tot just algunes de les diverses qüestions que 
seran tractades. 



PROGRAMA
 

12.00h - 13.30h 
Taula formada per docents de l’Escola Massana vinculats a iniciatives d’autogestió cultural, 

en ocasions també en confluència amb l’entorn educatiu.   
 

Marcel Pié 
Associació L’Automàtica 

Daniel Pitarch 
Col·lectiu Estampa

Diego Ramos 
Associació Understanding Design 

 
Modera:

Montse Romaní
Docent del Grau de l’Escola Massana

 

15.30 h- 17.00h 
I després de Massana què?  

Taula formada per alumni que participen a l’exposició Centrifugacions IV
i alumni de diferents promocions de Grau i Cicles Formatius de l’Escola Massana.  

 
Mariona Benaiges

Artista visual i coordinadora cultural

Néstor Ceniceros 
Artista visual i productor musical

Branca Rabelo
Arquitecta i dissenyadora

Lucrecia Zappegno
Joiera i escultora

 
Modera: 

Sara Agudo
Artista visual

 
17.15h – 19h  

Agents culturals vinculats a col·lectius i espais independents. 

Belén Soto 
Membre del col·lectiu DU-DA i responsable d’activitats públiques de l’associació Hamaca.

 
Mancebía Postigo 

Projecte d’edició expandida a cura de Marta Nieto Postigo i Oliver García Mancebo.
 

Oscar Abril Ascaso  
Responsable d’ARTefACTe, un laboratori de nova institucionalitat cultural 

dedicat al foment de les pràctiques performatiques.
 

Modera: 
Antonio Ortega 

Artista i Docent del Grau de l’Escola Massana


