Primer
Aniversari
Dies:
Divendres 14,
dissabte 15 i
diumenge 16
de Novembre
Lloc:
Can Fugarolas
Carrer Toló num.8
Barri de l’Havana
Mataró

Des de Can Fugarolas ens ve de gust celebrar que en breu
farà 1 any que vam arribar al barri. És per això que el cap
de setmana 14, 15 i 16 de novembre omplirem la fàbrica
d’activitats, tallers, música, espectacles, xerrades, menjars populars... i volem que vingui tothom a conèixer el
projecte, que el visitin i observin els canvis que hem estat fent, que coneguin les activitats que fem i que volem
fer i, sobretot, que celebrin amb nosaltres aquest primer
aniversari.
Ens fa molta il·lusió presentar el programa d’activitats
que tindràn lloc del 14 al 16 de novembre, en el que estan implicades totes les entitats i col·lectius que formen
part de Can Fugarolas.
En un any de funcionament, hem passat d’iniciar el projecte quatre col·lectius, a estar instal·lats més de tretze
entitats. I a tenir gairebé tots els espais en funcionament.
Us esperem a tots!
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Cronopis
Associació de circ
Després de moltes hores per posar a punt l’espai, fent neteja, pintar, muntatge i adequació
d’elements per a poder fer circ, vam tenir uns mínim per poder continuar els cursos del
trimestre que havíem començat al carrer churruca, així com l’entrenament i creacions dels
professionals usuaris de Cronopis, paral·lelament hem anat avançant, fent molta feina amb
l’adequació per tal que vagi siguen un espai de circ referent a Catalunya, hem construït un
terra de fusta a la zona d’entrenament i dues sales de creació d’espectacles.
Enmig d’aquest camí, teníem moltes ganes d’estrenar Can Fugarolas com a lloc d’exhibició,
i al març vam fer el primer cabaret de circ al pati, amb més de 20 artistes i 300 persones de
públic, que a més ens va servir per recaptar diners per a seguir fent millores.
En la vessant de creació, hem tingut la carpa de Circ Teatre Modern al pati durant dues
setmanes, al final de les quals van oferir varis passes de l’espectacle a la gent del barri i la
ciutat. També han gaudit de les instal·lacions de Cronopis moltes companyies estrangeres,
provinents d’Itàlia, Suïssa, França i Bèlgica, que han pogut fer part de la creació dels seus
espectacles.

Aquest any han passat en números concrets:
•
•
•
•
•
•

58 socis d’entrenament
8 edicions de Circ en família
87 alumnes
8 cursos regulars
3 cursos intensius
19 residències de creació

Coworking
Espai de treball compartit
El projecte l’ hem arrencat finalment el setembre del 2014 després de molta feina per posar
a punt l’espai, neteja, pintar, parquet i construcció de doble pared, etc. El coworking és un
espai de treball compartit per ajudar en el llançament de nous projectes socials, sostenibles,
artístics i/o tecnològics.
Actualment som 12 projectes amb un total de 16 persones treballant.
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Projectes:
Guial Energia - Xavier Marzo i David
Lasal del Varador i altres projectes - Ricard Jornet
Vanessa Linares- Pintora, il·lustradora editorial i d’estampats i dissenyadora gràfica.
Parallax- Xavier Macià - Fotografia, video, Dissenyweb.
Musicop - Cooperativa de músics
Tot a Vela - Quim Spà i LLuís Gil
Smart Power Pool - Lucas Reichel - Enginyeria energètica
Botiga web de comerç just - Elodie
Tina Puig - Consultora
Esclar (Redacció i revisió de continguts) - Anna Guillem
Feng-shui interiorisme - Arena Tarrés
Yahà - Sueña despierto (Roba) - Raquel Colomo
Estudi d’arquitectura - Fotini Trigonaki

Estudi i Mig
Productora Audiovisual
Estudi i Mig s’ha format gràcies a l’aparició de Can Fugarolas. Durant aquest primer any
hem treballat per posar en marxa el nostre col·lectiu i el nostre espai, que en breu estarà
completament operatiu. Des del principi del projecte les col·laboracions entre els membres
han estat presents. Entre d’altres projectes, ara mateix Estudi i Mig treballa en la realització
de 3 curtmetratges: un en procés de pre-producció, un en producció i un en post-producció.

Taller d’idees
Integració social
El Taller d’Idees és una iniciativa d’un grup obert de professionals (educadors socials,
psicòlegs, treballadors socials ...) amb experiència en el camp de les relacions d’ajuda i l’atenció integral per a persones amb diversitat funcional que conflueixen en el treball de les
persones amb discapacitat. La seva missió és millorar la qualitat de vida incidint en el desenvolupament personal i integració de les persones amb discapacitat, a través de l’art i la
teràpia.
El col·lectiu s’ha dedicat a condicionar el seu espai per tal de ternir-lo encondicions per
desenvolupar-hi activitats, amb l’ajuda d’Aprèn i treballa, un projecte d’integració laboral
per a joves amb dificultats i sense estudis. Des de l’estiu, compartim espai amb LAC i hem
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començat a fer activitats des de l’octubre.

L’Estrella
Cooperativa de consum ecològic
Des de fa més de 10 anys que a l’Estrella comprem de manera “diferent”, és a dir, el més natural possible, de fet ecològic, de la màxima proximitat que ens permeti el producte i evitant
sempre que es pugui qualsevol intermediari. A més, ho fem col·lectivament i gracies a la
participació de tots.
Formar part de Can Folgarolas des de fa uns mesos, ens permet d’estar en contacte amb
d’altres nuclis de pensament i maneres de fer “diferents”, a la vegada que ens permet de construir i donar forma a una iniciativa engrescadora dins d’aquesta ciutat.

Ecoopirativa
Cooperativa de consum ecològic
L’Ecoopirativa som una cooperativa de consum ecològic que neix amb la voluntat de buscar
alternatives a l’actual model de consum i de societat. Volem reivindicar el producte ecològic
i de proximitat, contribuint a respectar el medi ambient i donar suport al cooperativisme i
l’economia social. També treballem per afavorir i participar en la creació de nous projectes a
l’entorn local, raó per la qual ens hem traslladat a Can Fugaroles, posant el nostre granet de
sorra perquè aquest projecte tiri endavant.

Taller Col·lectiu
Espai de treball compartit
De fa uns mesos hem ajuntat diferents iniciatives dins d’un mateix espai i taller, aquest taller compartit te la vocació de destinar una bona part a taller public, dins del taller hi ha
fusters, ferrers, dissenyadors, torners, la Oficina de la Xarxa de Ciencia Tecnica i Tecnologia.
D’aquesta trobada entre grups i persones ens enriquim tots compartint espai, eines i coneixements que volem compartir també amb altres. Si tens un projecte i et manca espai i eines
t’hi ajudem, per això també recollim eines i materials en desús que pots portar per compartir.
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Eco-xarxa del Maresme
Espai d’intercanvi
Som un grup de persones del Maresme que ens vam constituir el 2013 per poder interactuar
amb les altres Ecoxarxes ja existents arreu del territori català, amb qui compartim un sistema de monedes socials pròpies.
Ens motiva recuperar tot allò que sigui per al bé comú, i fomentem l’autogestió basant-nos
més en els valor humans que els econòmics. Busquem recuperar la sobirania en tots els
àmbits de la vida, des de l’alimentació a la salut, passant per la política, l’educació o una
economia solidària al marge del sistema capitalista. L’intercanvi, la sostenibilitat ecològica,
la justícia social, el suport mutu, són una part dels nostres idearis fundacionals.
La majoria som sòcies de la Cooperativa Integral Catalana.
D’ençà que al maig de 2014 ens vam incorporar al projecte de Can Fugarolas, hem crescut en
membres, s’han afegit més gent de poblacions diferents de la comarca, hem creat el Rebost
per intercanviar, proveir-nos i compartir els nostres productes i treballs. A Can Fugarolas
ens reunim per recollir les comandes i per fer les reunions assembleàries.

XCTiT
Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia
Ens encarreguem d’avaluar les propostes tecnològiques dins de la Cooperativa Integral Catalana i altres propostes externes que responguin als mateixos criteris de llicència lliure (Copy
Left), tecnologies re-apropiades, comercialització, proximitat i sostenibilitat.
Volem facilitar el procés de creació, unint i posant en xarxa als distribuïdors de matèries
primeres, amb productors, manufactura-dors, instal·ladors, enginyers, dissenyadors, inventors, finançament, jurídica horitzontalment.
Compartim espai a Can Fugarolas en el taller compartit com a Oficina Tècnica. Financem
projectes pel pro comú.

Horts urbans
Autoconsum ecològic
El col·lectiu d’horts de Can Fugarolas som un grup de gent amb vinculació al barri i/o amb
Can Fugarolas que ens hem juntat amb el següent objectiu: Que la gent del barri i de la ciutat
pugui plantar verdures per a consum propi de manera ecològica.
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Les primeres reunions van fer-se al juny idel 2014 i ens varen permetre d’ establir els objectius, criteris i normes de funcionament. Es tractarà de proposar parcel·les de 40m2 amb la
finalitat de fer-hi cultius d’horta ecològica, per una aportació de 10€ mensuals. Actualment
som unes 12 persones actives i estem pendents de preparar el terreny (fer venir sub-soladora i delimitar area d’horts del pati/jardi) al llarg del mes de novembre per tal de tenir unes
8-10 parecl·les llestes per poder començar a cultivar de cara a la primavera 2015.

Morrut7
Projecte Casa de Nines
El grup d’artistes plàstics Morrut7 volem potenciar i crear nous canals de diàleg entre artistes i disciplines, art i espectador; i aprofitar el coneixement de les diverses associacions
que componen Can Fugaroles per facilitar i afavorir l’intercanvi entre elles. La idea principal és la de crear un nou concepte d’espai expositiu dins de la creació artística que englobi
qualsevol de les seves disciplines: La Casa de Nines.
Hem començat a treballar en l’espai que ocuparà aquest espai expositiu i estem preparant
una campanya de micromecenatge per ajudar a finançar el cost de la instal·lació. Aviat tindreu notícies nostres.

Hacklab
Espai de reciclatge tecnològic
Aquest espai és la continuació d’altre esperiències tecnològiques en altres espais socials de
la ciutat. El que pretén és allargar la vida dels ordinadors, reutilitzar-los, reciclar-los i així
reduïr la petjada dels residus tecnòlogics. Per a tal finalitat, s’utilitzen materials destinats a
la deixalleria, o donacions, i es treballa amb software lliure. Des de l’estiu, hem reciclat cinc
aparells que ja estan instal·lats en els col·lectius per tal que puguin ser utilitzats.
La nostra funció no s’acaba aquí, juntament amb Mataró sensefils hem instal·lat la xarxa
troncal de Can Fugarolas, aprofitant material de xarxa reciclat, i enllaçant amb la xarxa
sensefils de Mataró: Donant sortida a internet als col·lectius del projecte de Can Fugarolas i
connectant-los a la resta d’usuaris de la xarxa sensefils mataronina.

Fugart
Espai de creació artística
A partir de la fusió d’alguns artístes plàstics i MaresmArt, el col·lectius de dones pintores,
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s’ha creat un espai de creació artística per a pintors. L’objectiu ha estat aconseguir un espai
de treball adient per al desenvolupament de les disciplines plàstiques. Per això s’han creat
dos espais diferenciats, un de col·lectiu on els artistes comparteixen espai, eines i recursos, i
un de residències on els artistes, individualment, poden realitzar els seus treballs de manera
més intima. Els espais estan en funcionament, i se’ls aniràn fent millores paulatinament.
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Divendres 14-Novembre
Nit
Espai Underground
Un espai obert a la investigacio i a la improvitzacio, on els artistes i persones que vulguin
jugar i compartir amb els altres una experiencia escenica arriscada, hi podran trobar un
espai d’alliberació.
A partir de les 20h. Laboratori underground
a les 21:30h Concert “Il xef maletesta”

Dissabte 15-Novembre
Mati
Tot el dia

Mercat : distribuidores de llibres autogestionades, associacions,
Som Energia, ILP: Educació Pública
11-13h
Taller de circ al pati - Cronopis - Taller de CIRC en familia - Pati
11-12h
Taller de Macrobiotica - Cooperativa l’Estrella,
12-13h
Taller de postres macrobiòtics-Cooperativa l’Estrella
12-13h
Taller de Gospel - Musicop
13-14h
Xerrada Som Energia
13-14h
Taula Rodona: Compartim experiències amb altres projectes autogestionats
amb CanVies i CanSanpere
14h
Vermut Musical amb Sol i Menta
14:30-16:30h Dinar Paella Gegant, organitzat per les Cooperatives Estrella i Ecopirativa
Venta anticipada divendres a les barres. !00 persones
Durant el dinar farem una foto 360º - Estudi i mig

Tarda
Portes Obertes: actuacions, mostres i tallers dels col.lectius de Can Fugarolas
17-20h
Taller: Què hem de saber sobre la fruita i verdura de temporada - Cooperativa
l’Estrella
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Taller Licors artesans - Ecoxarxa Maresme
Espectacles - Cronopis
Taller de Ciència, invents i experimentació - LAC
Xerrada “Supermercats NO GRACIES” - Cooperativa L’Estrella
Pintem el Mural de mecenes del Verkami
Bastoners de Mataró
Actuació Batukada Tribukada + dansa en el pati - Taller d’Idees
Exposició - Taller d’Idees
Exposició d’objectes, del Taller Compartit de Can Fugaroles
Xerrada + Documental sobre herbicídes-Cooperativa l’Estrella
Presentació projecte: Exposició d’obres d’art - Morrut7
Gravació d’escena per tota la Nau - EiM
Música per la nau - EiM

Nit
21:00h-1:00h Bar (Entrepans) i Guateke

Diumenge 16 Novembre
Matí
a les 12h
Espectacle familiar “1 Circ de llibres”, Cronopis
14:30-16:30h Pa amb tomàquet, butifarres i fruita
organitzat per les Cooperatives Estrella i Ecopirativa
Reserva el teu ticket http://www.canfugarolas.org

Tarda
16:30-17:30h Taller percussió corporal, Musicop
17:30h
TOTES, música i escombra, per recollir i netejar

