Taller d’animació i gènere femení

Dates: 15, 22 i 29 de novembre i 4, 11, 18 i 20 de desembre
Lloc: Centre d’Art la Panera
Ho organitza: Àrea d’Infància i Família de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació i
Centre d’Art la Panera
Hi col·labora: Fundació Pilar Felip i Animac
Realització del taller: CactuSoup
Divendres 15 de novembre comença el Taller d’animació i gènere femení, la primera sessió del
qual tindrà lloc al Centre d’Art la Panera (17.30 h). Aquest és un projecte que sorgeix de la
col·laboració entre diferents àmbits de l’Ajuntament de Lleida, com són l’Àrea d’Infància, el Centre
d’Art la Panera i Animac, amb l’objectiu de sumar art i educació per treballar aspectes socials que
es poden millorar a través d’aquest tipus d’iniciatives.
Des de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida es treballa des del
vessant de la promoció, detecció, prevenció i intervenció en situacions de vulnerabilitat o de risc;
tot, a partir de diferents àrees, programes i projectes. Concretament, des de l’Àrea d’Infància i
Família i el Projecte educatiu d’entorn, es concentren els esforços en la detecció de necessitats i
en la promoció de la infància i l’adolescència de la ciutat, amb l’objectiu principal de respondre a
les demandes educatives del territori, agafant com a població diana els infants, adolescents i
joves que viuen una situació de risc o són susceptibles de viure-la.
És per aquest motiu que, sumant esforços de diferents professionals, i juntament amb Animac,
s’ha plantejat el projecte de creació d’un vídeo d’animació amb els continguts que es treballaran
amb els diferents grups, relacionats amb la percepció del rol femení, la millora de l’autoconcepte
personal, la incorporació d’habilitats de relació constructives i la creació d’una percepció personal
positiva.
L’animació, un cop més, com a recurs didàctic, serà una eina per tal d’explicar i donar a conèixer
la realitat social d’aquests joves, i també participarà en el coneixement de diferents tècniques de
l’animació, al mateix temps que s’aprofundirà mitjançant aquestes tècniques, en els objectius
establerts.

CactuSoup. Creació artística
CactuSoup és un estudi creatiu que neix al començament del 2009 de la unió de dues ments
inquietes. Treballa amb idees, imatges i paraules, i els seus projectes van des de la il·lustració, el
dibuix, la fotografia o el disseny fins a la pintura mural.
Destaquem l’experiència d’aquest estudi a l’hora d’idear i realitzar cursos i tallers per a diversos
col·lectius, en què, a través de l’art, fomenten el desenvolupament de la creativitat, el treball en
grup i l’aprenentatge de tècniques artístiques.
www.cactusoup.com

