
CAÇADORXS 
DE 
MIRADES

EL PROJECTE:

Caçadorxs de mirades és un projecte dissenyat i 
gestionat en el marc d’Interseccions Arts Visuals 
al Prat de Llobregat, que es desenvolupa al 
barri de Sant Cosme durant el curs 2018/19 
amb la participació d’Escola d’Arts, Teatre 
Kaddish i PASC (Pla d’Actuació Sant Cosme).
 
Situat a l’escola Jaume Balmes, la proposta 
funciona com a eix vertebrador del teixit de vincles 
comunitaris que s’han anat accionant al llarg del 
procés. Al llarg dels itineraris que hem traçat, s’han 
activat tot un seguit de connexions amb agents i 
entitats del barri que han col·laborat per tal de donar 
forma a aquest entramat de relacions a partir de 
caixes que, enviades a diferents punts assenyalats 
en un mapa, han actuat com a contenidors 
d’històries de vida i mirades sobre el barri.
 
Posteriorment les caixes han aterrat a l’escola 
amb tot un seguit d’objectes que s’han treballat 
com a elements pedagògics, desplegant una 
sèrie de qüestions i inquietuds que l’alumnat ha 
formalitzat en forma d’entrevista i que han culminat 
en trobades entre  diferents grups del centre 
educatiu i persones del barri. Aquestes trobades 
han teixit una experiència d’acollida, afecte i 
coeducació, on hem poder compartir mirades i 
qüestions d’interès comú entorn a la multiculturalitat, 
l’associacionisme i la convivència en comunitat.

Amb tot el material obtingut, el projecte ha impulsat 
i gestionat la construcció de l’arxiu Caçadorxs de 
mirades amb l’objectiu de dotar al barri de Sant 
Cosme d’un relat alternatiu allunyat de l’estigma, 
visibilitzant el valor de l’experiència colectiva i 
el procés comunitari viscut durant el projecte. 

Mitjançant la continuitat en la suma de material 
i gestionant-se per PASC (Pla d’actuació ....), es 
configura un arxiu viu i obert que convida a la 
participació ciutadana per multipliplicar les mirades 
que possibiliten construir noves narratives i relats 
que donen sentit a la història invisible del barri.”

Un projecte d’Interseccions Arts Visuals amb 
l’Escola Jaume Balmes en col·laboració 
amb Interseccions Arts en Viu i el PASC



1. Escola Jaume Balmes / M. Carmen Castillo
2. Dones Sàvies / Gats 
3. Llar Dumbo-Isabel Contreras
4. El Niu-Marta Martínez
5. Graciela Garcia
6. L’Onada-Alfonsi / Associació de Gent Gran-Gloria C. i Cándido
7. Amics del Modelisme-Sergi Boronat
8. Llar Hebre-Alberto Salva / Penya Barcelonista-Juan Bote Pradas
9. Amics de Sant Cosme-Emilia Lafuente i Mamen

10. Institut Escola del Prat- Maria Arnau
11. Esplai Gisc-Nieves F. i Rosa J.
12. Serveis Socials-Olegario Montoliu / CAP Pujol i Capsada-Salut
13. SPAI-Luisa Taboada
14. Associació de Veïns de Sant Cosme-Ana Isabel Fernández
15. Aikido-Lluis Anduix / Unif. Prat Fútbol-Gregorio B.
16. ASCA-Maria Elena
17. Comunitat Musulmana-Àsia
18. Joventut Banu Prat-Walid Chaabi
19. BASSA-Antonia i Isa

Carrer del Riu Llobregat
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