CULTURA i NATURA
La nostra finalitat és millorar la relació entre les persones i entre les persones i la cultura i el
medi. Treballem potenciant, dissenyant, executant i avaluant espais, situacions,
esdeveniments i programes culturals, artístics, educatius i socio-ambientals en els quals la
participació i la inclusió hi tinguin especial rellevància.
Actualment participem i/o hem creat:
-

Programacions musicals de locals, entitats i municipis.
Festival Mmm’agrada Musica i Muntanya (música i educació socio-ambiental)
XARXA MMM’AGRADA d’intra-suport a artistes, en recolzem el desenvolupament i
recíprocament sostenen la xarxa.
AGENDA MMM’AGRADA d’artistes i tècnics. Contractació de diverses propostes
musicals, clown, tècnics (d’àudio, vídeo, llum, disseny, maquillatge).
Promoció d’artistes, dissenyem i executem campanyes de difusió.
Programa IDEA (Inclusió de la Diversitat, Educació i Apoderament) inclou un grup de
lleure inclusiu compost per persones amb diversitat funcional d’origen psíquic.

L’associació Mmm’agrada, (cultura i natura, inclusió i participació) la formem un grup de
persones (associats i col·laboradors) vinculades de diverses maneres al món de la cultura,
l’art, la pedagogia i l’educació socio-ambiental. Professionals (artistes, tècnics, periodistes,
educadors, naturalistes, ... ), aficionats o amants de la cultura, la natura i el medi en general
que creuen fermament que treballant des d’aquests àmbits i amb principis d’inclusió i
participació es pot facilitar el desenvolupament lliure personal i social.
Sent així un dels primers objectius és mantenir i fer créixer la nostra XARXA MMM’AGRADA
d’intra-suport d’artistes, tècnics, programadors i persones vinculades a la música, teatre,
poesia o d’altres d’arts escèniques que potenciï la qualitat de diferents propostes artístiques
i culturals vinculades al territori. Els membres de la xarxa hi participen des de la seva
especialitat i voluntat per generar i obtenir recursos de qualsevol tipus que possibilitin la
qualitat artística, tècnica i promocionals dels esdeveniments de la mateixa xarxa.
L’associació creix i ofereix la seva col·laboració a tots aquells locals, entitats i institucions que
apostin per la cultura, a tots aquells artistes que creguin en la col·laboració i vulguin acabar
amb l’atomització que viu el sector. Igualment s’ofereix per col·laborar amb tots aquells
projectes o programes educatius de perfil social, ambiental, inclusiu i/o participatiu.

Per a més informació:
www.mmmagrada.com - mmmagradamail@gmail.com - 630 40 20 64

