Amb seu a la Cooperativa d’Habitatges Bac de Roda de Barcelona, des de l’associació sense
ànim de lucre Jiser Reflexions Mediterrànies volem promocionar la creació artística i l’ús de
l’art com a eina de transformació social en l’espai mediterrani.
Jiser, de fet, significa «pont» en àrab, i fa referència a la voluntat d’intercanvi que porten
totes les activitats que proposem. A través d’activacions artístiques, volem apropar les
diferents realitats culturals de la regió, tan pròximes en l’espai i tan llunyanes en quant a
coneixement mutu.
Per això, tenim uns objectius clars:
— Generar projectes de creació artística a través d’espais de reflexió conjunta entre
actors culturals i socials per afavorir el diàleg intercultural a nivell local.
— Desenvolupar iniciatives que estimulin i recolzin la concepció, la producció, la
visibilitat i la difusió dels artistes i les seves obres a la regió.
— Acompanyar els espais culturals independents de la regió per trobar fórmules de
sostenibilitat a llarg termini, potenciant la seva interacció amb les xarxes
internacionals existents.
Des de la fundació de l’organització el 2005, hem proposat diferents formes d’intercanvi que
ens han apropat a les nostres metes. Les principals accions que hem promogut han estat
les Residències de Creació, que han ofert fins ara estades a tres ciutats –Barcelona, Tunis i
Alger– a més d’una dotzena de joves artistes visuals, i que ho seguiran fent en aquest
període 2018-2019.
Tot i així, hem anat ideant altres projectes enfocats en la recerca i en l’acció directa, com
són les accions de la plataforma Trans-Cultural Dialogues amb DJART’14 d’Alger o
l’Sketch’m Up! de Marsella del 2017, per exemple.
La proposta més actual és Taula / ط " " " " " ""اول " " " " " ""ة, una sèrie de trobades amb creadors, gestors de
projectes i l’organització per tal de crear un espai de reflexió i discussió sobre les arts, la
cultura i la recerca en ciències humanes i socials a la Mediterrània.
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