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Introducció
El 2011 ha estat, una vegada més, un any difícil. Per una
banda, el context de crisis econòmica ha marcat
l’abast dels projectes. Ara bé, per un altre, ha estat un
any molt profitós per la capacitat de reacció de la
direcció de Drap-Art a l’hora de explorar noves formes
per desenvolupar el seus objectius: fomentar i donar
sortida a l’activitat dels creadors que fan servir els
residus com a matèria primera i al mateix temps
consolidar el missatge i la reflexió al voltant de les
relacions de producció i consum, i el seu impacte en el
nostre planeta.
Al començar l’any, ens havíem fixat un pla estratègic
amb varis eixos: consolidació organitzativa de l’associació
i del festival anual, consolidació de la marca Drap-Art
Fira d’Art i Disseny Reciclat al CCCB © Consuelo Bautista

com a valor de comunicació, collaboració al llarg de
l’any amb administracions i entitats de Barcelona,
Catalunya i resta de l’estat, expansió internacional i
exploració de noves vies de finançament.
La valoració és molt positiva com explicarem més en
profunditat a l’apartat pertinent a la pàgina 15. Només
apuntar algunes fites aconseguides.
Entre les noves collaboracions ens plau, sobre tot,
ressenyar la gira per Pekin, Shanghai i Tokio amb
una retrospectiva de 24 artistes participants en les
últimes edicions del festival, dintre de la programació
cultural de l’Instituto Cervantes. Aquesta ha estat una
experiència que consolida la vocació internacional de
Drap-Art i certifica l’interès que suscita la nostra tasca
arreu.
Un altre escenari de les nostres activitats ha estat la
collaboració

local:

amb

l’Associació

d’Amics

i

Comerciants de la plaça Reial i els responsables de
l’ajuntament del Districte de Ciutat Vella, per tal de
dinamitzar diferents espais urbans amb mercats de
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dissenyadors i tallers de reciclatge creatiu, amb l¡objectiu
d’engrescar als veïns a participar en activitats artístiques.
També vam collaborar amb el Festival Hipnotik, amb
una competició d’artistes i graffiters.
Finalment, caldria destacar diferents reunions amb agents
culturals de Galícia, País Basc, Aragó i Canàries que
han manifestat el seu interès per importar el nostre
concepte de festival i ens conviden a començar a
treballar en l’expansió de la marca Drap-Art.
La novetat d’aquesta edició del festival ha estat el
canvi d’ubicació de la exposició, que ha passat a la sala
d’exposicions del FAD, a la plaça dels Àngels, degut a un
projecte d’obres a la sala d’exposicions del CCCB. Això
ha comportat la partició del festival en dos parts
Exposició Collectiva Drap-Art’11 al FAD © Consuelo Bautista

separades en el temps i l’espai. Malgrat aquesta dificultat,
que ens ha exigit un esforç suplementari de comunicació,
aquesta edició ha estat un èxit de públic, amb més de
10.000 visitants.
Drap-Art’11 consolida les seves aliances amb altres
entitats que ho reforcen i l’enriqueixen amb nous
continguts. S’inicien noves collaboracions amb la
Galeria Out of Àfrica de Benasque. Es consoliden les
collaboracions amb l’ambaixada dels Països Baixos i
incorporem una de nova amb la de Àustria. Continuem
fent projectes amb el Goethe Institut i l’Agenda 21
Escolar. A més a més es mantenen les collaboracions
amb la Galeria N2 i el FICMA.
També es manté la collaboració amb HERA i el premi
Residu’Art, atorgat a dos participants de Drap-Art’11,
en aquesta edició: Grupo ETER en la categoria Artista
Emergent i Isabel Severa en la categoria Artista
Professional.
A més a més continuem rebent el suport de Unnim per
projectes culturals amb incidència social.
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Festival Drap-Art’11
Drap-Art’11, la vuitena edició del Festival Internacional
de Reciclatge Artístic de Catalunya, es va celebrar del 16
al 30 de desembre de 2011. Aquest any les activitats es
van realitzar en dos blocs: del 16 al 18, al CCCB i del 21
al 30, al FAD.
Al CCCB el Festival va ocupar el Hall, amb la Fira d'Art i
Disseny Reciclat, tallers i espectacles, l’auditori amb les
conferències i el Cinema del Medi Ambient. Aquesta
edició el CCCB també ens va oferir la possibilitat de
programar tres concerts a l’auditori del nou Teatre
CCCB. Finalment, a la plaça dels Àngels i al Pati de les
Dones es van situar les intervencions artístiques en
l’espai públic.
Entrega de premis Residu Art 2011 © Consuelo Bautista

A la sala d’exposicions del FAD es va installar la mostra
collectiva Drap-Art’11 i a la sala Fòrum una segona Fira
d’Art i Disseny. A més a mes es va obrir un bar a la
terrassa amb algunes actuacions.
Durant el període de convocatòria es van rebre més de
300 projectes, dels quals es van selleccionar 35 per a
l’exposició collectiva, que també va comptar amb 17
artistes convidats, 48 per a la Fira d'Art i Disseny, 6 per
als espectacles, 3 per als audiovisuals, 6 per als tallers i 3
per als intervencions en l’espai públic.
Una vagada mes hem de ressaltar l’esforç de tot l’equip
Drap-Art i els seus artistes per fer un producte cultural
de qualitat, de referència, amb un nivell de acceptació i
reconeixement que traspassa les nostres fronteres i que
no acaba de rebre el suport institucional que es
correspon amb el valor que oferim als milers de visitants
que tenim ja per vuitè any consecutiu, que acudeixen des
de Portugal, França, Regne Unit....
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Modalitats
1.- Exposició
En aquesta edició ens hem acomodat al nou espai ofert
pel FAD, amb un esforç especial –ingeni i molta
creativitat– del nostre equip de disseny i muntatge, per
tal de donar cabuda a tots els artistes en un espai de
dimensions més reduïdes que la sala originalment
prevista.
En

total

van

participar

35

artistes

plàstics

selleccionats a partir de la convocatòria pública:
Aleix Abellanet, Laura Aragó i Crehuet, Omar Ivan Jaime
Araujo, Franc Blanes, Alberto Carvajal, Mitos Colom,
Nevena Dragosavac, Jose Antonio Elvira, Joaquim Falcó,
Alexis Forero Valderrama, Tess Hill, Rubén Iglesias, Juan
Antonio López Agüero, Roser López Monsó, Goia Maini,
Performance de Doron Polak © Consuelo Bautista

Costanza Manescau, Raul Martinez Beteta, Catalina
Negri, Ina Olavarria, Anna Oyarzún, Eduard Palaus
Benet, Weiju Pan, Leonilda Polverari, Simona Schaffer,
Isabel Servera, Marc Sparfel, Dagmar Strosova, Meritxell
Tembleque, Wiliam Truini, Albert Vila Huix, Oriol
Viladomiu i Kampru.
I com a collaboradors de galeries i artistes
internacionals convidats: Iris Tonies i Sol Vidal
(AFAD), Hamed Ouattara i Xavier Sayago (Galeria Out
of Africa), Xesco Merçé (La Xina A.R.T.), Héctor
Velazquez i Enrique Berro (Galeria N2), Efrosina Peneva
i Nia Pushkarova (Water Tower Art Fest), Roni Ben Ari,
Doron Polak, Juan Carlos Beneyto, Karol Bergeret,
Norberto Fuentes, Javier Mañá, Boryana Petrova i el
collectiu USAME.
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2.- Espectacles
Aquest any el CCCB ens va oferir un nou espai:
l’auditori del nou Teatre CCCB. Aquest espai de 380
localitats va suposar un nou repte per a l’organització de
Drap-Art, que va crear el Drap-Music amb la
programació de 3 concerts de molta qualitat: Madame
Humtata amb l’espectacle Black Fat Spider (amb el
suport de la ambaixada d’Àustria) , Electric Junkyard
Gamelan (grup de New York que va voler participar al
nostre festival i va aconseguir els fons pel viatge amb una
web de Crowdfunding) i Pierre Bastien, que ja havia
participat amb molt d’èxit en edicions anteriors (amb el
suport de l’ambaixada dels Països Baixos).
Aquest nou apartat no ha anat en detriment dels espais
de programació habituals del festival: així, a l’espai del
Hall es va poder veure una desfilada de moda reciclada a
càrrec de l’Hospital del Arte by Miguel Guri,
Francesc Xavier Lozano amb els seus insòlits
instruments de vent i DJ Merey amb una sellecció de
música reciclada de tots els temps.
Una vegada ja al FAD, vam gaudir d’una performance
inaugural a càrrec de Doron Polak i en collaboració amb
Roni Ben Ari, interactuant amb la seva installació
Madame Humtata & Fat Black Spider © Consuelo Bautista

audiovisual, seguit d’una acció d’Angel Orensanz. La
inauguració va comptar amb l’assistència de més de 300
persones.
OME Acústic va arrodonir aquesta edició amb un
vermut musical a la terrassa del Drap-Bar el 28 de
desembre, per celebrar el Dia dels Innocents.
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3.- Conferències
En aquesta edició Drap-Art va voler unificar les
projeccions que sempre hem fet en collaboració amb el
Festival FICMA amb els debats de l’auditori del CCCB.
El divendres es va projectar Back to the Garden de
Kevin Tomlinson i Diversidad de Beatriz Carretero. A
continuació es va realitzar el colloqui El compromis
de l’art amb Nia Pushkarova, Eduardo Brodasca, Pedro
Burruezo, Oscar Rando i Stephanie Auger.
El dissabte Comprar, llençar, comprar de Cosima
Dannoritzer i seguidament el colloqui Condemnats a
comprar i llençar: la cultura del malbaratament
en temps de crisi, amb la directora i Joan Ubeda, el
productor del documental, Ramon Altadill i Nut
Creatives.
I Finalment el diumenge es va poder veure Waste Not
de Ruth Henessey amb el colloqui Les infinites
possibilitats dels residus, amb Francesc Giró de
l’Agencia de residus de Catalunya, Merçè Girona i Cecilia
Montero.
4.- Intervencions a l’Espai Públic
Desprès de l’experiència de l’anterior edició, en la que la
direcció del MACBA va impedir l’installació de
Labuenaylamala a la part posterior de l’edifici del
Convent dels Angles, malgrat que teníem els permisos
de l’ajuntament, aquest any vam voler donar especial
projecció a aquesta obra, Dreams, tan onírica,
installant-la al Pati de les Dones, i amb molta més
Casa-Museu de La Xina A:R.T. © Consuelo Bautista

ambició: es va convertir en un mòbil de 7 metres
d’alçada amb un impacte visual impressionant. Drap-Art
va tenir una gran recompensa operativa i estètica amb
aquest treball.
Dos intervencions més han coronat aquesta edició: el
Mandala de i per Barcelona, de 5 x 5 metres,
realitzat a la plaça del Angels amb productes comestibles
característics de Barcelona i d’ús quotidià. Amb aquesta
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obra l’artista alemanya Stephanie Senge va voler
provocar un moment de reflexió davant del consum
nadalenc. Una vegada acabada l’acció, els productes es
van repartir entre els assistents. Finalment, a la plaça
Joan Coromines es va installar la Casa-Museu de La
Xina A.R.T., que desgraciadament va ser arrasada pel
vent la nit abans de l’inauguració.
5.- Fires d’Art i Disseny
Aquest any el festival va tornar a comptar amb dues
fires: una al Hall del CCCB, com ja és tradicional, i una
segona a la sala Fòrum del FAD.
Els artistes, dissenyadors, artesans, promotors d’artistes
de reciclatge, marques de joves dissenyadors i altres
organitzacions, seleccionats a partir de la convocatòria
pública i convidats especials en aquesta edició van ser:
Tallers de reciclatge creatiu © Consuelo Bautista

Albatros, Amàrita Vidre, Ámabar Contemporáneo, Arte
Crearte, Bicholamp, Bisuteria de Leonardis, Bolsos Veo
Veo, Bijama Camilloni, Clara de Clara, Cucuun,
Customan, Decinc Avuit, DeNada BCN, DesKosidos, El
Àrbol Design, Estudi Comglas, Forquillart, Yarlot Gil,
Hijas del aire, HomeMadeKarma, Innato, Joieria Rafaelia,
Kuska, Lucirmás, Madame Melon, Linda Malisani, Mesa
Bonita, Miss Tins, Mojo, Muma reciclando Arte, NEUS,
Objetruvé, Punto Creativo, Ready Made, Reciclartistics,
Rusty Deimos, sietesentidos, Solve et Coagula, Stinga,
María Tarragó, Tinkan Desings, Transformers, Trapitos
al sol, Unroc Creacion, Völgueta joies de paper reciclat,
Zenzele African Recycle Art, Zincwhite.
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6.- Cinema del Medi Ambient
La mostra de pellícules relacionades amb el medi
ambient es van presentar a l’Auditori, de 19 a 21h
gràcies a la collaboració del Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient, que ens va fer una sellecció
de les millors pellícules de la seva darrera edició i que
aquest any han obert els colloquis que hem ressenyat a
l’apartat de conferències.
7.- Tallers de reciclatge intercultural participatius
Coincidint amb els dies d’activitat al CCCB, es van
programar 6 tallers, sempre de 12 a 14h i de 18 a 19h,
als que van assistir en total uns 700 participants.
Al mateix temps es van realitzar dos tallers més al
Centre Cívic Pati Llimona, en collaobració del projecte
Kids No TV de British Summer.
Fira d’Art i Disseny Reciclat al CCCB © Consuelo Bautista

El que ens sembla important destacar, és que amb les
fires i l’exposició, apart de promoure més de 100
artistes cada any i d’actuar com una gran campanya de
sensibilització, a més a més realitzem una important
tasca d’obrir espais culturals, com el CCCB i el FAD a
nous públics. El propi personal dels dos centres ens ho
van comunicar. Tanmateix els tallers, les performances,
espectacles i concerts son una part important del
projecte pel seu caràcter participatiu.
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Espai Drap-Art
A l’espai Drap-Art al carrer Groc 1, aquest any es van
realitzar reformes. Aprofitant les reparacions que hem
hagut de fer de diferents elements estructurals, s’ha
canviat mobiliari, pintat i adequat l’espai a les noves
necessitats funcionals. El resultat es un espai mes
còmode per a treballar i per continuar oferint
exposicions i productes dels nostres dissenyadors.
Degut a aquesta situació, un any més no hem pogut
complir amb les nostres expectatives de programació
d’exposicions, però se’ns va brindar l’oportunitat no
prevista de realitzar activitats internacionals amb
l’exposició itinerant a Asia Reciclaje Artístico. Nada
desaparece todo se transforma, que ha estat del 6
Tallers de reciclatge creatiu © Consuelo Bautista

de maig al 2 de juliol a Pekin i del 8 d’agost al 30 de
setembre a Shanghai, i actualment es troba Tokio, del 18
de gener al 13 d’abril. També vam tenir l’oportunitat de
programar activitats locals amb l’exposició Reciclatge
Amb Art. Collectiva Drap-Art a la Casa Jujol, a Sant
Joan Despí, del 6 al 30 d’abril, i nacionals, com ara a
Madrid amb el Save the Beach Trash Hotel de HA
Schult, del 19 al 23 de gener a la plaza del Callao i la
participació amb tallers i una conferència al Festival de
Reutilización Creativa Hondakin a del 24 al 26 de
novembre a La Alhóndiga de Bilbao.
Com a Centre de Documentació i informació per a
estudiants i artistes l’espai Drap-Art ha funcionat amb
normalitat i calculem que malgrat tot, hi hauran passat
unes 2.600 persones. El 2012 farem un esforç especial
per tornar a la programació habitual del nostre espai. De
fet, ja tenim dues exposicions previstes: una exposició
individual de l’artista colombià Jhon Freddy Naranjo i
un homenatge a Mike Corkill, un artista vinculat a la
nostra associació que desgraciadament ens va deixar
aquest any.
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Tallers de Reciclatge Intercultural
El 2011 es van realitzar 41 tallers i projectes de tallers:
-10 a l’Espai familiar i Centre Obert de Sant Martí a la
ciutat de Barcelona
- 3 a la Biblioteca La Florida de L’Hospitalet de Llobregat
- 1 a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí
- 2 a la Biblioteca Can Peixauet de Santa Coloma de
Gramanet.
Així com 2 tallers més, en el Marc de la Fira d’Art Jove
de Sant Boi, un altre a Sant Just Desvern, en el marc de
la Setmana Internacional de Prevenció de Residus
i 2 tallers més en el marc del Festival Hondakin a Bilbao.
Hem de destacar la realització de 10 tallers a la plaça
Intercanvi de sabers... © Consuelo Bautista

Reial de Barcelona en el marc del Mercat de
Reciclatge Artistic i Consum Sostenible, que vam
programar amb l’Associació d’Amics i Comerciants de la
plaça Reial i l’ajuntament de Barcelona, districte de
Ciutat Vella. Aquests tallers es van adreçar als veïns i
veïnes del barri, amb l’objectiu de promocionar
l’intercanvi de coneixements entre ells i propiciar la
participació

en

activitats

culturals

amb

artistes,

immigrants i el públic en general, incloent infants, joves, i
adults.
Al Festival es van realitzar 8 tallers més, 6 en el Hall del
CCCB i 2 al Pati Llimona, aquests últims en collaboració
amb e projecte Kids No TV de Britsh Summer.
Les modalitats i tècniques utilitzades van ser:
-

treball amb paper i cartró

-

treball amb càpsules de cafè

-

treball amb plàstic

-

treball amb fusta

-

treball amb deixalles tecnològiques
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Les diferents utilitats donades a les obres realitzades als
tallers van ser:
-

objectes d’ús quotidià per a la llar (flors de càpsules
de cafè, llums...)

-

objectes d’ús quotidià per a l’escola i/o treball (estris
d’oficina, caixetes, instruments musicals...)

-

objectes de decoració (de Nadal, joguines)

-

objectes de disseny

Dades dels participants:
Total beneficiaris directes = 825
Beneficiaris indirectes = 921
Total beneficiaris = 1746.
Beneficiaris Festival (16 al 18 -CCCB- i del 21 al 30 de
desembre -FAD-) = 740 participants

Inauguració Exposició collectiva Drap-Art’11 © Consuelo Bautista
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Collaboracions
Com ja hem ressenyat en altres apartats, la collaboració
més important aquest any ha estat la de l’Instituto
Cervantes, amb el qual es va produir l’Exposició
Drap-Art. Reciclaje Artístico. Nada desaparece
todo se transforma. Una itinerància per Àsia que
encara continua al 2012, i actualment es troba Tokio. A
més s’ha inclòs a la oferta interna que reben els
directors del diferents instituts arreu del món per
escollir la seva programació del 2012.
De totes maneres, hem realitzat d’altres no menys
importants. Un any més vam participar, a Ökorausch, a
la fira de disseny sostenible de Colònia, Alemanya, tant a
Drap-Art amb l’Instituto Cervantes a Art Beijing © Karol Bergeret

la fira amb els nostres dissenyadors com al programa de
conferències i reunions amb collectius convidats
d’Israel, Grècia i Turquia, amb l’objectiu de crear una
xarxa internacional. També hem visitat l’illa de Sardenya,
concretament

l’illa de

San

Pietro,

convidats

pel

Posidonia Festival, una trobada en defensa de la
posidònia oceànica i que forma part d’una xarxa de
festivals

de

la

mediterrània,

que

promouen

la

responsabilitat medi ambiental a traves de activitats
artístiques i culturals.
En l’àmbit nacional volem a destacar la collaboració amb
Drap-Art amb l’Instituto Cervantes a Art Beijing © Karol Bergeret

La Alhóndiga de Bilbao i el festival de reutilització
creativa Hondakin i amb HA Schult i el Save the
Beach Trash Hotel al gener a Madrid.
Finalment ressaltar la collaboració amb el districte de
Ciutat Vella i l’ajuntament de Barcelona, en projectes
de dinamització de diferents espais urbans com la plaça
George Orwell i la plaça Reial, juntament amb la
Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial.
Drap-Art també va participar a La Tardor de l’Art,
amb una obra d’Imanol Ossa i als Tallers Oberts de
Ciutat Vella, organitzats pel AFAD. A més Drap-Art
continua collaborant amb el Mercat d’Art Jove de San
Boi, FICMA, Yemanjà, La Olla Express, etc.
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Valoració
Malgrat el context de crisis econòmica que patim des de
l’any 2008, Drap-Art continua amb les seves activitats,
demostrant que el seu projecte es viable, que té una
acceptació que va mes enllà del seu àmbit local i que
sintonitza de forma directa amb els interessos d’un
públic cada vegada mes conscienciat en formes diferents
de consum i que demostra una responsabilitat que hauria
d’impregnar els valors de moltes empreses e institucions.
Aquest any ha estat sense dubte l’any de la gira per Àsia.
Hem estat convidats per l’Instituto Cervantes per
participar a la fira d’Art Art Beijing, amb 40.000 visitants,
fer un primera exposició a Pekin (9.500 visitants). Aquest
projecte, que ens ha portat després a Shanghai i a Tokio,
és
Presentació de Drap-Art a l’Insituto Cervantes de Pekin

una

sellecció

d’artistes

catalans,

espanyols

i

hispanoamericans que han passat per diferents edicions
del nostre festival. En total han estat 24 artistes amb 32
obres.
Aquesta experiència, que també inclou la participació a la
fira d’art contemporani Art Beijing, ha estat un repte
per a la nostra organització. A banda de la sellecció,
recollida d’obres, embalatge i enviament, així com el
subministrament de continguts per al catàleg, l’equip de
Drap-Art es va desplaçar a cada ciutat, amb una
presentació del nostre projecte, amb molt bona acollida
per part del públic i un ressò considerable a la premsa a
cada ciutat, que ens ha donat una empenta de
professionalitat i confirma la solidesa del nostre projecte.
Aquest reconeixement i la visibilitat que ens ha donat
com a organització i a la tasca dels nostres artistes, ha
estat un del elements mes positius de l’any. De fet estem
a dintre de la oferta que reben les seus de l’Instituto
Cervantes al món des de la oficina central, per tal de
definir la seva programació. Un nou repte per aquest
any!
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Un altre eix que valorem molt positivament ha estat la
fidelitat dels nostres patrocinadors i collaboradors en
aquesta 8ª edició del festival, en aquests temps tan
difícils. És per part de les institucions on hem trobat a
faltar constància en el seu suport del projecte amb
importants retallades i on trobem a faltar la visió de
recolzar propostes com la nostra, amb la seva aposta per
un futur més sostenible, més necessària que mai per
afrontar el moment de crisi que vivim.
De totes maneres hem demostrat la nostra capacitat de
trobar nous fonts de finançament. En aquest sentit
podem dir que hem assolit un del objectius del nostre
pla estratègic: La recerca de sinergies amb empreses
responsables que recolzin el nostre projecte i ens
aportin recursos a canvi del valor afegit del nostre
Vista general de l’exposició a l’Instituto Cervantes de Pekin

projecte. En aquesta línea caldria ressaltar la posada en
marxa del nostre viver de visibilitat per empreses
responsables que ha tingut com a nou hoste a
l’empresa Social Car, un projecte de mobilitat
intelligent de lloguer de cotxes entre particulars,
optimitzant recursos ja existents i el restaurant La
Candela que ha començat una línea de productes
ecològics i de proximitat amb la filosofia del Slow Food.
Aquesta valoració del 2011 no estaria complerta sense
fer referència a les collaboracions amb diferents entitats
de la ciutat de Barcelona. Hem collaborat amb el
Festival Hipnotik amb una intervenció en directe
sobre material de rebuix a càrrec de Tom14 i
Subcomandante, dos artistes del nostre entorn. I sobre
tot, hem començat un projecte de dinamització amb
l’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial
i el districte de Ciutat Vella, amb mercats de productes
dissenyats per artistes Drap-Art i tallers de reciclatge
creatiu, oberts a la participació dels veïns i veïnes.
Aquest projecte ha estat molt ben valorat i estem ja
treballant en la reedició per al 2012.
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Per últim, com a element de valoració positiu, volem
apuntar totes les propostes que ens han arribat al 2011
de diferents punts de l’estat espanyol per tal de fer
versions locals del nostre model de festival. Tenim
propostes de Canàries, Aragó, País Basc i Galícia que ja
estem avançant.
Després d’aquestes ressenyes, pensem que queda molt
definit el nostre camí al 2012 i el suport i la consideració
que mereix la nostra feina, en favor d’un sector
econòmic sostenible definit amb el valor afegit que
podem donar com a producte cultural de qualitat amb
missatge de responsabilitat social i empresarial.

Vista general de l’inauguració a Tokio
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Patrocinadors i collaboradors

Organitza

Collabora

Amb el suport de

Viver de patrocinis responsables

Altres patrocinis

Collaboradors

Mitjans de comunicació collaboradors
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