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Durant els 2017, 2018 i 2019 IDENSITAT ha desenvolupat projectes Barcelona i altres territoris 
que s’han fonamentat en endegar i donar continuïtat a processos col·laboratius en la relació entre 
pràctiques artístiques i contexts socials en els que aquestes pràctiques no són habituals, establint 
vincles, també, entre les institucions o espais pròpiament artístics i l’espai social.

Els programes, molts d’ells activats en 2017 i amb continuïtat al llarg de 2018 i 2019 es detallen a 
continuació en les seves diverses fases i derives.

Per a ampliar la informació de tots aquests projectes també es pot consultar la web:
www.idensitat.net
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1. COHABITAR ENTRE- 
[Emergències institucionals / pràctiques artístiques / processos col·lectius]

A banda, vol assajar maneres d’habitar els equipa-
ments 
culturals amb estructures més compromeses en la 
relació entre cultura i societat. En conseqüència, vol 
experimen- tar i debatre de manera oberta l’articulació 
dels actuals models de centres d’art i les polítiques 
culturals en què s’emmarquen. 
El desplegament de la programació que es proposa 
explora una concepció de Fabra i Coats Centre d’Art 
Contemporani, amb l’objectiu de prototipar col·lectiva- 
ment un model de treball que rede neix els paràmetres 
que determinen el concepte de servei públic en relació 
amb un centre d’art. 
La direcció del projecte Cohabitar entre- es planteja 
de manera col·legiada, mitjançant un grup de treball 
format pels quatre col·lectius, els quals s’articulen al 
voltant d’una taula col·lectiva de programació. Aquesta 
taula és un espai de gestió, creació de continguts i 
decisió de caire porós segons les necessitats dels pro-
cessos i dels projectes. A banda, incorpora persones, 
col·lectius o entitats implicats en aquells processos. 
Aquesta proposta pretén endegar altres maneres de 
pro- ducció col·laborativa que responen a una lògica 
de con- nexió a diferents escales contextuals: la terri-
torial (traçant vincles del veïnal i local amb l’internacio-
nal), la relacional (involucrant diferents àmbits del teixit 
social), la temporal (incorporant elements de memòria 
per activar-los en el present i projectar-los cap al futur) 
i l’espacial (indagant en el mateix concepte i lloc de 
fàbrica de creació). 

Cohabitar entre- és un conjunt de programes i activi-
tats desplegats a Frabra i Coats Centre d’Art Contem-
poràni de Barcelona mitjançant una estrucutra de de 
direcció i gestió coordinada per Idensitat, LaFundició, 
Transducto- res i Sinapsis. El projecte es va desen-
volupar en dues fases des de maig de 2016 a abril de 
2017. 
Projecte: goo.gl/ZtPtu9
Cohabitar Entre - es planteja com un dispositiu que 
pretén activar Fabra i Coats Centre d’Art Contempo-
rani com a creador i catalitzador d’interaccions entre 
pràc- tiques artístiques i espais socials. Vol ser un me-
canisme que reculli i doni resposta a l’emergència de 
noves ma- neres de fer i de repensar les institucions, 
i que entengui les pràctiques artístiques i els proces-
sos col·lectius com a instruments essencials amb els 
quals activar estratè- gies transformadores que inci-
deixin tant en l’ecosistema cultural com en el context 
social sobre el qual actuen. Es tracta d’una proposta 
que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, 
tot esceni cant el trànsit entre el passat de la fàbrica i 
l’actual model de centre d’art, i que a més tendeix cap 
a una futura institució cultural amb una estructura més 
complexa o sistèmica. 
La programació vol interpel·lar críticament, des d’un-
es maneres de fer que combinen els processos de 
recerca amb la producció, l’arxiu, la mediació, la 
participació o el debat, i alhora proposa ampli car-les 
mitjançant l’acti- vació de xarxes i la socialització de 



La primera fase del projecte, articulada en 4 pro-

grames (Antena, Teler, Desbordar la cultura i Espais 

en transició), es va desenvolupar mitjançant exposi-

cions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius 

a llarg termini, activitats, jornades i connexions amb 

diverses entitats tant del context més pròxim com de 

tota la ciutat. Aquestes pràctiques van suposar una 

primera presa de contacte i un cultiu d’altres maneres 

d’habitar i posar en circulació la cultura amb diverses 

iniciatives. 

A partir d’aquest bagatge, en la segona fase la pro-

gramació es va plantejar com una investigació per 

aprofundir sobre com les pràctiques culturals contem-

porànies poden funcionar com a eina per teixir ciutat. 

Des d’aquesta mirada, s’entén l’urbà com quelcom 

divers en moviment, orgànic, en trànsit i en mutació 

permanent. La ciutat se’ns presenta com la trama 

sobre la qual es poden ordir altres formes de construir 

ciutadania, de reivindicar drets, d’entreteixir noves 

aliances entre cultura, societat i territoris; en definitiva, 
de situar-se, habitar i construir ciutat entre tots i totes. 

Des del punt de vista metodològic, aquesta fase s’ha 

articulat en dos moments. En primer lloc, a partir 

d’una taula intersectorial, anomenada L’Ordit, amb les 

entitats i les iniciatives amb les quals ja es treballava 

i amb altres de noves que es van poder sumar. La 

taula va generar aliances i complicitats, i va promoure 

el treball en xarxa des de problemàtiques concretes 

i pràctiques situades. En segon lloc, Teixir ciutat es 

va mostra a partir d’espais d’exposició i socialització 

dinàmics dels processos i els resultats, que recollien 

les complexitats de les temàtiques plantejades com a 

catalitzadors.

Amb tot, es va realiztar una publicació amb textos 

propis i d’agents convidats, que es troba disponible en 

llibreries i en Fanra i Coats Centre d’Art Contemporani 

de Barcelona. 



1. PUBLICACIÓ COHABITAR ENTRE- 
[Emergències institucionals / pràctiques artístiques / processos col·lectius]

Aquest llibre recull l’experiència de treball resultant de 
la convocatòria de comisariat i gestió de Fabra i Coats 
Centre d’Art Cntemporani de Barcelona, guanyada per 
la taula col·legiada formada per Idensitat, LaFundició, 
Sinapsis i Transductores i desenvolupada entre maig 
del 2016 i abril de 2017. 
La publicació ha intentat fugir de ser l’habitual catàleg 
raonat d’un programa expositiu i més aviat ha volgut 
ser una eina per pensar el procés instituent i de rut-
pura que ha suposat la gestió col·legiada del projecte 
Cohabitar entre-.
Durant les sessions de treball que vam tenir per pen-
sar com documentar les complexitats del projecte, es 
va valorar compondre-la com un arxiu, con un diàleg, 
com una reflexió. 

D’aquesta manera, la publicació té dues parts dif-
erenciades. D’una banda la part més reflexiva, amb 
textos propis i de convidats que, o bé han estat part 
del procés de treball o bé son agents rellevants en la 
temàtica treballada, i d’altra banda una sèrie de fitxes 
que poguéssin donar peu a llegir de forma més de-
scriptiva les accions, programes, exposicions, espais 
de socialització i d’altres dispositius.
La publicació es troba en català, castellà i anglès i es 
troba a la venda en diversos espais de la ciutat així 
com al mateix Centre d’Art.



En el marc de la línia de treball desplegada a Espais 
Zombi Front marítim, Idensitat forma part de Ciutat 
de Vacances, un projece d’Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica 
i IED Venezia, que es va presentar en maig de 2017 a 
Venècia, Palma i Barcelona. 
El projecte desplega tres línies de treball:
- Espais de Temporada, Idensitat.
- Barcelona, una visión posible o la búsqueda del 
tercero excluido, Angela Bonadies.
- Souvenir BCN, Domènech

Projecte: goo.gl/N2jfvx

Idensitat ha treballat a partir del PROCÉS DE ZOOM-
BIFICACIÓ, un context on hi conviuen elements de 
proximitat i de caràcter veïnal amb l’ús i abús dels 
espais. El turisme com a element que contribueix a 
la zombificació, pel consum voraç de l’espai, la seva 
ccionalització, disfuncionalitat i temporalitat. Espais 
d’esprémer pel capitalisme translocal, sotmesos a una 
alta competitivitat, desregulats i mancats de normes 
clares.
Espais de temporada, el projecte generat per Idensitat 
en el marc de Ciutat de Vacances, consta d’una sèrie 
de fotogra es on es barreja la selecció del lloc, la ruta 
traçada per accedir-hi, la geolocalització i alguns ele- 
ments icònics que fan referència a accions, fenòmens 

2. CIUTAT DE VACANCES 
Espais de temporada / Temporalitats Urbanes 

o circumstàncies contribueixen als processos de zom-
bificació dels espais. 
La geolocalització de cada un dels llocs seleccionats 
evidència un espai i un temps concret. En cada un 
d’ells, diferents elements de zombificació es concreten 
d’una manera més o menys evident i en un període 
temporal marginal, en relació amb la presència mas-
siva de turistes en aquests espais. 
Els espais de temporada són locs hipermasificats i 
sobrexposats que esdevenen espais mig abandonats 
i ensopits, que de manera reiterada s’activen i desac-
tiven a través de cicles curts. Es troben en una indefin-
ició o transició entre el lloc i el no lloc. 
L’altra cara del projecte és un glossari dels espais 
zombi. Un llistat de conceptes que pretén explicitar 
quines accions, fenòmens o circumstàncies contribue-
ixen als processos de zombificació dels espais. Aquest 
glossari pren especial èmfasi en relacionar els espais 
del turisme massi cat amb els espais zombi. Aquests 
conceptes s’han iconitzat i es posen en relació amb 
espais reals en el context de Palma de Mallorca, a 
partir de la idea d’estacionalitat o temporalitat. 



CIUTAT DE VACANCES s'ha presentat en diverses 
exposicions realitzades a Venècia, Palma de Mallorca, 
Barcelona i Alacant. Els projectes presentats s'han 
produït en el context d'aquestes ciutats. Els autors i 
projectes que hi participen són:
ÁNGELA BONADIES, Barcelona, el verano sin fin, 
Barcelona
DOMÈNEC. Souvenir Barcelona, Barcelona
IDENSITAT (Ramon Parramon i Gaspar Maza), Es-
pacios Zombi: Temporalitdades Urbanes, Barcelona y 
Palma de Mallorca
JUAN AIZPITARTE, Safari, Barcelona y Palma de 
Mallorca
MARINA PLANAS, Taxonomía del Hotel Balear, Palma 
de Mallorca
NEUS MARROIG, Imatge pública, Palma de Mallorca
LEFT HAND ROTATION, Nodo replicante de la ciudad 

2.1 CIUTAT DE VACANCES 
Exposicions

escenario, Palma de Mallorca
ÁNGEL MARCOS, End of season, Palma de Mallorca
MIGUEL TRILLO, Línea de cost, Palma de Mallorca
IRENE PITTATORE, Lavoratori del turismo, Venecia
ANA A. OCHOA, Miami Beach: the sun city, Miami

Direcció general i comissariat: Nekane Aramburu
Coordinació dels projectes a Barcelona: Ramon Par-
ramon



3.1 IDBARI BESÒS / PROJECTE I ACCIONS EN BARRIS 
Aïllaments/Connexions [Trinitat Vella – Bon Pastor - Baró de Viver]

ID BARRI BESÒS – AÏLLAMENTS / CONNEXIONS 
és un projecte que ha treballat a partir d’una zona 
conformada per  tres barris fronterers del municipi de 
Barcelona, que limiten amb el riu Besòs: Bon Pastor, 
Trinitat Vella i Baró de Viver.  
Projecte: goo.gl/K6wK3q  

Les accions que ID Barri Besòs ha desplegat parteix-
en d’un tema que travessa i és comú a totes aquests 
barris: l’aïllament que cadascun d’aquests nuclis 
experimenta en relació als altres. La poca connexió 
que tenen amb barris adjacents o àrees com el riu, 
que són properes però molt llunyanes a nivell d’ac-
cessibilitat. Els límits territorials, visibles i no visibles, 
i que generen la desconnexió d’aquests barris, però 
també l’aïllament fruït de les condicions de vulnerabil-
itat, tant cultural com social en la que viuen molts dels 
seus habitants, han estat els temes centrals sobre els 
que el projecte ha desenvolupat accions i activitats en 
col·laboració amb artistes, veïns/es, agents locals i 
equipaments culturals.  
IDENSITAT amb aquest projecte dona continuïtat a 
la lògica que ha impulsat les diverses experiències 
anteriors, cooperar en processos oberts ja existents i 
desplegar un laboratori experimental de projectes que 
incideixin de manera creativa en els contextos. En 
aquest sentit el projecte iD Barri Besòs multiplica la 
possibilitat latent de posar en relació ambdós àmbits 
insuficientment connectats i contribuir a l’acostament 

de les pràctiques artístiques contemporànies amb els 
veïns i veïnes dels barris amb els quals s’ha treballat.
Des de el principi, al projecte s’ha reflexionat a l’entorn 
de preguntes com ara: 
- De quina manera podem parlar d’aïlament en el con-
text de barri? 
- La pròpia definició de barri planteja un tipus de fron-
tera? 
- Quines connexions existeixen, quines no i quines són 
probables? 
- Quins són els límits territorials, visibles i no visibles, 
que faciliten la inconnexió? 
- Podem definir elements explícits que parlin de con-
nexió i aïllament?
Partint d’aquests qüestionaments, ell projecte iD Barri 
Eix Besòs ha combinat: 
recerca - intercanvi de coneixement - autoaprenentat-
ge - creativitat - producció compartida - socialització 
dels processos i dels resultats. 
Es posa en funcionament a partir de la l’activació de 
diferents grups de treball, mitjançant la realització de 
tallers, accions educatives i residències artístiques. 
El desplegament d’aquest projecte s’ha fonamentat 
en la següent estructura, en la que l’equip d’Idensitat 
ha actuat d’impulsor del marc de treball, ha ideat les 
temàtiques tractades, ha mediat els processos i ha fet 
de connector de les diferents fases en que es desple-
ga el projecte. En totes elles, però, hi han tingut una 
forta implicació diferents grups d’acció social que tre-



ballen en el context dels barris (Observatori local) i la 
participació de diversos creadors (Residència artística) 
convidats a articular un projecte específic adaptat al 
grup de treball configurat. 

- Observatori Local: des de gener fins a març de 
2017 es va generar un grup del treball per realitzar un 
mapa dels tres barris a partir del tema comú de l’aïl-
lament i la connexió, amb l’objectiu de buscar nexes 
comuns entre els tres territoris. A partir d’aquestes 
trobades es van establir els grups de treball interes-
sats en participar en el projecte.   
Aquestes trobades es van fer amb agents i equipa-
ments que estan treballant en cadascun d’aquests 
barris, comptant així amb el seu suport i la seva invo-
lucració. Al principi, entre març i abril, vam començar a 
tenir reunions amb la directora de Bon Pastor, Virginia 
Cierco, la directora del Centre Cívic de Baró de Viver 
Beatriz Liebe i amb Ruben Toro i Marta Serra, Dina-
mització Juvenil Trinitat Vella i Baró de Viver. A partir 
de la seva col·laboració vam poder entrar en con-
tacte amb la Xarxa Juvenil tant de Baró de Viver com 
de Trinitat Vella, assistint a les seves reunions a les 
biblioteques dels barris. Allà és on ens vam trobar amb 
Servei per la Convivència a l’Espai Públic de la Trinitat 
Vella i Bon Pastor, i des de llavors s’han convertit en 
col·laboradores clau per a la continuació del projecte a 
Bon Pastor.  

- Residència Artística i producció de projectes: es 
va convidar a tres artistes a realitzar projectes de pro-
ducció en col·laboració amb grups locals ja constituïts. 
Des de març fins a juliol es van fer tallers amb cada 
grup contactat, conduït per l’artista convidat en col·lab-
oració amb l’equip d’Idensitat. 

- Taller/Trobada intercanvi de projectes. Durant una 
setmana del mes de juliol va tenir lloc una trobada per 
compartir projectes actius en els barris participants, es 
va convidar a agents experts en temàtiques d’interès i 
es van fer devolucions i seguiments de les accions de-
splegades en la primera part del projecte. L’activitat es 
va articular a l’entorn d’un taller de projectes anomenat 
ZONA INTERMÈDIA, obert al públic general, però 
específicament dirigida a estudiants i altres comunitats 
interessades en qüestions territori, paisatge i la seva 
relació amb el context. El taller conduït per Ángela 

Bonadies va comptar amb la realització una ruta en el 
context del riu Besòs, una sessió de treball a l’Arxiu 
Municipal de Sant Andreu, i la participació d’una sèrie 
d’agents convidats. En el marc de la dinàmica del tall-
er va tenir com a resultat diverses propostes d’imatge 
i vídeo, que incidien en la temàtica dels límits i les 
connexions, treballada en el context del projecte.  

- Accions Educatives. Les accions educatives agafen 
el mateix tema del aïllament / connexió i la cartografia 
feta pels grups de treball amb els artistes convidats de 
manera que a partir de la implicació activa de profes-
sors i alumnes, es vol connectar l’espai públic amb 
l’espai educatiu, mitjançant el debat i el diàleg per tal 
de treballar entorn a aquestes idees des de la vincu-
lació dels alumnes amb el seu territori. Aquesta tasca 
de continuïtat, a partir dels materials treballats amb 
diferents grups dels barris s’activaran amb l’Institut 
l’Alzina i l’Institut Doctor Puigvert, que pel fet que s’in-
sereixen en el currículum escolar, no es poden portar 
a terme fins a principis del 2018.  

- Dispositiu Connector: El conjunt de materials tre-
ballats en cada context, formaran part d’un dispositiu 
d’activació i informació  té previst itinerar per centres 
cívics i també escoles. Assumeix funcions d’exhibició i 
socialització de resultats treballats, però també d’ac-
celerador de dinàmiques relacionades amb el context. 
Aquesta part del projecte s’ha dissenyat i configurat 
el 2017 tot i que no desplegarà la seva itinerància fins 
a principis del 2018. Compta amb la col·laboració del 
Centres Cívics que han estat implicats en el projecte.



Entitats i agents col·laboradores en aquest pro-
jecte:  
Biblioteca de Bon Pastor 
Es tracta de la primera biblioteca en integrar un servei 
d'educació per a famílies fora del sistema educatiu i 
famílies amb alt nivell d'absència escolar. Per aquesta 
raó, la biblioteca representa un gran suport per a les 
etapes d’infància i joventut. L'agent col·laborador és 
Virginia Cierco, Directora de l'equipament. 

Servei d'acompanyament i foment del voluntariat 
de Trinitat Vella 
Acompanyament de persones nouvingudes al barri, 
que necessiten assesorament jurídic, polític o social, 
a partir de tallers com el grup de costura format per 
dones locals i immigrants, tallers d'intercanvi lingüístic, 
les festes i tradicions populars o taules rodones sobre 
aspectes rellevants, com la islamofòbia o el ramadà. 
L'agent col·laborador és Fátima Hassoun. 

Centre Cívic Baró de Viver
El Centre Cívic Baró de Viver funciona com un nexe 
entre veïns i propostes culturals actives al barri, erad-
icant easpectes que estigmatitzen des d'una perspec-
tiva constructiva i transformadora. Han dinamitzat la 
sala d'exposicions a través de les visites escolars i han 
activat tallers. L'agent col·laborador és Beatriz Liebe, 
Directora del Centre Cívic.

Servei per la Convivència a l'Espai Públic de Trini-
tat Vella
Es tracta d'un servei del districte de Sant Andreu que 
depèn de l'àrea de Prevenció. És un equip d'educa-
dores i treballadores socials especialitzades en Treball 
Comunitari i Espai Públic.

Xarxa Jove de Trinitat Vella 
És la Xarxa de coordinació tècnica entre serveis i 
equipaments que treballen amb adolescents si joves al 

barri de Trinitat Vella. Actualment la xarxa esta forma-
da per un gran nobre d’entitats i serveis del districte 
de Sant Andreu. L'agent col·laborador d'ID Barri Besòs 
amb la Xarxa Jove de Trinitat Vella és Rubén Toro.

Arxiu Municupal de Sant Andreu:
És l’arxiu de referència del districte de Sant Andreu 
i és el responsable del magatzematge i conservació 
de documents de caràcter administratiu, urbanístic i 
domèstic. 

Fabra i Coats fàbrica de creació:
Es tracta d’un node central de la xarxa d’equipaments 
Fàbriques de Creació de Barcelona impulsada des de 
l’Institut de Cultura de Barcelona ubicat en un edifici 
emblemàtic del patrimoni industrial de la ciutat. Idensi-
tat és un dels projectes residents del viver de projectes 
culturals.

Artista convidada: Irena Visa 
Irena Visa és llicenciada en Comunicació Audiovisual 
per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El seu 
treball està molt proper al cinema, a la fotografia i a 
l’escultura. 

Artista convidat: Fito Conesa
Fito és Llicenciat en Belles Arts per la Facultat Belles 
Arts de Barcelona. Va ser director i coordinador del 
projecte “habitación1418” realitzat al MACBA / CCCB 
on treballava activament amb joves a través de pràc-
tiques artístiques. 

Artista convidat: Xeito Fole
Artista visual centrat en temes de gènere i transsexu-
alitat a través de la tecnologia i el vídeo, i coordinador 
de participació de l’associació ACATHI (Asociació Cat-
alana per a la Integració d’Homosexuals , Bisexuals i 
Transexuals Inmigrants).



ACCIONS EN RELACIÓ AMB ELS BARRIS 

BARÓ DE VIVER | Context de treball  
- Equipament i agents col·laboradors: Centre Cívic 

Baró de Viver i Servei de dinamització Juvenil Baró de 

Viver.  Artista: Irena Visa

Participants: grup de famílies "Seny i Rauxa".  

- Taller de cartografia amb l'artista Irena Visa   
A partir d'una sèrie de reunions prèvies on s'han posat 

en comú els punts temàtics del projecte, s'ha propo-

sat a l'artista Irena Visa la col·laboració amb el taller 

familiar "Seny i Rauxa", un espai obert i intergenera-

cional que tracta de generar alternatives d'oci i temps 

lliure al barri que afavoreixin la relació amb el barri i 

l'equipament cultural, barrejant persones de diferents 

procedències, sexes i generacions. El taller realitzat 

per Irena Visa va partir de l'espai real i les fronteres 

del barri a través d’una sèrie de mapes i plànols per 

arribar al terreny imaginari, jugant amb els límits (tant 

físics com els impostos a la imaginació) per plantejar 

altres possibilitats i potencialitats del barri a través de 

diversos elements plàstics i vídeo.   

BON PASTOR | Context de treball  
- Equipament  i agents col·laboradors: Biblioteca de 

Bon Pastor, Escola pública Bernat de Boil.  Artista: Fito 

Conesa

Participants; Associació de Joves Estudiants Gitanos 

del Bon Pastor "Rromane Siklyovne".  

Taller de cartografia amb l'artista Fito Conesa   
El barri de Bon Pastor es troba en un procés de forts 

canvis. La gradual demolició de les cases baixes 

(també anomenades cases barates) on vivien molts 

dels seus veïns, ha canviat el paisatge significativa-

ment, i també les relacions amb l'espai públic i l'entorn 

més immediat. En aquest sentit, l'artista Fito Conesa 

proposa un taller a través de la cartografia sensible en 
el grup del Casal de l'Associació de Joves Estudiants 

Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne", format 

per nens i nenes d'entre 7 i 13 anys. La ruta la van 

dissenyar els propis participants i durant el recorregut 

es van marcar les parades amb el motiu que els uneix 

a elles. Amb tot, s'ha fet un llibre-fanzine col·lectiu.  

TRINITAT VELLA | Context de treball  
- Equipament  i agents col·laboradors: Centre Cívic 

Trinitat Vella, Servei per la convivència a l’espai públic 

de Trinitat Vella i Servei de dinamització Juvenil Trinitat 

Vella, Xarxa Jove.  Artista: Irena Visa

Participants: Grup de dones migrants del Servei d’In-

terculturalitat de Trinitat Vella, grup format per dones 

de Pakistan i d’Àfrica del Nord.    

Taller de d’espais del barri on es va tractar el concepte 

LLUNY / A PROP a través de dinàmiques de costura. 

L’artista Irena Visa va proposar una sèrie de paisatges 

de l’entorn del barri, molt marcat per la infraestructura 

urbana (rondes, noves construccions de metro, grans 

espais semirurals...) que es van tractar des d’una 

perspectiva d’experiència personal i vinculació al barri 

a través del cosit d’arpilleres, vinculades cadascuna 

amb experiències i relacions personals amb el seu nou 

espai d’hàbitat.  

 

BARCELONA (no acotat a un únic barri) | Context 
de treball  
- Integrants de l’associació Acathi. Associació Cata-

lana formada per persones d’orígens diferents, mi-

grades, refugiades i persones LGBTQI+  

- Taller- dispositiu connector amb l’artista Xeito Fole  

Accions realitzades:  

En aquest taller realitzat per Xeito Fole es treballarà 

en la construcció del Dispositiu connector, un suport 

que funcionarà com a punt informatiu i d’intervenció 

artística. És durà a terme a partir del treball articu-

lat a les sessions on es refelxionarà i debatrà sobre 

els límits o fronteres, tant físics com simbòlics, de la 

presència del cos polític de les persones refugiades 

LGBTQI + a l’espai públic. En aquesta ocasió i per 

la conjuntura dels participants, s’ha decidit que en 

comptes de parlar d’un barri es parlaria de l’espai 

públic a un nivell més ampli i fent connexions entre les 

similituds de les nocions de barris i comunitats.  



- Accions Educatives. Les accions educatives agafen 
el mateix tema del aïllament / connexió i la cartografia 
feta pels grups de treball amb els artistes convidats de 
manera que a partir de la implicació activa de profes-
sors i alumnes, es vol connectar l’espai públic amb 
l’espai educatiu, mitjançant el debat i el diàleg. Aques-
ta tasca de continuïtat, a partir dels materials trebal-
lats amb diferents grups dels barris s’activaran amb 
l’Institut l’Alzina i l’Institut Doctor Puigvert, que pel fet 
que s’insereixen en el currículum escolar, no es poden 
portar a terme fins a principis del 2018.  

- Dispositiu Connector: El conjunt de materials tre-
ballats en cada context, formaran part d’un dispositiu 
d’activació i informació  té previst itinerar per centres 
cívics i també escoles. Assumeix funcions d’exhibició i 
socialització de resultats treballats, però també d’ac-
celerador de dinàmiques relacionades amb el context. 
Aquesta part del projecte s’ha dissenyat i configurat el 
2017 tot i que no desplegarà la seva itinerància fins a 
principis del 2018. 

TEMPORALITZACIÓ:
 Observatori Local: des de gener fins a març de 2017 
- Residència Artística i producció de projectes: des de 
març fins a juliol 
-Taller de cartografia imaginària amb l’artista Irena 
Visa en col·laboració amb el grup de famílies “Seny 
i Rauxa”,l Centre Cívic Baró de Viver: maig i juny de 
2017
-Taller d’exploració del paisatge urbà amb Irena Visa 
i realitzat al Centre Cívic Trinitat Vella: maig i juny de 
2017. 
-Taller de cartografia sensible amb Fito Conesa 
al  Col·legi concertat Bon Pastor i l’Escola pública 
Bernat de Boil amb la participació de l’Associació de 
Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor “Rromane 
Siklyovne”: Juny de 2017
- Taller d’identitats i creuament de fronteres dirigit per 
Xeito Fole amb integrants de l’associació Acathi. Des 
de juliol de 2017 amb trobades fins febrer de 2018.
- Taller Zona intermèdia i Trobada intercanvi de pro-
jectes: del 12 al 15 de juliol de 2017.
- Generació de materials per al Dispositiu Connector: 
des de gener fins a desembre de 2017



3.2 ZONA INTERMÈDIA 
Taller i trobada de projectes

Del 12 al 15 de juliol de 2017 va tenir lloc el taller 
Zona Intermèdia i la trobada de projectes del context, 
dins del marc d’ID Barri Besòs. El taller es va portar a 
terme en Fàbrica de Creacio Fabra i Coats, en l’arxiu 
municipal de Sant Andreu i a través d’una ruta per la 
llera del Besòs. 
Projecte: goo.gl/1Yr4hu

El taller es va plantejar com un grup de treball integrat 
per l’artista Ángela Bonadies i els participants Inrma 
Estrada, Inmaculada Camps, Roberto Feijoo, Teresa 
Pizaco, Isabel Argany i l’equip d’Idensitat (Irati Irulegui, 
Roser Colomar i Ramon Parramon). Va donar com a 
resultats treballs i aproximacions individuals de diáleg 
i interpretació del paisatge a partir de la ruta pel riu 
Besòs i la visita d’agents del context.

INTRODUCCIÓ
A Barcelona la noció i reivindicació del barri ressor-
geix amb intensitat. El barri pren força i es reclama 
com a bastió d'identitat, de pertinença, d'autenticitat, 
de comunitat local; un indret sòlid des del qual fer 
front als fluxos de la mobilitat contemporània. Mentre 
els espais públics del centre ciutat són ocupats per 
estranys, els espais públics dels barris perifèrics són 
encara espais del local, petites resistències al tsunami 
de la temporalitat del visitant. La projecció i visió de la 
ciutat sol resumir-se en els seus eslògans. De l'ante-

rior "Barcelona Inspira", orientat a generar un espai 
busines friendly per a creadors, emprenedors o joves 
talents, hem passat al "Sóc de Barri". La gran ciutat és 
la suma dels seus barris, de les persones que són del 
barri (habiten, treballen o hi participen). Però davant 
aquesta nova articulació discursiva apareixen diverses 
qüestions en relació a l'aïllament i la connexió entre 
les diferents demarcacions territorials de la ciutat barri.

S'han convertit aquests barris en una mena d'illa? I si 
són illes, quins espais transitables i identificables hi ha 
entre unes i altres? Algú reivindica les zones inter-
mèdies com a part de la seva identitat, com a part del 
seu barri? Són aquests espais intermedis la perifèria 
dels barris? La precarització i la dualitat social està 
relacionada amb aquests espais?

TALLER
El taller Zona Intermèdia, desenvolupat per Idensitat 
i l'artista Àngela Bonadies, pretén observar, descri-
ure i investigar els complexos i particulars processos 
que es deriven de l'ancoratge en el lloc i en el temps 
del concepte de barri, entès com una entitat delimit-
ada i reconeixible per seus habitants, en relació als 
espais fronterers que funcionen com a eixos connec-
tors entre un barri i un altre. Tot això, en un paisatge 
amb interessants complexitats socials i urbanístiques 
generades per la dispersió dels nuclis urbans, carac-



teritzats per un ressorgir identitari i de pertinença.  
Els objectius del taller són analitzar per entendre les 
dinàmiques de l'espai fronterer i intermedi; visualitzar 
per interpretar les articulacions diverses que sorgeixen 
en llocs que no són reivindicats com a part de la identi-
tat d'un barri i, en definitiva, transitar i projectar per 
aquests marges del paisatge que funcionen tant com a 
elements d'aïllament com de connexió.

METODOLOGIA
A través d'exploracions i rutes a peu i de la visita 
d'agents del context local, s’ha explorat i assajat ma-
neres d'aproximar-se al paisatge intermedi situat entre 
els barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, 
tres barris propers i units pel pasiaje semi-rural del riu 
Besòs, però que en la pràctica es troben poc connec-
tats entre si.
El taller estarva dirigit a artistes, dissenyadors, arqui-
tectes, antropòlegs/es, geògrafs/es urbans, sociòlegs/
es, historiadors/es de l'art, educadors/es socials i 
estudiants d'aquestes disciplines o altres interessades 
en l'àmbit de treball proposat.

Direcció del taller
Ángela Bonadies és artista i arquitecta veneçolana. 
Desenvolupa projectes a través de la fotografia, el 
vídeo i a escriptura. Ha exposat, entre d'altres es-
pais, en Perifèric Caracas Art Contemporani; MACBA, 
Barcelona; WKV, Sttutgart; ZKM, Karlsruhe; Obriu 
Caracas; Es Baluard, Palma; MARC, Monterrey; 
ArtRio Solo Projects, Rio de Janeiro; Sala Mendoza, 
Caracas; Espai Mercantil, Caracas; Societat Martina 
Sarmento, Guimaraes.

Va impartir el taller Estructures d'Excepció, vinculat 
a l'exposició Translocacions d'Idensitat, realitzada a 
Arts Santa Mònica entre 2014 i 2015. El taller es va 
desenvolupar en dues fases i de realitzar un interes-
sant treball al voltant del port de Barcelona,   que es va 
presentar a Homesession al juliol de 2016.
www.angelabonadies.com

TROBADA DE PROJECTES DEL CONTEXT
El taller va comptar amb la participació de diversos 
projectes i agents que van explicar les seves línies 
de treball i activitats en l’entron dels barris del Besòs, 
amb qui des d’Idensitat s’han teixit complicitats i 
aliances.

PROGRAMA
Dia 1: Ruta per la zona a treballar a càrreg de Milla 
Besòs. Milla Besòs és un grup d’estudiants d’arqui-
tectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès que porten a terme un projecte enfocat a la 
rehabilitació dels barris que limiten amb el riu Besòs. 
Concretament Milla Besòs està treballant sobre el teix-
it en desús situat al voltant de la central potabilitzadora 
d’aigua ETAP Besòs, per ser un punt estratègic amb 
condició de frontera entre els diferents barris.

Dia 2: Trobada d’agents locals: A través de la conver-
sa amb agents que treballen als barris de l’eix Besòs 
establirem zones de treball.

Agents Convidats: Servei de Dinamització Juvenil de 
Trinitat Vella i Baró de Viver i Servei per la Convivèn-
cia a l’Espai Públic de Trinitat Vella
Ens acompanyaran Ruben Toro i Marta Serra en rep-
resentació del servei de dinamització juvenil, que tre-
balla en la connexió i dinamització juvenil per reforçar 
i completar les tasques que es duen a terme des de 
l’àrea de joventut a cada barri, i Carlota López Rubio 
i Alejandra López Martín, del servei de convivència 
a l’espai públic. Es tracta d’un servei del districte de 
Sant Andreu que depèn de l’àrea de Prevenció. És un 
equip d’educadores i treballadores socials especial-
itzades en Treball Comunitari i Espai Públic. Elabora 
projectes i realitza accions comunitàries i grupals 
d’acord amb els següents eixos transversals.

Dia 3: Sessió de treball amb visita a l’Arxiu Municipal 
de Sant Andreu i producció de la publicació col·lectiva. 
A través de la visita al fons de l’Arxiu podrem conèixer 
i situar l’entorn que hem treballat i les transformacions 
que l’han atravessat durant el seu passat.



Microcosmos, Ángela Bonadies, vídeo
Primeras ideas en desarrollo. Baró de Viver - Río 
Besòs, Roberto Feijoo, Fotografia 
Nus de la Trini, Irma Estrada, intervenció
Reflexiones en el camino, Teresa Picazo, text i fo-
tografia
Sóc Barceloní, de Baró de Vivier, Immaculada Camps, 
poster

El taller va concloure amb la realització d’una sèrie 
de materials gràfics i audiovisuals que formen part del 
Dispositiu Connector, una eina d’activada per IDENSI-
TAT en diversos àmbits amb diferents artistes i col·lec-
tius sobre els conceptes de l’Aïllament i la Connexió, 
l’eix de treball de ID Barri Besòs.



4.1 ESTÈTIQUES TRANSVERSALS 
El treball en entorns post fabrils [Manresa – Mataró – Vilanova i la Geltrú]

Estètiques Transversals. Pràctiques artístiques, ac-
cions educatives i ciutats mitjanes 
Vilanova i la Geltru - Centre d’Art Contemporani la 
Sala
Manresa - Museu Comarcal de Manresa
Mataró - MAC Mataró Art Contemporani
Projecte: goo.gl/NLzrLn

ET’S és una plataforma experimental de projectes que 
es situa en la intersecció entre l'art, l'educació i l'espai 
social. Es fonamenta en la dimensió transversal de 
l'art per articular experiències i accions, mitjançant 
projectes que incideixen en elements singulars de 
cada una de les ciutats que hi participa, i les posa en 
relació a partir de temàtiques comuns i estratègies 
compartides. Desplega processos transversals entre 
creadors, educadors i agents actius en l'espai social, 
en llocs on els vincles entre espai urbà, espai rural i 
espai natural esdevenen configuradors de realitats 
pròpies. Les ciutats mitjanes són nuclis urbans en els 
que aquesta singularitat esdevé tangible.
Té com a fites generals la realització de projectes es-
pecífics, la implicació activa, el foment de l'entusiasme 
en el marc dels processos d'ensenyament-aprenen-
tatge, i la visibilització de la creativitat social existent 
en els llocs. Vol incidir en la construcció col·lectiva de 
l’espai públic i social a través de processos, accions i 
projectes que impulsin la implicació de persones d'àm-
bits diversos en la producció cultural.

Té la voluntat d’iniciar i donar continuïtat a pràc-
tiques col·laboratives que posin en relació pràctiques 
artístiques i contextos socials en els quals aquestes 
pràctiques no són habituals, establint vincles entre 
les institucions culturals i altres àmbits institucionals o 
autogestionats.
ET’S combina processos de recerca, de creació, d'ap-
renentatge, de producció, d'intermediació i de social-
ització de resultats. 
La tercera edició s’ha desenvolupat entre 2016 i 
el 2017 com un programa coordinat d'accions que 
prenen formes en les ciutats de Manresa, Mataró i 
Vilanova i la Geltrú. A Manresa compta amb la im-
pllicació del Museu Comarcal de Manresa, a Mataró 
amb el MAC Mataró Art Contemporani i a Vilanova i 
la Geltrú amb el Centre d'Art Contemporani La Sala. 
El projecte compta amb la col·laboració de la Xarxa 
Transversal, la Generalitat de Catalunya i els ajuntam-
ents dels tres municipis implicats.

ÍNDEX DE PROJECTES
- (WO)MANRESA. Raquel Friera - Escola d’Art de 
Manresa - Manresa 
- OCI A LA FÀBRICA. Mariona Moncunill - Mataró
- JARDÍ DE LA MEMÒRIA. Joan Nadal i alumnes 
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, Institut Manuel 
Cabanyes, Grup de Dones amb memòria - Vilanova i 
la Geltrú 
- EXPOSICIÓ



PUNTS DE PARTIDA
Estètiques Transversals es concreta en el desenvo-
lupament de projectes en els que es posen en relació 
institucions culturals, entitats o agents locals i espais 
educatius. Es treballa a partir de les especificitats de 
cada un dels territoris, i tots els processos es des-
pleguen amb la participació d'un artista (o col·lectiu) 
convidat, conjuntament amb la implicació d'un grup 
de persones, col·lectius o agents vinculats al context 
local. 
Idensitat en col·laboració amb la institució local, es fa 
càrrec de l'acompanyament i seguiment dels projectes 
i processos que es despleguen a cada lloc.
Els processos que se'n deriven han de fonamentar-se 
en metodologies experimentals que poden incorporar 
estratègies d'intermediació i de creació col·lectiva, 
tenint en compte les següents components o fases:

- Aproximació-implicació en el context. Aquesta és 
la fase exploratòria que incorpora el diàleg amb agents 
territorials de perfil heterogeni (ciutadans, escoles, 
persones expertes en les qüestions a treballar segons 
el projecte de cada municipi, institucions locals...), així 
com accions puntuals que faciliti la seva implicació en 
el projecte.  
- Producció dels projectes específics, a partir de la 
proposta dels artistes o col·lectius, que aportin metod-
ologies pròpies adequades al sistema general propo-
sat per Idensitat i els col·laboradors territorials.
- Articulació de tallers o altres formats de treball 
cooperatiu, dirigits als diferents agents als quals es 
vulgui interpel·lar i involucrar en el procés.
- Disseny i producció d’un artefacte de comuni-
cació itinerant que activi els diàlegs entre municipis 
i projectes, i que alhora permeti generar de zones de 
contacte entre aquells que s'hi han involucrat i els que 
hi estan interessats.

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS #3 
ELEMENTS COMUNS – ELEMENTS SINGULARS 
El tema comú que s’ha plantejat en aquesta edició 
és a l'entorn de la fàbrica. Totes les ciutats que han 
participat comparteixen un passat industrial que des 
de fa temps està en procés de redefinició. La transició 
dels mecanismes de producció, la transformació dels 
espais de treball, la construcció d'un nou imaginari o 

la definicició de noves funcions i usos, són alguns dels 
punts de partida que en cada lloc adquireixen una con-
figuració diferenciada. Tant a Manresa com a Mataró 
o a Vilanova i la Geltrú, els elements que conformen 
la transformació d'una ciutat industrial a una ciutat de 
serveis com ara la memòria obrera, la pèrdua de llocs 
de treball, l'abandonament de l'espai, la reconversió 
dels terrenys, els projectes urbanístics, l'especulació 
o l'apropiació per part de la ciutadania, són entre 
d'altres, derivacions temàtiques susceptibles de ser 
tractades, i mantenen una vinculació amb la memòria i 
la identitat pròpia de cada municipi.

Els treballs que es porten a terme en cada ciutat es 
defineixen a partir de dos eixos comuns: la partici-
pació d'un artista o col·lectiu convidat i la configuració 
d'un node territorial que compta amb la implicació de 
diferents agents del territori. Aquests dos eixos poden 
creuar-se, unificar-se o conviure de manera paral·lela.
Els projectes generats per l’artista a partir dels nodes 
territorials i agents locals constitueixen elements 
d'interacció, d’activació i/o de complement al projecte 
proposat per l'artista o col·lectiu convidat. 
El projecte desplega, al seu torn, una sèrie d’accions 
educatives que treballen al voltant de la temàtica pro-
posada, i que generen materials de reflexió i transfor-
mació e públics en edat juvenil. 
Les accions educatives estan plantejades per Idensitat 
i es porten a terme gràcies a un actiu grup de profes-
sors que integren la temàtica dins dels seus itinireraris 
formatius. 
Finalment, el projecte ha desplegat tres exposicions, 
una per cada ciutat participant, on s’han mostrat els 
resultats dels projectes desenvolupats per l’artista al 
context de treball. Cada exposició ha compat amb una 
sèrie d’elements comuns que que han funcionat com a 
punts d’informació dels resultats dels altres municipis, 
i un audiovisual per cada ciutat, amb el relat de cada 
participant explicat en primera persona. 

Exposicions ESTÈTIQUES TRANSVERSALS #3:
La Sala Centre d’Art Contemporani, del 15 de setem-
bre a 15 d’octubre.
M|A|C Mataró Art Contemporani, del 20 d’octubre al 30 
de desembre de 2017
Museu Comarcal de Manresa i Renfe Manresa, del 9 



MANRESA
Context i àmbit temàtic: 
Es proposa treballar des d’una àrea expandida de la 
ciutat, que sigui paradigma dels temes que es tracten 
de manera conjunta: fàbriques, treball, entorn natural i 
trama urbana, transformació dels barris, moviments de 
població, espais en transformació. 

Artista: Raquel Friera
L'artista Raquel Friera combina una mirada crítica a 
l'economia amb una consciència de gènere. Els seus 
projectes dinamiten el que va aprendre durant la seva 
llicenciatura en Econòmiques i aprofiten tot i més de 
la carrera de Belles Arts, que va finalitzar a Barcelona 
el 2006. Amb aquests coneixements, mira sempre de 
combinar la reflexió conceptual, un llarg procés de 
treball amb les persones que participen en els seus 
projectes i una crítica estètica de totes les jerarquies.

Des de la teoria de gènere, s'ha ocupat més precisa-
ment del tema del treball, tant en el context del món de 
l'art com en altres sectors, interessant-se pels àmbits 
on predomina la precarietat laboral. Aquests temes 
d'interès (treball, precarietat i gènere) estan declinats 
de maneres diferents en la sèrie de performances que 
està realitzant en l'actualitat. Es tracta de reinterpreta-
cions, com a artista dona, d'una sèrie de performanc-
es mítiques portades a terme per artistes homes. La 
tercera d’aquestes performances, que es desenvo-
luparà a Manresa, rellegeix en clau econòmica i de 
gènere la performance que Joseph Beuys va realitzar 
en aquesta mateixa localitat el 1966.

Projecte:
(Wo)Manresa s'inspira en l'acció anomenada Man-
resa que l'artista alemany Joseph Beuys va realitzar, 
el 1966, a la galeria Schmela de Düsseldorf. L'artista 
pren el viatge com a fil conductor en la performance 

de Beuys, però des d'un camp imaginari, no simbòlic, 
i socioeconòmic. Arrelant més precisament en el 
context actual, la proposta de Raquel Friera realitza 
una sèrie de desplaçaments orientats cap a la crítica 
de gènere i el treball i interpretarà així les "ferides" de 
l'obra de Beuys a partir del món laboral de les dones, 
aprofundint més precisament en la compatibilitat / in-
compatibilitat del "treball reproductiu" (treball domèstic 
i de cura) i el "treball productiu" o treball remunerat. 
A partir de cinc trobades i debats amb diverses dones 
de Manresa, el projecte imagina possibles llocs on 
aquestes problemàtiques laborals i socioeconòmiques 
estiguessin solucionades. El viatge individual de 
Beuys entre elements simbòlics quedarà així de-
splaçat com un viatge compartit cap a un destí imagi-
nari creat i ideat per un grup de dones.

El projecte ha pres com a resultat la creació d'una 
línia de tren imaginària amb cinc parades que corre-
sponen a cinc ciutats dissenyades per aquest grup 
de dones, partint de dinàmiques on s'han identificat 
les problemàtiques del treball productiu i reproductiu i 
formulat solucions de creatives. Els mapes resultants, 
que tenen una estètica imitant al material promocion-
al de Renfe, van estar disponibles a l'estació de tren 
de Manresa al costat d'unes postals que els viatgers 
poden agafar.

Les il·lustracions de la lína (Wo)Manresa han estat 
realitzades per: Emma Gascó, Inma Serrano, Isa Ruiz, 
Sònia Estévez i Núria Frago.

Node territorial: Museu Comarcal de Manresa, el 
programa d'inserció laboral per a dones de Caritas 
Manresa, grup de (Wo)Manresa: Dolors Bosh, Mai-
te Casals, Cristina de Zárate, Rosa Serra, Fina Gil i 
Raquel Friera, Alèxia Lleonart (Escola d'Art) i alumnes 
i l'equip d'Idensitat. 



MATARÓ
Context i àmbit temàtic 
A Mataró, s’ha treballat sobre el passat fabril de la 
ciutat i les noves empreses que prenen el lloc de les 
fàbriques com a nou model de producció és un tema 
que resulta interessant abordar des de la perspectiva 
de l’educació i la pràctica artística en un context urbà 
amb nombrosos exemples d’aquests espais en trans-
formació. El Pla d’en Boet és la zona que s’ha triat per 
a desenvolupar el projecte. En aquests polígons de 
Mataró s’hi poden trobar fàbriques i espais industrials 
reconvertits en o directament concebuts com a bars 
de copes i discoteques, gimnasos o espais de joc 
infantils. Aquesta conversió dóna peu a qüestionar les 
activitats d’oci com a activitats de consum improduc-
tiu, tal com s’acostumen a entendre en les societats 
neoliberals. 
Artista: Mariona Moncunill 
És llicenciada en Belles Arts i màster en Gestió Cul-
tural per la UB amb Doctorat en Societat de la Infor-
mació i el Coneixement a la UOC. Ha cursat part dels 
seus estudis a la Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten de l’Haia. La seva obra ha estat reconeguda 
entre d’altres amb el Premi Generació 2014 (2013), la 
Beca Ramón Acín d’Arts Plàstiques (2011), la Beca a 
l’Creació Artística Fundació Guasch Coranty (2010) i el 
Premi Miquel Casablancas (2008), entre d’altres.
Desplega processos de treball que posen especial 
èmfasi en la recerca teòrica, la el treball de camp, la 
gestió i activació de recursos existents a nivell humà, 
material o simbòlic. Els processos de negociació i 
diàleg amb tots els agents implicats són també una 
part essencial del seu treball, que en alguns casos 
es visibilitzen i en altres queden latents. El joc entre 
realitat i ficció, el mimetisme, la infiltració, l'especu-
lació, l'ambigüitat o l'especificitat són alguns dels trets 
característics de la seva obra, que sovint es formalitza 
de forma anicònica i camuflada. 

Projecte: 
A Mataró s’ha pres com a punt de partida el passat 
fabril de la ciutat i les noves empreses que ocupen 
el lloc de les fàbriques, tema que resulta interessant 
abordar des de la perspectiva de la pràctica artística 
en un context urbà que compta amb nombrosos exem-
ples d’aquests espais en transformació.
L’artista Mariona Moncunill centra l’atenció en la re-

conversió dels espais i les zones industrials de Mataró 
en espais d’oci de diverses tipologies. Les activitats 
vinculades a l’oci i el consum que s’hi du a terme 
es poden entendre perfectament com a pràctiques 
productives, no tan sols perquè repercuteixen positi-
vament en refer-nos del desgast del treball o a fer-nos 
sentir millor, sinó perquè és sovint des de l’oci que la 
producció més significativa a nivell social i personal, té 
lloc. És des d’aquí que s’ha plantejat la pregunta que 
qüestiona la diferència entre l’oci i el treball. En aquest 
projecte, Mariona Moncunill posa l’accent en la qüestió 
de la remuneració econòmica com un dels principals 
aspectes que, induint a confusions carregades de 
significat, sovint diferencien el treball productiu del no 
productiu.
Per a visibilitzar aquest concepte s’ha contractat a tres 
actrius que desenvolupen les activitats de lleure en 
espais que es troben al polígon industrial de Pla d’en 
Boet. Remunerar les activitats d’oci esdevé un acte 
simbòlic d’imbricar oci i treball, tal i com succeeix de 
manera natural al polígon de Pla d’en Boet.
La conversió de l’oci en treball i viceversa té un com 
ponent de crítica institucional que reverteix en el 
propi context de l’art. El fet que els participants siguin 
actrius amateur és un factor important per a l’artista, 
perquè li permet reflexionar sobre el valor simbòlic que 
aquestes aporten a les activitats d’oci: les activitats 
d’oci que es fan “per contracte”, són oci o treball? Són 
reals, o bé són una representació de la realitat? 

Node territorial: MAC Mataró Art Contemporani, Arxiu 
Municipal, Consell municipal del patrimoni arqui-
tectònic i ambiental de Mataró, les actrius Anna cabal-
lero, Nemí de la Rosa i Teresa Riba, Salting Mataró, 
Bar El Xarrupet i Vita Liberté Mataró.



VILANOVA I LA GELTRÚ
Context i àmbit temàtic
La fàbrica Pirelli, ubicada en el municipi durant gaire-
bé cent anys (1902-2004), manté encara viva la seva 
presència, degut a la seva importància en el context 
urbà, social, econòmic, laboral, simbòlic, així com 
en la vida i memòria de moltes persones. En aquest 
complex industrial hi va treballar una gran part de la 
població. Comptava amb habitatges socials, economat 
i múltiples serveis per als treballadors, fins el 2005 que 
va ser traslladada de lloc i va canviar de titularitat.  A 
partir del seu desmantellament, ha deixat nombroses 
persones sense feina i un espai en vies de transfor-
mació. La seva cèntrica ubicació en el context urbà, 
com a part del front litoral, esdevé ara un espai tran-
sitori. És a partir d'aquesta situació sobre el que es 
treballarà lloc que ara es troba en transició.

Artistes: Joan Nadal i alumnes de l'Escola Munici-
pal d'Art i Disseny (EMAiD)
Joan Nadal és llicenciat en Belles Arts per la Univer-
sitat de Barcelona i professor de la EMAID. La seva 
trajectòria com docent comença el 1980, i paral·le-
lament ha desenvolupat una àmplia carrera plàstica. 
Des de l'any 1992, Joan és professor titular de l'Escola 
Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú amb 
matèries de dibuix artístic, volum, color, i projectes 
d'interiorisme i paisatgisme, combinant la part més 
tècnica de la formació dels estudiants amb una revisió 
històrica, urbanística i social del context que es trebal-
la. El projecte d'intervenció paisatgística que es va  re-
alitzar al solar de la Pirelli de Vilanova i la Geltrú el va 
dur a terme amb alumnes de l'Escola Municipal d'Art 
de Vilanova i la Geltrú (EMAID). L'Eescola, fundada 
el 1969, és un dels referents artístics de la zona, on 
inicialment s'impartien estudis d'Arts i Oficis. L'Escola 

ha col·laborat i s'ha implicat en múltiples projectes i 
esdeveniments relacionats al món de l'art, l'educació, 
el disseny i la cultura, actuant com a promotora d'actes 
que la relacionen amb l'exterior com conferències, 
exposicions, taules rodones, etc.

Projecte:
El projecte es va desenvolupar en dues línies de tre-
ball; una dedicada a la intervenció artística en l'espai 
que ocupava la Fàbrica, realitzada pels alumnes de 
l'Escola d'Art amb Joan Nadal i que es va anomenar 
"El jardí de la memòria", i d'altra banda una línia de 
generació d'arxiu amb la col·laboració del Grup de 
Dones amb Memòria, l'arxiu Comarcal del Garraf i 
l’Institut Manuel Cabanyes.
Per part de la EMAID, i sota la coordinació de l'artista 
Joan Nadal, s'han treballat retrats, escultures i ma-
quetes a través de diferents tècniques, usant els ma-
terials cedits per la Prysmian Group. Per comprendre 
la producció fabril i poder transladar aquest canvi de 
paradigma als treballs d'art, es va realitzar una visita 
dels alumnes de l'EMAID a la fàbrica de la Prysmian 
Group, a carrec d'Albertu Tubau, historiador i president 
de L'Institut d'Estudis Penedesencs.

Finalment, El Jardí de la Memòria compta amb un 
projecte fotogràfic de seguiment del procés, realitzat 
pel fotògraf vilanoví Xavier Pascual, que es va expo-
sar també durant la presentació a l'espai públic, i que 
formarà part de l'exposició conjunta.

Node territorial
Centre d'Art Contempornai La Sala, Grup de Dones 
amb Memòria, Arxiu Comarcal del Garraf, Institut de 
secundària Manuel de Cabanyes.



PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EL JARDÍ DE LA MEMÒRIA

El 19 de maig de 2017 a les 18h va tenir lloc la inauguració del jardí de la Memòria, una intervenció efímera 

a l'espai que envolta l'antiga fàbrica Pirelli on es van presentar tots els projectes que han format part d'aquest 

itinerari de la mà des seus autors/es. 

Acció de tencament del projecte realitzada a l'Institut Manuel de Cabanyes el 14 de juny de 2017, amb 
alguns del participants.
L’acció va intentar simular la fotografia que ha servit d’imatge del projecte, que pertany a una de les extreballa-

dores de la fàbrica, i que va ser realitzada als anys 40. 

Estètiques Transversals ha desplegat una sèrie d’ac-

cions aducatives en col·laboració amb professores/

es que s’han implicat amb la temàtica i han desenvo-

lupat projectes dins de les aules en col·laboració amb 

Idensitat. 

Accions educatives Manresa
Els alumnes de primer de il·lustració de la Esola d'Art 

de Manresa van treballar durant 4 sessions dins del 

seu espai educatiu recreant la mateixa metodologia de 

conversa, diagnosi i imaginació que es va usar amb 

Raquel Friera i el grup de dones el projecte (WoMan-

resa. El resultat van ser una sèrie de ciutats on con-

ceptes com l'ecologia i la sostenibilitat, les relacions 

de proximitat o la resolució de conflictes de l'urban-

isme i l'espai públic van imperar a les seues ciudads 

imaginàries.

Les il·lustracions van ser presentades al Museu costat 

de la resta del projecte i es va realitzar una trobada 

per compartir experiències i metodologia amb els 

alumnes, l'artista Raquel Feriera, el grup de dones i 

Idensitat.

Accions educatives Vilanova 
EstètiquesTransversals - El Jardí de la Memòria ha es-

tat un projecte col·laboratiu on s’han involucrat moltes 

persones vinculades al context cultural i social de la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

D’una banda s’ha recuperat part de l’arxiu personal de 

moltes ex treballadores de la Pirelli, així com de dones 

que no van treballar a la fàbrica però que van estar 

relacionades amb ella a través dels seus marits, ger-

mans/es o amics/es. Les fotos i documents recopilats 

es van projectar a l’Arxiu Comarcal del Garraf al amb 



altres documents i fotografies dels fons de l’arxiu que 
es van seleccionar prèviament per generar un context 
compost per dues visions de la història, una “personal” 
i l’altra “oficial”. 
Les accions educatives van estar compostes per la 
visita de 4 grups de 3r d’ESO de l’Institut Manuel 
Cabanyes a l’arxiu, on els documents es van explicar 

per les dones que les van viure en primera persona, i 
on es va parlar, a més, del paper de la dona en la in-
dústria fabril del segle XX i de com i de quina manera 
ha canviat el treball i el paper de les dones en ell. Amb 
aquest material gràfic i oral, els alumnes de l’Institut 
van treballar la segona fase de les accions edcuativas 
que va consistir en la relització d’uns fanzines.



Estètiques Transversals va desenolupar aqustos pro-
jectes des de 2016 fins 2017 a Mataró, Manresa i Vila-
nova i la Geltrú, en col·laboració amb M|A|C - Mataró 
Art Contemporani, el Museu Comarcal de Manresa i 
el Centre d’Art Contemporani La Sala de Vilanova i la 
Geltrú, amb el suport de Xarxa Transversal i Gener-
alitat de Catalunya, al voltant d’un eix temàtic comú: 
el treball i la transformació social i urbana d’aquestes 
tres ciutats mitjanes que comparteixen un passat 
industrial.
El material resultant del projecte es va presentar a 
cada una de les ciutats en una exposició que recop-
ilava el projecte desenvolupat a la ciutat on es pre-
sentava i una sèrie de punts informatius on es donava 

compte de les experiències portades a terme a les 
altres dues ciutats. Els punts d’informació constaven 
d’una banderola - panell explicatiu, un audiovisual per 
cada ciutat i uns tríptics/poster amb els projectes, els 
participants i el marc de treball. Tot es pot descarregar 
i consultar al web d’Idensitat ia les xarxes socials.

Exposicions ESTÈTIQUES TRANSVERSALS #3:
La Sala Centre d’Art Contemporani, del 15 de setem-
bre a 15 d’octubre.
M|A|C Mataró Art Contemporani, del 20 d’octubre al 30 
de desembre de 2017
Museu Comarcal de Manresa, del 9 de novembre de 
2017 al 7 de gener de 2018





4.2 ECOSISTEMES PERIFÈRICS
[Huarte – Villava – Burlada / Pamplona]

Residència i desenvolupament d'un projecte a les 
localitats de Huarte, Villava i Burlada (Navarra)
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte 
Projecte: goo.gl/if4i3q

INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals és una plataforma d'experi-
mentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc 
de confluència entre les pràctiques artístiques com a 
espai d'investigació crítica; les accions educatives com 
a espai de producció de contingut, d'interacció i de 
transferència d'aprenentatges; i el context com a espai 
de relació entre una temàtica de treball i un determinat 
espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que 
es porta a terme en ciutats mitjanes, com a genera-
dores d'espais socials, culturals i mediambientals en el 
límit entre el rural i l'urbà. 
Ecosistemes Perifèrics és l'eix temàtic que IDENSITAT 
i el Centro de Arte Contemporáneo Huarte proposen 
per desplegar un conjunt d'accions tendents a treballar 
des de l'art en relació amb el medi ambient. Per a això, 
es vol impulsar la realització d'un projecte entre les po-
blacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). Tres po-
blacions confrontants que compten amb una població 
aproximada de 35.000 habitants, i que mantenen una 
connexió històrica en camps com l'educació, l'esport o 
la cultura popular. El tema que es planteja és la relació 
entre l'ecosistema cultural i mediambiental, des d'una 
revaloració de la posició perifèrica. El perifèric entès 

com a espai de pensament divergent, d'oportunitat per 
assajar plantejaments aliens a la norma, de distància 
amb el autoerigit com centralitat, i també d'antago-
nisme cap a la seva connotació pejorativa.

RELACIÓ ARTISTA - NODE TERRITORIAL
Els treballs que es duen a terme en el marc de Es-
tètiques Transversals es defineixen a partir de dos 
eixos comuns: la participació d'un/a artista o col·lectiu, 
i la configuració d'un node territorial que compta amb 
la implicació de diferents agents del territori. Aquests 
dos eixos poden creuar-se, unificar o conviure de 
manera paral·lela. 
Els projectes generats a partir dels nodes territorials 
constitueixen elements d'interacció, d'activació i/o de 
complement al projecte proposat pel/l'artista o col·lec-
tiu convidat. Es configuren a partir d'incorporar agents 
diversos del territori, que despleguen processos i 
accions concretes, i s'organitzen mitjançant sessions 
coordinades, que donen forma als dispositius d'inter-
mediació i d'acció educativa.

CONTEXT DE TREBALL
El poble d'Huarte, on se situa el Centre Huarte, es 
troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de 
Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu 
Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i 
culturals. En els últims anys en aquestes poblacions 
s'han modificat els límits entre el rural i l'urbà, a causa 



del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió 
d'hortes en espais de passeig, i als canvis dels hàbits 
d'oci, entre d'altres. El projecte desenvolupat té com 
a focus d'interès l'estudi de l'ecosistema cultural/me-
diambiental d'aquesta zona. El node territorial s'activa 
des de col·lectius socials locals vinculats al feminisme 
i l'ecologisme. El projecte seleccionat desenvoluparà 
el seu treball a partir d'aquest context.

CUANDO TU MATERIA DEVIENE DESBORDE. 
Francisco Navarrete Sitja
Cuando tu materia deviene desborde és el projecte 
artístic proposat per Francisco Navarrete Sitja selec-
cionat a través de la convocatòria Estètiques Trans-
versals | Ecosistemes Perifèrics impulsada per IDEN-
SITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE 
que es va desenvolupr entre el 11 de setembre i el 15 
d'octubre de 2017, amb una setmana de tancament 
del 29 de gener al 4 de febrer.

Francisco Navarrete Sitja. Artista visual.
Francisco Navarrete Sitja (1986, Xile), és Llicenciat en 
Arts Plàstiques i Màster en Arts Visuals de la Universi-
tat de Xile. És estudiant del Programa d’Estudis Inde-
pendents (PEI) 2017-2018, i és resident del Programa 
de Residències Artístiques d’HANGAR (Barcelona,   
Espanya). Ha treballat i exposat -individual o col·lec-
tivavent- en diversos contextos que es poden consul-
tar en: www.francisconavarretesitja.com 

Plantejament
El projecte proposa abordar un diàleg especulatiu i 
crític al voltant del context del Riu Arga, a partir de 
la noció de desbordament, l'exploració d'imaginaris 
socials i experiències de vida vinculades a la força 
de l'aigua, pròpies de les comunitats que habiten les 
localitats d'Huarte, Burlada i Villava. Així, a través de 
la recerca artística de nous sistemes de parentiu entre 
elements representatius i divergents del context territo-
rial, el projecte propicia bifurcacions al voltant de nar-
ratives topogràfiques que permetin promoure formes 
de pensar la potència d'un medi ambient híbrid, de 
materialitats i formes d'habitar compartides. El projecte 
posa en diàleg connexions subjectives a partir d'asso-
ciacions entre aspectes plàstics i formals del Riu Arga, 
a més d'exploracions d'imaginaris populars, referents 
culturals i experiències de vida. L’obra a crear i produir 
col·lectivament és una peça gràfica que posa en dià-
leg relacions especulatives i simbòliques que perme-
ten explorar altres possibilitats sobre circulació de la 
imatge, formats expositius no convencionals, produc-
ció de narratives visuals, a més de propiciar l'accés a 
noves audiències a partir de la creació col·laborativa i 
pràctiques artístiques contextuals. 
A través de la residència s'articula el node territorial 
de treball que permet desplegar el conjunt d'accions 
col·laboratives en el territori.

Procés de treball
En una primera fase, el projecte va desplegar diferents 
accions de cartografiat i investigació sobre la temàti-
ca, i va recopilar diferents materials per part d'arxius, 
institucions públiques, veïns, col·lectius i experts en 
el context local a partir de trobades i exploracions en 
el paisatge. A través del treball en paral·lel entre el 
procés creatiu i la configuració d'un grup motor o node 
territorial, es van establir un seguit d'activitats per 
dialogar i compartir materials i resultats del projecte en 
residència, així com per generar un marc de producció 
i creació col·laborativa.



4.3 PUBLICACIÓ
Art, acció educativa i ciutats mitjanes. Manresa - Avinyó - Bronx

Aquesta publicació recull una sèrie de projectes i 
processos artístics que incideixen en l’espai social. 
Tots ells estan acompanyat per textos de diversos 
autors que teoritzen sobre la mediació, la gestió dels 
processos artístics que impliquen diferents formes de 
participació, o la creació col·laborativa. Les propos-
tes pertanyen a aquest espai híbrid on art, educació i 
gestió cultural despleguen estratègies d'activació de 
processos, i es realitzen en contextos on l'espai nat-
ural, l'espai rural i la trama urbana conflueixen, unes 
vegades de forma inherent, altres de manera artificio-
sa. El llibre compta amb nombroses fotografies que 
il·lustren els projectes que van ser realitzats a la ciutat 
de Manresa, a la població d'Avinyó i al barri del Bronx 
(NY).
Es pot trobar el llibre Estètiques Transversals. Art, 
Acció educativa i Ciutats mitjanes, a diverses llibreries 
de Barcelona en versió català-anglès i castellà-anglès, 
així com consultar-lo online a través de la pàgina web 
d’Idensitat. 
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5. ESPAI_E 
Quan estas surfejant i un tsunami t’arriba. 

ESPAI-E d’IDENSITAT, ha estat la primera fase d’una 
línia de treball que promou tallers d’experimentació 
amb l’espai social de la ciutat, i que compta amb la 
col·laboració de Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
El taller "Quan estas surfejant i un tsunami t'arriba" lid-
erat per Josep-Maria Martín, va tenir lloc del 17 al 19 
de maig de 2017 i es va realitzar en col·laboració amb 
Fabra i Coats Centre de Creació i el MasterLab habiter 
l’anthropocène, un projecte d’innovació educativa diri-
git per l’Escola Especial d’Arquitectura de París.
L’artista Josep-Maria Martín planteja un taller que 
planteja una relfexió sobre l'impacte que pot tenir una 
interrupció o un imprevist en la vida de les persones, i 
dona recursos i eines per treballar al voltant de múlti-
ples situacions on les persones no tenen el control so-
bre l'espai. Després de la introducció que va realiztar 
Josep maría Martín a París durant el mes d'abril, els 
estudiants van treballar a partir de l'idea que el cos i la 
seva fragilitat, així com la seva força i la seva energia, 
és capaç de desenvolupar estratègies de protecció 
davant el perill.
Basant-se en una sèrie de referències que tenen a 
veure amb la natura i amb la vida, es van prendre com 
a referència les estructures orgàniques que s'estan 
desenvolupant des de l'arquitectura i l'art per explorar 
respostes a preguntes com ara: quines són les estruc-
tures capaces de generar aquestes estratègies de pro-
tecció i quines són les metàfores que ens remeten al 
concepte de teixit, malla, capoll, o xarxa de protecció?

Els objectius van estar: experimentar amb la pràc-
tica artística i les seves estratègies d'intervenció en 
les estructures consolidades de la societat, generar 
reflexions dinàmiques entorn a l'art col·laboratiu que 
afecten als ciutadans i artistes, proporcionar eines als 
participants per a la implementació de projectes que 
se centren en la idea de procés, investigació, partici-
pació, implicació i negociació i prendre consciència del 
seu cos, la força i la fragilitat d'aquest.

Josep-Maria Martín
Artista i professor. Compta amb nombroses exposi-
cions i projectes internacionals. Ha impartit classes 
en universitats d'art, disseny i arquitectura com a la 
HEART École des Beaux Arts de Perpinyà (2001-
2015), i l'Haute École d'Art et Design de Ginebra 
(2004-2014). És professor convidat aL MasterLab 
Habiter L'Anthropocène, École Speciale d'Architecture 
ESA (Paris).
Els projectes artístics de Josep-Maria Martín incideix-
en en les estructures consolidades de la societat, 
accedint-hi a través d’esquerdes, i proposant noves 
estratègies d'intervenció. Es centren en la idea de 
procés, implicació i negociació; permetent la incorpo-
ració d’altres agents que es converteixen en verita-
bles generadors d’un projecte comú. Les pràctiques 
performatives són centrals en els seus tallers, posant 
especial èmfasi en la presència dels cossos en l'espai 
públic (objecte, instal·lació, dispositiu de so, Iniciativa 



Metropolis és una convocatòria de projectes coordina-
da per IDENSITAT, i convocada per l’Institut Barcelona 
Esports i l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis 
obren una amb l’objectiu de potenciar l’esport com 
a agent integrador dels adolescents i joves de les 
ciutats. Barcelona   estableix una relació amb Medellín 
i Buenos Aires per treballar i compartir projectes i 
experiències al voltant de l’esport com agent cohesio-
nador de la joventut de les tres ciutats.
El projecte tracta d’una convocatòria de Concurs de 
projectes de joventut, esport i Cohesió Social oberta a 
les tres ciutats i unes jornades que es van celebrar a 
Barcelona el 14 i el 15 de desembre de 2017.
L’esport i les activitats esportives han tingut i tenen un 
paper rellevant en aquest tipus de projectes que pa-
trocinen la cohesió social fent front a l’exclusió social 
i els seus mecanismes. L’esport en la seva interacció 
amb la joventut també pot donar suport als processos 
de cohesió social espacial, especialment quan ajuda 
a consolidar llocs, fa de punt de trobada o de comuni-
cació entre iguals. L’esport pot convertir-se així en una 
font interessant de capital social i un element per a la 
generació de diferents xarxes de relacions socials.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és detectar projectes 
existents on es realitzarà la convocatòria de mane-
ra que es generarà un arxiu de “bones pràctiques”, 
per difondre-les i donar suport a la creació de noves 
experiències que posen en relació el esport amb 
els joves i que ajudin a millorar la cohesió social. La 

6. INICIATIVA METROPOLIS. Esport, Joventut, Cohesió Social
Barcelona / Medellín / Buenos Aires. Convocatoria de projectes i jornades

convocatòria està orientada a una àmplia gamma 
d’organitzadors esportius, creadors socials i cultur-
als i agents que tenen programes d’acord amb els 
propòsits principals.

PROJECTES SELECCIONATS
La convocatòria s’obre a dues modalitats, d’una banda 
el Banc de Projectes (projectes existents), i per una 
altra Laboratori de Projectes (producció de nous pro-
jectes experimentals, que es produiran en l’any 2016 o 
2017)
1. Banc de projectes: “Ma´isah: criquet femení” 
(BCN), “Caddies” (MED), “Pasión sobre ruedas” 
(BBAA).
2. Laboratori de projectes: “ 26 de Abril” (BCN), “For-
mación de formadores” (MED), “Programa deportivo 
Medalla Milagrosa” (BBAA).

14/15 DESEMBRE 2017: JORNADES 
Celebrades a l’INEFC (Barcelona) es un espai de 
debat interdisciplinari sobre els aspectes socials i cul-
turals que giren entorn de la temàtica. S’han plantejat 
com un debat obert a la participació, tant d’especial-
istes de l’esport i de l’educació física, com a sociòlegs, 
arquitectes, artistes, antropòlegs... Un dels seus prin-
cipals objectius ha estat l’intercanvi de mirades sobre 
els processos socials que envolten l’esport contempo-
rani i la joventut implicada en el mateix.
INFO: www.iniciativametropolis.barcelona/



Com cada any, Idensitat ha participat en nombroses 
trobades professionals ja sigui en format conferència 
com en grups de participació, residències i tallers.

- Participació en Simposi Southern Perspectives on 
transition design, Eina, Barcelona, març de 2017

- Participació en las jornades, Mi barrio, un mundo 
donde caben muchos mundos, organitzades per Médi-
cos del Mundo Navarra. Pamplona, setembre de 2017.

- Projecte convidat a la taula “Connectant projectes i 
persones. Narratives per re-pensar la ciutat” del City 
to City, Barcelona FAD Award, el premi a les millors 
iniciatives urbanes internacionals que contribueixen a 
millorar la vida de les persones. Disseny Hub, Barcelo-
na novembre 2017. 

- Participació en el Curs de Dinamitzadors d’Experi-
mentem amb l’Art. (març 2017).

- Residència de comissariat de l’ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art (Polònia) amb la participació 
de Karima Boudou de L’appartement 22 ‘s, (Rabat, 
Marroc) i Idensitat. Durant aquesta residència es va 
dialogar sobre alguns dels aspectes de la participació 
artística en barris i altres qüestions que envolten l’art 
participatiu com a eina d’impacte i transformació so-
cial. Gdansk (Polonia), novembre 2017

- Participació en representació de Cohabitar entre- en 
la Jornada organitzada per Pedagogías Invisibles a 
ARCO 2017, centrada en experiencies curatorials que 
han triat l’educació com a eix vertebrador. Madrid, abril 
de 2017

7. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Conferències, jornades, prsentacions, premsa i xarxes socials 

Pel que fa als elements propis de comunicació del 
projecte destaquem les següents accions: 

- S'han realitzat elements gràfics propis per a la difusió 
de les diferents activitats de l'any, com flyers, pòsters 
i tríptics. Aquests elements s'han distribuït per la via 
pública així com per canals online per arribar al màxim 
nombre de persones i donar visibilitat online i offline.

- La pàgina web, amb accés al contingut en català, 
castellà i anglès, és un dels majors elements de comu-
nicació actius del projecte. La pàgina funciona com un 
arxiu viu, on s’actualitzen continguts i es pengen mate-
rials de lliure descàrrega, com publicacions o vídeos.

- Idensitat ha sumat Instagram a les seves xarxes, i 
compta amb una presència periòdica al món online 
que distribueix contingut a uns 7.800 seguidors en to-
tal, entre Facebook, Vimeo, Twitter, Instagram i Issuu.

- Des de la base de dades de subscriptors a la news-
letter s’envia un cop al mes un butlletí amb les actual-
itzacions dels projectes, les inauguracions i present-
acions o les convocatòries artístiques. La base de 
dades compta amb més de 7.000 usuaris, i amb una 
taxa d’obertura que va del 19 al 38 per cent.

- Idensitat ha sortit en premsa nacional i local durant 
el 2017 en diverses ocasions amb motiu del projecte 
Cohabitar entre-, Estètiques Transversals i Ciutat de 
Vacances, així com a mitjans digitals i blogs d’actuali-
tat. 
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1. NEXES - BARRIS, FRONTERES, PRECARIETATS, CREATIVITAT, 
CONNEXIONS MÚLTIPLES 

NEXES | 2018
Barris, fronteres, precarietats, creativitat, 
connexions múltiples
Barcelona. 
Gener - desembre de 2018

Descripció de les activitats dutes a terme:
NEXES és un projecte d’IDENSITAT que experimenta 
maneres d’entendre els límits, les connexions i les 
condicions de precarietat, en contextos de barri. 
Desplega processos creatius per a transgredir les 
limitacions imposades per situacions de vulnerabilitat, 
i construir nexes entre idees, persones i àmbits 
diversos de la ciutat.

Des de la pràctica artística s’impulsa implicació activa 
de persones en processos de creació col·lectiva, 
recerca contextualitzada en territori i aprenentatge,  

compartit i socialització de processos i resultats que 
persegueixen una innovació social en un context 
local travessat per les tensions generades per la 
precarietat (física, simbòlica, emocional o econòmica), 
i explicitada en persones, col·lectius o territoris. La 
noció de perifèria sovint es relaciona amb precarietat. 
Nexes vol evidenciar-ho, però també afrontar-ho 
generant situacions de creativitat que incrementin les 
possibilitats d’interconnexió entre persones o llocs 
estigmatitzats per un conjunt d’elements. 

El desplegament d’aquest projecte es fonamenta en 
aquesta estructura: 
OBSERVATORI LOCAL - ENCREUAMENTS - VEUS 
- EXPLORACIONS - GLOSSARI - JORNADES / 
ESPAI-E - DISPOSITIU X



Accions del projecte:
- OBSERVATORI LOCAL
Es configura a partir d’un grup de persones que 
formen part d’entitats o projectes actius en el territori. 
Des de l’Observatori Local es defineixen els grups 
de treball que participen en el projecte interactuant 
amb els artistes convidats a Encreuaments. També 
configura una cartografia a partir del tema comú 
dela precarietat amb l’objectiu de detectar projectes i 
processos que articulen nexes que van més enllà del 
territori a partir de diferents sessions de treball.

- ENCREUAMENTS
Activació de tres projectes a partir de la residència 
de creadors en el context, i en relació amb grups de 
treball definits. L’objectiu de Encreuaments ha estat 
que es realitzi un projecte específic que incorpori un 
taller i que es desplegui amb la implicació del grup 
de treball adaptant-se a la temàtica del projecte. El 
grup de treball s’ha configurat amb la col·laboració 
de l’Observatori Local. Els artistes convidats són: 

Xeito Fole, Núria Güell - Levi Orta i Fito Conesa, 
que conjuntament amb Idensitathan treballat 
respectivament amb els grups: Acathi, Associació de 
Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor “Rromane 
Siklyovne i un grup de l’Espai Jove Garcilaso.
En tots ells les pràctiques artístiques esdevenen eines 
de transgressió de límits i de connexions entre espais 
habitualment inconnexos.

- VEUS 
Rrealització d’una sèrie d’entrevistes sobre qüestions 
vinculades a la temàtica, i adreçades a cada grup 
de treball articulats en relació amb Encreuaments. 
Les veus recollides i les temàtiques tractades han 
transmès visions de persones que superen límits, i 
han participat en estructures col·laboratives per a fer 
enfront les condicions de precarietat.

-EXPLORACIONS
Aquesta part del treball es porta a terme en instituts 
del districte de Sant Andreu (propers a l’àrea del 



Besòs). Consisteix a desplegar un procés d’exploració, 
aprenentatge i treball en el context de barri proper 
a l’institut, sota la temàtica dels límits o fronteres 
(urbanes, personals o socials...). Amb la implicació 
activa de professors i alumnes, es fa una exploració 
vinculada al territori i tematitzada que forma part 
del rel resultat final del projecte. Els instituts que 
participen a EXPLORACIONS són l’Institut Doctor 
Puigvert  (abril, 2018) i l’Institut l’Alzina (març, 2018).

- GLOSSARI 
El glossari il·lustrat està configurat per un conjunt de 
conceptes i imatges vinculades a les relacions entre 
aïllaments, connexions i precarietats en contextos de 
barri. En la construcció d’aquest glossari hi participen 
els espais educatius que formen part d’Exploracions. 
El Glossari Il·lustrat es va presentar amb els alumnes 
en maig 2018 a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, 
(Barcelona).

- DISPOSITIU X 
El conjunt de materials treballats en cada context, 
forma part d’un objecte d’activació i informació que 
itinera per centres cívics, escoles o espais de caràcter 
social. Assumeix funcions d’exhibició i socialització 
de resultats treballats, però també accelerador de 
dinàmiques relacionades amb el context. 
 
Projectes desenvolupats en cada acció:
ENCREUAMENTS. PROJECTES ARTÍSTICS. 

NÚRIA GÜELL I LEVI ORTA amb l’Associació 
de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor 
“Rromane Siklyovne”. Projecte “Currículum Vitae”, 
abril 2018, Barcelona. 
Núria Güell i Levi Orta han treballat amb un grup de 
joves entre 11 i 20 anys, que formen part l’Associació 

de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor “Rromane 
Siklyovne”. El taller ha consistit a generar un 
curtmetratge, que amb el títol CURRICULUM VITAE 
que s’ha construït a partir dels desitjos laborals del 
grup de joves monitors i monitores que viuen en el 
barri de Bon Pastor. S’ha realitzat en col·laboació amb 
l’Institut Escola El Til·ler per a taller i l’enregistrament. 
El document audiovisual vol fer incidència en el vincle 
i el compromís d’aquests joves amb el barri, així com 
en la dificultat de trobar feina o superar els llindars de 
precarietat laboral en què es mouen.
Com a part del procés de treball el curtmetratge es va 
presentar a l’espai cultural La Màquina, dins del centre 
comercial la Maquinista. Aquest centre comercial es 
percep com l’espai públic i d’oci del barri.

Laresentació del curtmetratge CURRÍCULUM VITAE 
va ser el 19 de junt de 2018 a La Màquina / La 
Maquinista Barcelona.
 
FITO CONESA  amb ESPAI JOVE GARCILASO. 
Projecte “@ourdistricte”, març 2018, Barcelona.
Fito Conesa ha treballat amb un grup de l’Espai 
Jove Garcilaso sobre el pas del temps al barri de la 
Sagrera. Ha utilitzat Instagram com a eina a través 
del perfil ourdistricte generat pel taller. Fito i el grup 
de joves de Garcilaso conviden a pensar des d’un 
#Nosaltres com espai col·lectiu. Així, a partir d’un 
arxiu de fotos antigues i amb eines bàsiques d’edició 
parlen de transformació dels llocs, del pas del temps 
i de les maneres de percebre i entendre la realitat. 
Com a part del taller, es va fer una trobada l’u de junt 
de 2018 entre dos grups de joves: els impulsors de 
ourdistricte amb Fito Conesa i els joves dell programa 
Habitació 1418, dirigit per Alba Rihe i impulsat pel 
CCCB i MACBA. Aquesta trobada va suposar una 
oportunitat de generar noves connexions i intercanvis 



entre joves dels dos barris i d’experimentar amb l’art i 
el context del barri.

XEITO FOLE amb persones vinculades a ACATHI.
Gener - juny de 2018 / Presentació de resultats 6 
de novembre de 2018
Xeito Fole ha treballat en una plataforma digital que 
gestiona els relats de persones en condició de refugiat 
polític o que han emigrat per qüestions de gènere. 
Aquest treball s’ha desplegat a partir del seu vincle 
personal amb el col·lectiu LGTBI+ i la seva pròpia 
militància. en l’Asociació Acathi. Les persones que 
narren aquestes històries estan o han estat vinculades 
al col·lectiu Acathi. 
El conjunt d’entrevistes formen part alhora de VEUS, 
un audiovisual que té per objectiu tractar temes 
relacionats amb la precarietat, els límits, les fronteres 
i les connexions a partir de circumstàncies que tenen 
a veure amb habitar un lloc e situació de refugi i 
migració.  

VEUS: PRESENTACIÓ DE VEUS LGBTI+ 
MOBILITAT TRANSLOCAL I ACTIVISME CULTURAL 
I POLÍTIC 
Projecció documental + debat
Amb la participació de Florencia Brizuela, Lucía 
Egaña, Xeito Fole, membres de l’Associació Acathi 
i Idensitat.
6 de novembre 2018
Auditori Convent dels Àngels MACBA Centre 
d’Estudis i Documentació
Activitat on es presenta el documental VEUS LGTBI+, 
que recull una sèrie d’entrevistes a persones que 
es troben en condició de refugiades, o que s’han 
vist forçades a emigrar del seu país per qüestions 
d’identitat sexual o de gènere. Treball en col·laboració 
entre iDensitat i Xeito Fole, a partir de la militància 

activista de Xeito i del seu vincle personal amb el 
col·lectiu LGTBI+. 

EXPLORACIONS I GLOSSARI IL·LUSTRAT
Projecte de col·laboració entre Idensitat i Institut 
L’Alzina i l’Institut Doctor Puigvert
Exploracions ha estat una acció on s’ha explorat 
la temàtica des d’una perspectiva educativa en 
col·laboració amb alumnes de l’ESO de dos instituts. 
A l’Institut Alzina s’ha treballat per projectes amb 4 
grups de primer d’ESO (11-12 anys) agrupant quatre 
àrees de manera transversal: Castellà, Socials, 
Tecnologia i Visual i Plàstica. Les quatre classes de 
primer estan dividides en grups de 24 alumnes.  
L’Institut Puigvert ha participat amb un grup de segon 
d’ESO en el marc del Treball Globalitzat de Proposta 
Externa (TGPE) des de l’àrea de Visual. 

Institut l’Alzina: Exploració pel Rec Comtal: 
L’espai d’exploració, configuració del glossari i creació 
del mapa es defineix per un fragment del rec Comtal 
entre Vallbona i part del Districte de Sant Andreu per 
on passava. El glossari i el mapa posaran en relació 
aquest tema en el context del recorregut de l’antic Rec 
Comtal, esdevenint una eina d’anàlisi, exploració i 
relectura del lloc. 

Institut Doctor Puigvert: Exploració per La 
Maquinista, la llera del Riu Besòs i el Parc de la 
Trinitat:
El paisatge urbà és el context escollit pels alumnes 
del Doctor Puigvert. Els alumnes van determinar el 
perímetre de la ruta i van identificar certs elements 
que troben com a familiars i altres que identifiquen 
com fronteres o hostilitats. 
El resultat final es va presentar en el DISPOSITI  
X que s’ha presentat a diferents centres cívics, i en 



el marc de les jornades que es realitzaren a Fabra i 
Coats a juny 2018.

JORNADES: NEXES + ESPAI E / JORNADES 
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
IDENSITAT + EINA +  FÀBRICA DE CREACIÓ 
FABRA I COATS 
29-30 de Juny
NEXES + ESPAI-E va plantejar una trobada per 
a discutir, potenciar i mostrar realitats entorn a  la 
hibridació entre barri i pràctiques artístiques. Les 
ornades es va configurar a partir de DEBATS - 

PRESENTACIONS DE PROJECTES - TAULES 
D’INTERCANVI DE PROJECTES LOCALS.
Per a més informació sobre les jornades consultar 
ESPAI E, en aquesta mateixa justificació.

DISPOSITIU X 
És una mostra itinerant per visibilitzar els processos 
oberts als barris de Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon 
Pastor i La Sagrera, en les diferents fases del projecte: 
ENCREUAMENTS, VEUS, EXPLORACIONS I 
GLOSSARI IL·LUSTRAT.
El dispositiu X ha itinerat per:

- ESPAI VIA BARCINO - CENTRE CÍVIC TRINITAT 
VELLA. Del 12 al 29.09.2018. 
- CENTRE CÍVIC BARÓ DE VIVER. Del 04 al 
31.10.2018. 
- CENTRE CÍVIC BON PASTOR. Del 05 al 24.11.2018. 
- ESPAI JOVE GARCILASO. Del 03 al 14.12.2018. 

Calendari, localització i assistència:
El projecte s’ha desenvolupat en diverses fases al 
llarg de 2018 en diversos espais, centres artístics i 
educatius, espai públic i equipaments de barri de la 
ciutat de Barcelona. 

De gener a maig: S’han desenvolupat els processos 
de treball de l’acció Encreuaments., la construcció 
i trobades del treball de l’Observatori Local per a 
preparar els registres de Veus i les jornades, el 
disseny i planificació del dispositiu i van tenir lloc les 
exploracions amb els instituts. 
De maig a desembre: en la segona fase del projecte 
s’han desenvolupat les accions públiques del projecte 
i s’han realitzat activitats de retorn, presentació de 
resultats, itinerància expositiva.

Context territorial.
Està conformat per barris propers al riu Besòs: (Trinitat 
Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, La Segrera, Sant 
Andreu). Barris perifèrics que presenten situacions 
de precarietat urbanística, socioeconòmica o laboral, 
i que per aquesta raó plantegen situacions que 
dificulten la vida quotidiana dels que hi habiten. 
NEXES treballa amb persones i amb col·lectius de 
procedències diverses organitzades entorn d’entitats 
o associacions (organitzacions que inclouen persones 
d’origen àrab, ètnia gitana, refugiats polítics, o 
emigrants de diferents procedències ). 

Assistència: Per aconseguir desplegar aquestes 
accions, Idensitat s’ha articulat amb els agents i grups 
actius integrant els artistes en diversos moments del 
projecte. 
Amb tot han participat al voltant de 250 - 300 persones 
comptant amb alumnes de secundària, joves que 
han participat en els projectes artístics i els artistes 
mateixos, les persones integrants de l’Observatori 
Local, el públic de les jornades, i els visitants dels 
centres cívics que han passat a veure el Dispositiu X.



Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur:
Després del desenvolupament del projecte Nexes 

en 2018 i del seu antecedent ID Barri Besòs en 

2016, al llarg de 2019 ampliem temàtica i context 

territorial amb NEXES / EX-TREBALL. En aquest 

cas es proposa tractar la temàtica del “treball” (o la 

manca de), en relació amb la transició que afecta les 

formes, els espais i les economies que depenen de les 

transformacions contemporànies del treball. 

Nexes / Ex-Treball està impulsat per Idensitat i es 

porta a terme en col·laboració amb tres fàbriques de 

creació de Barcelona: Fabra i Coats i La Escocesa. 

L’objectiu principal consisteix en explorar els canvis 

que actualment pateixen conceptes com “treball”, 

“classe treballadora”, “classe creativa”, “flexibilitat 
laboral”, i alhora activar processos en  col·laboració 



2. ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES PERIFÈRICS
II FASE 
HUARTE, VILLAVA, BURLADA - NAVARRA

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES 
PERIFÈRICS
NAVARRA [Huarte – Villava – Burlada / Pamplona] 
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo 
Huarte
2017 - 2018
Residència, accions educatives i desenvolupament 
d’un projecte a les localitats de Huarte, Villava i 
Burlada (Navarra)

Descripció de les activitats dutes a terme:
IDENSITAT i CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
HUARTE han realitzat des de 2017 una col·laboració 
a partir d’una sèrie d’accions artístiques i educatives al 
voltant del paper del riu Arga.
El projecte ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - 
ECOSISTEMES PERIFÈRICS es va desenvolupar 
entre 2017 i 2018 en dues fases a través d’una 

residència artística per a desenvolupar un projecte 
amb el context social de les poblacions de Huarte, 
Burlada i Villava (Navarra), una sèrie d’accions 
educatives en paral·lel i una presentació pública de 
resultats. 

Localització del projecte: Context de treball
El poble de Huarte, on se situa el Centre Huarte, 
es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria 
de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs 
del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles 
històrics i culturals. El projecte a desenvolupar té 
com a focus d’interès l’estudi de l’ecosistema cultural/
mediambiental d’aquesta zona. 

Projecte artístic desenvolupat: Cuando tu materia 
deviene desborde, segona fase (gener 2018)
Cuando tu materia deviene desborde és el projecte 



artístic proposat per Francisco Navarrete Sitja 
seleccionat a través de la convocatòria. El projecte 
aborda el context del riu Arga des d’una perspectiva 
artística i ecofeminista.
El projecte es va desenvolupar entre octubre i 
novembre de 2017 i es va tancar en el mes de 
gener a partir d’una sèrie d’accions educatives i una 
presentació de resultats.

Procés de treball
En una primera fase, el projecte ha desplegat diferents 
accions de cartografiat i investigació sobre la temàtica 
treballada, i ha recopilat diferents materials per part 
d’arxius, institucions públiques dependents dels 
ajuntaments implicats, veïns, col·lectius i experts en el 
context local a partir de trobades i exploracions en el 
paisatge. 
El projecte va organitzar una sèrie d’activitats 
públiques que es poden consultar a la eb d’Idensitat 
(www.idensitat.net).

En la segona fase de la residència, que va tenir lloc 
durant el mes de gener de 2018, es va obrir un nou 
cicle de tallers i una jornada de presentació amb la 
implicació dels col·legis “Hilaron Eslava” a Burlada, 
“Verge Blanca” a Huarte i “Lorenzo Goikoa” a Villava, 
a més d’una col·laboració amb els participants del 
“Taller municipal de pintura i dibuix” de la Casa de la 
Cultura d’Huarte, “Taller de pintura, dibuix i gravat” de 
Burlada i “Taller de gravat Zubiarte”, a Huarte. 

En aquesta segona fase, les dinàmiques i tallers a 
realitzar van estar orientats a posar en valor la pràctica 
assembleària i distribució de tasques del “Auzolan”; 
el treball que desinteressadament es realitza en favor 
del poble i que esdevé un lloc de trobada natural 

entre iguals, a més de transmetre i treballar des de les 
experiències, relats i materials recopilats i/o aportats 
en la primera fase de la residència. 

Calendari, localització i assistència:
L’última fase del projecte es va portar a terme entre el 
20 de gener i el 4 de febrer de 2018 en les localitats 
de Villava, Huarte i Burlada, i els resultats es van 
presentar el 3 i 4 de febrer al Batán de Villava. 
La segona fase de tallers va comptar amb 4 classes 
de tercer de primària de 20 - 25 alumnes per classe 
que van participar en la creació del paisatge sonor i 
els materials plàstics, amb les 8 integrants del grup 
de pintura, les integrants del grup ManifiestAtaldea, i 
diverses persones que van visitar el Batán de Villava 
durant la presentació de resultats el 3 i 4 de febrer de 
2018. 

Xarxes i col·laboracions del projecte:
El projecte compta amb la participació activa de 
Franco Castignani, politòleg i escriptor, col·laboradors 
del Node Territorial: Irune Gaston Ripa (Tècnica 
en Igualtat), Itziar Almarcegui (Biòloga i Tècnica 
mediambiental GIS), Joseba Amigorena (Tècnic en 
joventut i participació), Peio Monteano (Historiador 
i sociòleg), José María Ballesta (Fotògraf), Tomás 
Donazar (director de l’Institut Pere d’Atarrabia), 
Betisa San Millán i Nerea de Diego (Directores 
Centre Huarte), Col·lectiu Mandrake (Associació 
ciutadana), Maria Castejón (Historiadora), Igor Rico 
(Mancomunitat Pamplona), Maialen Agirrezabal 
(Educadora i guia ambiental), David Alegria Sueskun 
(Historiador), Patxi Gil Izco (Secretari de l’Ajuntament 
de Villava) i Atarrabia Sostenible Iraun Korra, l’equip 
del Centre d’Art contemporani Huarte i l’equip 
d’Idensitat. 



ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES 
DE L’OCI [Huarte – Villava – Burlada / Pamplona] 
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo 
Huarte

Residència, accions educatives i desenvolupament 
d’un projecte 
Febrer de 2018 - novembre de 2019

Descripció de les activitats dutes a terme:
Residència i desenvolupament d’un projecte a les 
localitats de Huarte, Villava i Burlada (Navarra) 
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte
El 2018 s’ha portat a terme la segona edició de la 
convocatòria d’Estètiques Transversals a Huarte. 
Aquesta vegada s’ha plantejat treballar al voltant 
de l’Oci com a element articulador i generador de 
temàtiques específiques en el territori proposat, 
que continua estant el riu Arga al seu pas per les 
localitats d’Huarte, Villava i Burlada. Aquest àmbit 
temàtic funciona com a eix comú del projecte, que 
es desenvolupa en diferents territoris (Comunitat 
Valenciana, Pamplona i Catalunya). 

Projecte artístic desenvolupat: No man’s land, 
alfonso borragán.
Setembre 2018 - juny 2019
No man’s land és el projecte artístic proposat per 
alfonso borragán seleccionat mitjançant convocatòria 

2. ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES DE L’OCI 
HUARTE, VILLAVA, BURLADA - NAVARRA

pública per a participar en Estètiques Transversals 
| Ecosistemes de l’oci amb una residència que es 
desenvolupa entre setembre i novembre de 2018 
al Centre d’Art Contemporani Huarte i la producció 
d’un projecte vinculat al projecte i una sèrie d’accions 
expandides al llarg d’aquests mesos.
alfonso borragán, (Cantàbria)
Artista interdisciplinar, que viu i treballa a Londres, 
va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona 
i posteriorment va seguir la seva formació en el MFA 
Slade School of Fine Arts (London).
La pràctica artística d’alfonso borragán s’articula entre 
la recerca, la docència i la producció. Ha dut a terme 
i compartit els seus projectes a Espanya, Portugal, 
Alemanya, Regne Unit, Suïssa, Noruega, Canadà, 
EE. ., Colòmbia i l’ ndia. Els seus últims treballs 
s’han pogut veure a la Fundació Joan Miró (Beehave), 
Kontejner Zagreb (The invisible around us), Space in 
Between (Dither) oa LaPlace (marentus).

Plantejament
El projecte es focalitza en les activitats d’oci que 
amaguen els rius Arga i Ultzama i tracta de recuperar 
pràctiques vetllades, ignorades o poc conegudes que 
allà es realitzaven, per proposar altres experiències 
actuals que facilitin construir nous relats. En el 
projecte, el joc, en la seva concepció més àmplia, es 
revela com una estratègia d’observació del context i 
els seus habitants.



No man’s land, explora el joc i el ritual com a formes 
de relació temporals amb el riu, com tecnologies 
capaces de crear un ordre propi per als seus 
participants, rehabitant temporalment un espai oblidat.
En una primera fase del projecte s’han realitzat 
diverses visites de camp i s’ha articulat una estructura 
de projecte conjuntament amb l’artista. També s’han 
previst una sèrie d’accions educatives en col·laboració 
amb el Centre Huarte a l’escola de Virgen Blanca de 
Huarte, on es va col·laborar també a l’edició passada.

Calendari, localització i assistència:
El projecte ha passat per les següents fases i 
calendari:
Febrer - abril 2018: Construcció de Nodes Locals. 
IDENSITAT + Centre d’Art Contemporani Huarte
Abril - juny 2018: Obertura de la convocatòria 
artística i selecció.
Juliol 2018: Primers contactes amb l’artista 
seleccionat i preparació de la residència. Activació 
dels nodes locals.
Setembre - desembre de 2018: Recerca al context 
per part de l’artista. Preparació de les accions 
educatives (Idensitat + Centre d’Art Contemporani 
Huarte). 
Desembre 2018 - gener 2019: Primera visita 
al context de l’artista. Accions educatives en 
col·laboració amb l’escola Virgen Blanca (Huarte).
Juny de 2019: Residència artística. Accions 
performatives com a resultats del projecte.
Juny - setembre de 2019: producció de la 
presentació de resultats i edició de la publicació en 
una recopilació amb resultats de l’edició passada).
Octubre - novembre 2019: Presentació de la 
publicació

Localització: El poble d’Huarte, on se situa el Centre 
Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la 
perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el 
curs del riu Arga, i el Ultzama, el que ha generat entre 
elles vincles històrics i culturals. 

Assistència: el projecte artístic ha configurat un grup 
de treball de 5 persones que treballarà amb l’artista al 
llarg del desenvolupament de la proposta. Les accions 

educatives compten amb la participació de 30 alumnes 
de tercer de primària de l’escola Virgen Blanca de 
Huarte. Pel que respecta a l’assistència estimada 
de públic a les accions obertes, s’espera un nombre 
total de 100 persones entre les distintes accions 
d’alfonso borragán i la presentació de la publicació. 
Per a les activitats públiques es contactarà amb els/
les participants de l’edició anterior Ecosistemes 
Perifèrics, que va tenir molt bona acceptació en la 
comunitat artística local i que va obrir sòlides vies de 
col·laboració entre Idensitat i el context territorial que 
s’espera mantenir.

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur:
El projecte, iniciat el 2017, ha obert un context de 
treball al voltant del riu Arga que ha activat relacions 
socials i culturals no només amb Idensitat i el Centre 
d’Art Contemporani Huarte, sinó amb el propi context, 
apropant les instal·lacions del centre d’art a col·legis, 
associacions, grups culturals i veïns del context que 
no havia tingut fins a la data relació amb la institució 
des d’un rol participatiu.
Durant la segona fase del projecte, centrada en 
tallers educatius, es va obrir una via de col·laboració 
entre Idensitat i els col·legis del context, facilitant 
que en projecte proposat per 2018, Ecosistemes de 
l’oci, compti amb la complicitat de diversos centres 
educatius.



2. ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES DE L’OCI 
VALÈNCIA, CASTELLÓ, ALACANT - COMUNITAT VALENCIANA

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES 
DE L’OCI. 
VALÈNCIA // CASTELLÓ // ALACANT
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana
Abril 2018 - maig 2019

Descripció de les activitats dutes a terme:
El programa Estètiques Transversals / Ecosistemes de 
l’Oci es desenvolupa a les ciutats de València, Castelló 
i Alacant, i compta amb la col·laboració del Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana amb els seus 
centres: Centre del Carme Cultura Contemporània, el 
Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural 
Las Cigarreras d’Alacant. 

Inclou tres residències d’artistes, seleccionades 
a partir de convocatòria oberta, el desplegament 
d’accions educatives en col·laboració amb universitats 

i l’articulació d’un node local vinculat a l’activació dels 
projectes artístics i les accions educatives. En el seu 
conjunt es realitza entre 2018 i 2019.

Procés de treball:
Al llarg de 2018 s’han obert col·laboracions 
universitàries a Castelló amb la Universitat Jaume I 
de Castelló gràcies al Grau en Disseny de videojocs 
i el Màster en Psicopedagogia, a Alacant amb 
la Universitat d’Alacant amb l’Àrea de projectes 
arquitectònics i a València amb la Universitat 
Politècnica de València amb el Grau en Belles Arts i el 
Màster en Producció artística. 

S’ha realitzat un mapatge i cartografia dels territoris 
per activar el Node Local, grup d’agents involucrats 
en l’àmbit social del projecte on s’ha contactat amb 
plataformes veïnals, institucions locals, agents 
culturals i col·lectius artístics. 



D’octubre a desembre de 2018 s’han desenvolupat 
diverses accions educatives en col·laboració amb 
les universitats implicades i una de les residències 
artístiques amb producció de resultats.

Calendari, localització i assistència:
El projecte s’ha desenvolupat a Alacant, Castelló i 
València en diferents fases.
La residència i les accions educatives d’Alacant s’han 
desenvolupat de setembre a desembre de 2018  i han 
tingut un gran impacte mediàtic i de participació. 

Les accions educatives han implicat al voltant de 200 
alumnes de l’àrea de projectes arquitectònics de la 
Universitat d’Alacant i els artistes han realitzat tres 
accions públiques amb gran impacte mediàtic i cobrint 
l’aforament previst. 
A la presentació final van participar 0 persones que 
es van implicar no només com públic sinó com a part 
de la performance.

El projecte ha desenvolupat les següents fases:
Febrer-maig 2018: Construcció dels nodes locals. 
IDENSITAT + Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana. Primers contactes amb Màsters per 
activar l’acció educativa en les tres ciutats. 

Maig - juliol 2018: Convocatòria artística i selecció 
de projectes. Activació dels nodes locals segons la 
temàtica del projecte general o el projecte seleccionat.

Octubre 2018 - març 2019: Residències artístiques a 
cada ciutat (València, Castelló, Alacant) i producció de 
projectes. + Accions educatives en col·laboració i/o en 
paral·lel amb la residència.

Abril - juny de 2019: Producció de resultats artístics i 
educatius.

Juny - novembre 2019: tancament del projecte i 
presentació conjunta

Localització del projecte: Context de treball
Les ciutats intermèdies properes a les zones 
costaneres gaudeixen d’una qualitat geoclimàtica 
inherent, que les converteix en destí massiu on 
apareixen activitats, arquitectures i zones d’oci que 
donen resposta al desig i necessitat de consumir el 
temps lliure.  
Els escenaris vinculats l’Oci a València, Castelló i 
Alacant han generat la seva pròpia estètica i univers 
paisatgístic, configurant una determinada visió 
geogràfica i formant part en conseqüència dels 
referents estètics de diverses generacions. 
En aquest sentit, l’escenari concret de treball a cada 
ciutat (València, Castelló, Alacant  s’ha definit a partir 
de cada projecte en distints barris o zones d’aquesta 
geografia i els escenaris s’han configurat tenint en 
compte els agents involucrats en el Node local, les 
Accions Educatives i la temàtica de l’Oci.

Projectes artístics desenvolupats:
ALACANT
Projecte seleccionat “Si els peixos parlaren del 
tardeo” d’Ona Beneït, Pedro Granero, David 
Vegara i Carlos Pastor. Octubre - desembre 2018 / 
Centro Cultural Las Cigarreras d’Alacant
La proposta aborda el “Tardeo”, l’oci de bars i 
terrasses que s’ha popularitzat a Alacant recentment, 
des de la potencialitat artística i discursiva de l’Aquari 
situat a la Plaça Nova d’Alacant, tancat a causa de la 



baixa sostenibilitat i la mort de desenes de peixos. 
El projecte artístic ha investigat sobre aquest 
ecosistema intentant aprofundir en el concepte de 
sostenibilitat / insostenibilitat, explorant la relació i 
tensió entre el “Tardeo” i l’aquari de la Plaça Nova 
i comparant els testimonis i realitats dels agents 
implicats en aquest ecosistema d’oci amb la situació 
de l’aquari, relacionant conceptes: Aquari / “Tardeo” 
- Associacions de veïns / Associacions animalistes 
- Flora i fauna marina autòctona / Teixit comunitari i 
veïnatge Aquari / Habitatges / Barri.

El projecte ha desplegat una investigació de camp 
amb diversos agents vinculats al món del tardeo, com 
són plataformes veïnals, associacions de comerciants 
o treballadors institucionals de turisme i espai públic. 

Accions plantejades en el marc de la residència:
Enrocats - Intervenció a l’espai públic de la zona 
del tardeo. 17 de novembre de 2018
La performance està inspirada en el treball “Bodies 
in urban spaces” de l’artista Willi Dorner, que recorda 
als peixos de roca: de colors, que emplenen buits i 
habiten espais foscos per donar-li color. En ella, el 
col·lectiu artístic “Si els peixos parlaren del tardeo” 
amb la participació de l’Escola Municipal de Teatre, 
alumnes de l’escola de ball Flow i la col·laboració 
del Teatre Principal d’Alacant, simulen un banc de 
peixos que recorre la zona del tardeo, amb la finalitat 
de reivindicar i “inaugurar” l’aquari com a “Centre 
d’interpretació del tardeo”. Amb l’acció, es pretén 
reflexionar sobre l’ús de l’espai públic i l’arquitectura 
urbana present en aquest ecosistema, evidenciant 
el nivell d’ocupació de l’espai públic que suposa el 
“tardeo”.

Enxarxats - robada de re exió sobre el tardeo 
amb a ents i territoris carto rafiats. 1 de 
desembre de 2018
Es tracta d’una taula rodona en la qual els diferents 
agents implicats intenten definir o explicar l’ecosistema 
d’oci guiats per una cartografia de la ciutat en la 
qual es pugui visibilitzar l’espai públic com a punt 
de trobada i de conflicte. En aquesta peça estan 
convidats veïns i hostalers, als quals s’afegiran altres 
agents per introduir diferents perspectives.
La taula està formada per una cartografia de la zona 
a treballar il·luminada, i durant el debat es van tractar 
diversos temes com habitatge, sostenibilitat, impacte 
social o model de ciutat. 

Presentació de Resultats: Centre d’Interpretació 
del Tardeo. Peix Bruna itinerant per la zona del 
tardeo” fins a l Aquari Mediterrani de Pla a ova

20 de desembre de 2018
Els centres d’observació usualment són cabanyes 
completament desarrelades del seu entorn amb una 
estreta franja on poder observar amb prismàtics 
o prendre fotografies. Prenent aquesta manera 
d’abordar l’observació d’un ecosistema, el projecte 
planteja la construcció d’un centre d’interpretació 
mòbil basat en el Peix Bruna. El recorregut parteix 
del Centro Cultural Las Cigarreras acompanyat d’un 
àudio explicatiu com si es tractés d’un bus turístic, 
finalitzant a la Plaça Nova. 
Aquesta peça es va instal·lar al hall de Las Cigarreras 
i, juntament amb la taula d’Enxarxats i el vídeo 
explicatiu del projecte, formen un punt informatiu del 
procés de treball i problemàtica del tardeo. 



CASTELLÓ
Projecte artístic seleccionat: “narang: genealogia 
d’un souvenir” d’ideadestroyingmuros. Gener - 
març de 2019 / Museu de Belles Arts de Castelló 
En una residència prevista per gener - març de 2019 
al Museu de Belles Arts de Castelló s’explora la 
taronja com a element identitari a través d’una lectura 
decolonial sobre la seva producció laboral i gràfica des 
del segle XX fins a l’actualitat. 
VALÈNCIA
Projecte artístic seleccionat “A quatre Potes” de 
Nyamnyam. 
Gener - març de 2019 / Centre del Carme Cultura 
Contemporània
El projecte treballa al voltant de la reflexió dels usos 
de la taula com a context per activar trobades, debats i 
creació col·lectiva.

ACCIONS EDUCATIVES:
Les Accions Educatives formen part del projecte 
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES 
DE L’OCI, i els resultats que es presenten juntament 
amb la resta d’accions plantejades pel projecte.
La col·laboració amb les universitats s’ha 
desenvolupat des de setembre de 2018 i acabarà a 
març de 2019 partir d’una sèrie de col·laboracions 
amb diferents assignatures i professors/es i amb 
un total de 300 alumnes aproximadament. Idensitat 
ha realitzat diverses conferències, tallers pràctics i 
tutories als grups participants, així com el seguiment 
dels projectes resultants de la col·laboració.

ALACANT
Àrea de Projectes Arquitectònics de la Universitat 
d’Alacant, Escola Politècnica Superior d’Alacant.
Setembre - desembre de 2018

El projecte ha comptat amb la col·laboració d’Ester 
Gisbert Alemany, Investigadora en territoris turístics 
de Projectes Arquitectònics i Antropologia Social 
(U. d’Alacant / O. d’Aberdeen), i els investigadors i 
professors Andrés Silanes, María José Marcos, Paco 
Leiva i Joaquín Alvado. Cada professor ha treballat 
un aspecte relacionat amb l’Oci, que s’han posant en 
comú, generant una xarxa d’aproximacions a l’Oci des 
de la perspectiva de la transformació del litoral de la 
Costa Blanca. Amb tot es va celebrar una jornada de 
discussió i treball col·lectiu en el Centre Cultural les 
Cigarreras amb Idensitat on es va presentar el final de 
la residència artística.

CASTELLÓ
Grau en disseny de videojocs i Màster en 
Psicopedagogia, Universitat Jaume I
Setembre 2018 - març 2019
A Castelló el projecte col·labora amb la Universitat 
Jaume I amb el Grau en Disseny de Videojocs i el 
Màster en Psicopedagogia. A través de diverses 
assignatures, l’alumnat ha creat  videojocs basats en 
escenaris o problemàtiques vinculades a l’Oci.
En el Màster de Psicopedagogia el concepte de l’Oci 
es tracta des d’un punt de vista educatiu gràcies 
a la col·laboració del Màster en Psicopedagogia, 
realitzant un taller de metodologia plantejat per 
ideadestroyingmuros, col·lectiu seleccionat en la 
convocatòria.

VALÈNCIA
Màster de producció artística de Belles Arts i Grau 
en Belles Arts, Universitat Politècnica de València.
Setembre 2018 - març 2019
Des del Màster amb un workshop impartit per Idensitat 
i amb la implicació de les professores Mijo Miquel, 



Mau Monleón i Pepe Miralles es treballa en diferents 
assignatures diversos aspectes de l’Oci a l’espai 
públic i a l’àmbit artístic.

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur:
En el que porta actiu el projecte han participat al 
voltant de 300 i unes 50 persones de l’àmbit local 
com a part del Node Local. El projecte ha aconseguit 
incorporar el tema plantejat per Idensitat a les 
seves assignatures, espais de discussió i col·lectius 
associatius, establint una relació d’aprenentatge 
compartit entre pràctiques artístiques, l’àmbit social i 
l’àmbit educatiu.
El projecte a Alacant, finalitzat en desembre de 
2018, s’ha desenvolupat segons les dates previstes 

i ha aconseguit introduir altres punts de vista i 
aproximacions sobre un tema de candent actualitat 
com és el Tardeo, situant al centre Cultural Les 
Cigarreras com a espai de debat i reflexió i a Idensitat 
com a projecte articulador de context urbà i cultural.
Per al 2019 es preveuen dues residències més i 
una exposició final de projectes que itinerarà pels 
contextos d’Alacant, València i Castelló.



2. ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES DE L’OCI 
BADALONA - BARCELONA

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS | ECOSISTEMES 
DE L’OCI
BADALONA // CATALUNYA
Idensitat + Escola Superior d’Art i Disseny Pau 
Gargallo.
De novembre de 2018 a juny de 2019

Descripció de les activitats dutes a terme:
Aquest projecte, en el context català, s’ha vist 
ajornat de dates. La voluntat de treballar entre 
l’Escola Superior de Disseny i Art Pau Gargallo i un 
artista convidat, pel fet de poder-ho encaixar amb 
el programa curricular, hem iniciat la producció del 
projecte més tard. 
D’aquesta manera, tot i que els treballs previs es van 
iniciar el mes de maig, l’artista no ha iniciat el treball 
fins al novembre. L’activitat en relació amb l’escola es 
farà en el segon semestre del curs 2018-2019.

Calendari, localització i assistència: De novembre 
de 2018 a juny de 2019
Localització: La temàtica es focalitza en la 
transformació d’un polígon industrial a zona d’activitats 
d’oci, coneguda com a Polígon Industrial Manresà. 
Aquest barri de Badalona està situat situat entre el 
mar i l’autopista C31. 
El nom ve d’una antiga masia del segle XVIII situada 
a la part alta del barri, els amos provenien de la ciutat 
catalana de Manresa. Aquesta masia juntament 
amb altres dels voltants, va desaparèixer amb la 
construcció de la carretera C31. En els anys 70, 
mentre altres barris de Badalona es superpoblen, el 
barri de Manresà va patir un gradual abandonament, 
en ser zona industrial i en canviar el model de comerç, 
cada vegada hi havia menys veïns. L’Ajuntament de 
Badalona va ampliar els usos del polígon industrial de 
Can Ribó o Manresà de manera que en determinats 
carrers del sector industrial, les més properes a les 



zones residencials, es permet l’obertura de comerços 
o àrees recreatives a més de l’ús industrial existent 
fins al moment. La mesura pretenia revitalitzar el 
polígon, que per aquell moment compta amb més d’un 
50% de naus buides.
Així doncs, l’arribada el 2015 del parc Skate Àgora, 
un skatepark a l’aire lliure construït per Nike, del 
salting Badalona, uns 1000 metres quadrats de nau 
de llits elàstics que es va instal·lar primer a Mataró 
i que els seus impulsors van veure per primer cop 
a un reportatge d’oci d’una ciutat dels EUA. Es van 
potenciar més altres activitats esportives i recreatives 
com pàdel, escalada o discoteques que conviuen amb 
espais i magatzems industrials. El polígon està situat 
al costat de la platja, de manera que en aquesta zona 
es concentren també una gran quantitat d’activitats 
vinculades a la indústria de l’oci que tenen un especial 
impacte durant les vacances estivals.

Projecte artístic desenvolupat: Llançament 
de formigó, 4 euros. Usos i oci d’un polígon 
industrial, de l’artista visual Clara Nubiola
Es basa a realitzar un relat d’aquesta transformació 
del sector industrial de Badalona Nord-Can Ribó- 
Canyado a partir d’un relat fonamentat en la 
transformació del territori des d’una perspectiva 
temporal: passat, present i futur. El projecte es 
desenvoluparà a 2019.

Accions educatives: A Catalunya les accions 
educatives es duran a terme a l’Escola Superior 
d’Art i Disseny Pau Gargallo de Badalona. L’Escola 
és un centre públic dependent de la Generalitat de 
Catalunya i integrat en l’ESDAP (Escola Superior de 
Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya), i compta 
amb alumnes i alumnes tant de la província de 

Barcelona com a escala internacional, ja que forma 
part del programa Erasmus Extended, que els permet 
promocionar la mobilitat de l’alumnat amb altres 
escoles i universitats europees. En aquest centre 
es col·laborarà amb les disciplines vinculades a la 
imatge, el vídeo i el disseny a través del contacte amb 
l’espai públic de la zona a treballar integrant les noves 
tecnologies.

Calendari
Maig - juliol 2018: Construcció dels nodes locals. 
IDENSITAT + Escola Superior d’Art i Disseny Pau 
Gargallo
Setembre de 2018 - gener de 2019: Activació dels 
nodes locals. Recerca i diagnòstic del territori per 
l’activació de la pràctica artística
Febrer - març de 2019: Producció de resultats
Abril - juny de 2019: Presentacions de resultats. 
Exposició conjunta de resultats del projecte
Juny - setembre de 2019: Edició de la publicació
Octubre - novembre 2019: Presentació de la 
publicació.

Valoració dels resultats obtinguts i projecció 
de futur: El projecte s’ha retardat amb l’objectiu 
d’adequar-se al calendari escolar. Des de l’escola Pau 
Gargallo s’ha valorat molt positivament la col·laboració 
i des dels inicis s’està treballant en una sèrie d’accions 
que vinculin el projecte proposat per Clara Nubiola 
amb les assignatures de l’escola.Barcelona.



3. ESPAI E
JORNADES NEXES + ESPAI E - BARRIS I PRÀCTIQUES - ARTÍSTIQUES

JORNADES: NEXES + ESPAI E 
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
IDENSITAT + EINA +  FÀBRICA DE CREACIÓ 
FABRA I COATS 
29-30 de Juny

Descripció de les activitats dutes a terme:
NEXES + ESPAI-E va plantejar una trobada per a 
discutir, potenciar i mostrar realitats entorn de la 
hibridació entre barri i pràctiques artístiques. 

Es va voler definir un espai d’exploració amb debats, 
intercanvi de projectes socials i artístics, i connexions 
entre barris i estratègies sòcioculturals. Més que 
crear noves tesis el que es va voler és destensar les 
connexions entre barri i cultura, per analitzar projectes 
existents i sondejar possibles vies. Més que articular 
un aparador de projectes modèlics, el que es va voler 

crear és un borbolleig d’experiències que posen en 
relació pràctiques artístiques amb el barri. Un espai 
d’anàlisi crítica que revisa el potencial de posar en 
relació els espais i les vides que l’habiten, amb l’acció 
artística i cultural. La cultura generada a partir de 
relats, identitats, conflictes i situacions sorgides en els 
contextos urbans. El barri com espai d’investigació i 
producció cultural en el qual activar propostes des de 
l’àmbit de la creació cultural, orientat en aquest cas 
cap a l’art i el disseny.

L’estructura de les jornades va estar formada per:
DEBATS
Les taules de debat es van desenvolupar a través 
de ponències relacionades a les derives conceptuals 
entre barri, pràctiques artístiques i de disseny i 
investigació aplicada amb debats i espais oberts al 
diàleg. Línies de treball proposades:



PRESENTACIÓ DE PROJECTES
La presentació de projectes combina agents i 
projectes convidats amb una selecció de projectes 
realitzada a través d’una convocatòria oberta. Aquest 
apartat incorpora treballs realitzats en el marc de la 
temàtica plantejada i en contextos determinats.  

Línia de treball oberta a convocatòria: 
Projectes de recerca en art i disseny aplicada a 
contextos territorials específics. Projectes o programes 
d’art i disseny que incideixen, visibilitzen o formen part 
de situacions relacionades amb el territori.

TAULES D’INTERCANVI DE PROJECTES LOCALS.
En el marc de les jornades es va obrir un espai 
d’intercanvi i visibilitat d’equipaments, agents, 
projectes i entitats al voltant d’una taula de projectes 

amb la participació d’agents locals que treballen 
en teixits del barri. La taula va tenir com a ‘objectiu 
propiciar, donar a conèixer les iniciatives actives, 
així com desglossar els diferents components 
dels projectes per conèixer tant els factors que 
contribueixen al seu èxit, com les dificultats que 
l’impedeixen.

Calendari, localització i assistència:
Les jornades van tenir lloc a Fabra i Coats Fàbrica 
de creació i es van fer en col·laboració amb l’escola 
EINA. 
La preparació de les jornades va ser de febrer a maig 
de 2018 i el desenvolupament va tenir lloc els dies 29 i 
30 de juny. 
Les jornades van reunir una mitjana de 50 assistents 
per dia, a banda dels projectes convidats i ponents, 
i van tenir un fort impacte de seguiment a les xarxes 
socials.



3. ESPAI E
ASIMETRIES

ESPAI E / ASIMETRIES
CONVOCATORIA I GRUP DE RECERCA

El projecte Espai E ha obert una nova via de treball 
basada en la col·laboració activada per Idensitat i 
Eina, que a partir de la recerca i el treball realitzat amb 
Jornades Barris i Pràctiques artístiques, obre una nova 
temàtica i metodologia. 
Aquesta primera fase s’ha portat a terme de setembre 
a desembre on s’ha elaborat una convocatòria oberta 
a formar part d’un grup de recerca. 

Espai E / Asimetries obre una convocatòria 
d’investigació-acció per a formar part d’un grup 
de recerca aplicada, integrada per creadors i 
investigadors/es en l’àmbit de l’art i la cultura, 
per desplegar un procés de creació i producció 
col·laborativa en el context de Barcelona. 
El grup d’investigació té una temporalitat de sis mesos 
entre març i setembre de 2019, i té per objectiu formar 
part d’una residència de recerca i alhora “viver de 
processos” per explorar sobre el concepte “Asimetria” 
aplicat a espais de la ciutat de Barcelona que es 
troben en situació de transició. El grup d’investigació 
en residència participarà en la definició i producció 
col·laborativa d’una recerca, que es podrà formalitzar 
de diferents maneres (publicació, exposició, 
presentació publica). 
Aquest grup de treball comptarà amb el suport d’un 
espai de formació i de trobades d’intercanvi, activat 
per Idensitat en col·laboració amb Fàbrica de Creació 
Fabra i Coats, que comptarà amb la implicació 
i acompanyament de persones de disciplines i 
universitats diverses.

El jurat de la convocatòria estarà format per Tània 
Costa (Professora a EINA, Centre Universitari de 
Disseny i Art adscrit a la UAB. Coordinadora del 
Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny 

d’EINA i UAB, i del Grup de Recerca Disseny i 
Innovació Social. Art i disseny en/per a la transició), 
Clara Boj (artista i educadora, membre del col·lectiu 
Lalalab, professora de la Universitat Politècnica 
de València i directora del màster PERMEA), 
Gaspar Maza (antropòleg, professor d’antropologia 
urbana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; 
Ramon Parramon (director d’Idensitat), Irati Irulegui 
(Comissària i Coordinadora des d’Idensitat del 
projecte ESPAI E) i Roser Colomar (Llicenciada en 
Comunicació Audiovisual i coordinadora de projectes 
d’Idensitat); i un membre per part de Fabra i Coats 
Fàbrica de Creació de Barcelona.

Calendari Espai E
Juny 2018: Jornades Internacionals Nexes + Espai E
Juliol - Desembre de 2018: Redacció de la 
convocatòria i conceptualització de l’estructura del 
projecte Espai E / Asimetries en col·laboració amb les 
Universitats
Gener - Febrer de 2019: Convocatòria i selecció del 
grup de recerca en residencia 
Març - juny 2019: grup de recerca i formacions
Octubre 2019: Jornades Internacionals

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur: En 2019 les jornades es repetiran com a una de 
les accions clau d’Espai E, que en aquesta pròxima 
edició s’amplia en temps i envergadura obrint-se 
Espai E / Asimetries. A la convocatòria s’ofereix la 
possibilitat de participar en les Jornades Espai E 
que es celebraran el mes d’octubre a Fabra i Coats 
Fàbrica de Creació en col·laboració amb EINA Centre 
Universitari de Disseny i Art adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.



ESPAIS ZOMBI - VALÈNCIA SUD: EXPLORAR 
LLOCS, CREAR NARRATIVES

ACUPUNTURA D’UN ESPAI. JARDINS DE SANT 
PAU DEL CAMP

La programació d’Idensitat és dinàmica i orgànica, 
traça col·laboracions amb agents en projectes 
que desenvolupem que ens porten a projectes no 
contemplats a l’inici d’any, però que incloem com a 
part de la nostra activitat en un territori concret. 

És el cas dels projectes 
ESPAIS ZOMBI VALÈNCIA SUD - EXPLORAR 

Projectes desplegats que no estaven contemplats inicialment:
ESPAIS ZOMBI VALÈNCIA SUD / ACUPUNTURA D’UN ESPAI

LLOCS, CREAR NARRATIVES, desenvolupat 
a València gràcies a una sèrie de connexions 
fruit del projecte Ecosistemes de l’Oci que estem 
desenvolupant en el context valencià, i ACUPUNTURA 
D’UN ESPAI, desenvolupat al barri del Raval de 
Barcelona, on tenim des de fa anys relacions de treball 
i veïnatge en el teixit sociocultural. 

Això, sumat a les constants avaluacions i revisions de 
calendari, produeixen una activitat de l’organització 
en certes ocasions imprevista, donant com a resultat 
projectes que s’han de reformular o endarrerir, però 
també noves oportunitats de col·laboració i creació. 



ESPAIS ZOMBI | VALÈNCIA SUD. EXPLORAR 
LLOCS – CREAR NARRATIVES
Març - maig 2018

Taller amb ruta, projeccions i debat: 
20 i 21 d’abril de 2018
Presentació de resultats: 4 de maig de 2018
Lloc: Fundació La Posta (carrer del Pintor Fillol, 

2, 46003 València) i diversos espais de la ciutat.

El projecte està vinculat a l’arxiu digital d’Espais 
Zombi, una sèrie de projectes exploratoris amb 
producció artística i de contingut que analitzen i 
estudien espais urbans en procés de zombificació en 
distintes geografies nacionals i internacionals. 
Descripció de les activitats dutes a terme:
Espais Zombi | València Sud. Explorar Llocs - Crear 
Narratives és una activitat que s’emmarca en la 

4. ESPAIS ZOMBI - VALÈNCIA SUD: 
EXPLORAR LLOCS, CREAR NARRATIVES

línia de projectes Espais Zombi, desenvolupada per 
Idensitat, que es basa en l’exploració i la creació 
col·lectiva a partir de detectar, analitzar i assenyalar 
llocs que per la confluència de diversos complexos 
circumstancials i no sempre relacionades entre 
si, determinen paisatges urbans poc articulats. 
Mitjançant un taller es posen en diàleg escenaris de 
transformació urbana des de diversos posicionaments 
artístics i socials, amb les següents fases d’anàlisi i 
proposta creativa: Immersió - Exploració - Creació - 
Intercanvi - Acció comunicativa.

Sobre els espais Zombi
El procés de zombificació en un espai es produeix 
per la confluència de diversos elements com la 
sobreacumulació d’interessos públics i privats, la 
sobreproducció de projectes que se superposen i es 
fagociten entre si, o per la vida que es reorganitza més 
enllà de l’hostilitat de les circumstàncies. En treballar 



sobre aquests espais es promou la vinculació entre 
espai social i espai cultural, alhora que ofereix un marc 
especulatiu i propositiu susceptible de ser abordat des 
de diferents interessos. 

Localització del projecte: Context de treball
El llit del riu Túria a València ha estat un espai de 
conflicte des que el 1 57 una riuada inundés la ciutat i 
es decidís desviar el llit fluvial que creuava la ciutat de 
València. Aquesta gran obra d’enginyeria anomenada 
Plan Sur va servir d’excusa per a realitzar els grans 
plans urbanístics de la ciutat i el seu entorn rural, 
aprofitant la conjuntura per expropiar, desallotjar i 
requalificar sòl de producció agrícola per ampliar el 
port i els accessos a la ciutat per carretera.
València Sud és un dels grans espais zombi de la 
costa mediterrània.

Calendari i assistència:
El projecte va començar el mes de març amb una 
cartografia i mapejat amb la col·laboració de l’artista 
visual Anaïs Florin, una sèrie d’entrevistes i accions en 
el context de la València. 
Al taller, realitzat el 20 i 21 d’abril, hi van participar: 
Gaspar Maza, Ramon Parramon, Roser Colomar, Irati 
Irulegui (Idensitat), Anais Florin (artista visual), Joan 
Alamar (Cabanyal Z), Miguel Ángel Baixauli (cineasta), 
úlia Pineda (arquitecta , Mati Martí (dissenyadora 

gràfica i artista visual , Chema Segovia (arquitecte , 
David Estal (arquitecte), Natalia Castellanos 
(arquitecta)  i Julio Moltó portaveu de l’Associació de 
veïns i veïnes del barri de Natzaret. 
EL resultat, que es va presentar el 4 de maig de 2018, 
va ser una publicació en format fanzine que va recollir 
de manera conjunta el treball produït en el taller. 
Amb propostes d’Estelle Jullian, Jaime Belda Biosca 

- Estela Sanchis Muñoz, Mar Martín Hidalgo, Lluïsa 
Penella i Pons, Laura Gargallo, Lorena Mulet Delgado, 
Dima ancoba, Anaïs Florin - úlia Pineda - Roser 
Colomar, Ramon Parramon - Gaspar Maza - Azucena 
López.

El conjunt d’elements compilats pel fanzine, es van 
imprimir i distribuir per diferents punts del nucli antic 
de València. 

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur:
El projecte va servir per obrir vies de relació, 
complicitat i treball amb agents del territori de la 
València Sud, un context que està fortament vinculat 
a la dinàmica urbanística i territorial del model de 
ciutat focalitzat a l’oci i el turisme potenciat per les 
administracions i les polítiques locals. Per tant, gràcies 
a aquest taller es va fer una primera aproximació a 
agents socials i artístics amb els quals s’ha treballat al 
llarg del projecte Ecosistemes de l’Oci desenvolupat a 
València, Castelló i Alacant. 
D’altra banda, la realització del taller, va sumar una 
edició al projecte Espais Zombi, desenvolupat per 
Idensitat des de 2011 com a una sèrie de projectes 
exploratoris en diverses ciutats contemporànies 
travessades per la temàtica. Aquests projectes formen 
part d’un arxiu digital que, en un futur, es pretén 
compilar en una publicació en paper amb l’històric de 
projectes d’Espais Zombi.
Idensitat va ser un dels projectes finalistes dels 
premis de Cultura Inclusiva celebrats al Centre 
Cultural La Nau de la Universitat de València i des 
de la Universitat s’ha obert un diàleg per activar una 
col·laboració amb el projecte Espais Zombi per al 
2019.



5. ACUPUNTURA D’UN ESPAI. JARDINS DE SANT PAU DEL CAMP

ACUPUNTURA D’UN ESPAI. 
Jardins de Sant Pau del Camp. 
Idensitat + Districte de Ciutat Vella / Pla de barris
Barcelona, 2018

Descripció de les activitats dutes a terme:
s un conjunt d’accions per diversificar i millorar 

l’ús de l’espai públic dels ardins de Sant Pau del 
Camp en el barri del Raval de Barcelona, des d’una 
perspectiva d’intervenció híbrida. El projecte s’ha 
realitzat a partir d’una sèrie d’accions participatives 
amb els veïns/es del raval i activitats situades en el 
mateix context.
S’han plantejat petites intervencions que, sense alterar 
la morfologia estructural de l’espai, havien de permetre 
articular noves accions de caràcter social, educatiu i 
comunitari. L’objectiu principal era resimbolitzar l’espai 
per tal que pugui ampliar i diversificar els usos, i que 
progressivament pugui ser recuperat per la ciutadania.

Procés de treball i fases del projecte:
Els diagnòstics, informes previs i aportacions dels 

veïns en processos oberts a la participació, ens van 
indicar que aquest és un espai valorat pels veïns/es 
i que hi ha persones i entitats que des de fa temps 
volen intervenir en la seva millora. Contribuint en 
incrementar el seu us per a realitzar-hi activitats de 
lleure com jugar, practicar esport, passejar, per a 
oferir-lo com espai cultural i educatiu amb activitats 
vinculades a entitats o centres educatius, i també per 
possibilitar que sigui un espai per a l’oci, el relaxament 
o la contemplació. 
Ens proposem per tant integrar els aspectes positius 
del conjunt de visions que havíem pogut recollir, i les 
que prèviament s’havien recollit, per tal de prioritzar 
i ordenar un conjunt d’intervencions, que actuen a 
manera d’acupuntura espacial. 

Calendari, localització i assistència:
Es van realitzar quatre sessions obertes de 25 
persones cada una per realitzar una anàlisi participatiu 
del context dels jardins. Les sessions van tenir lloc de 
gener a abril de 2018.
2019.



6. COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I ÚS DEL LOGOTIP
Conferències, jornades, prsentacions, premsa i xarxes socials 

Com cada any, IDENSITAT ha participat en nombroses 
trobades professionals ja sigui en format conferència 
com en grups de participació, residències i tallers.

A més a més, hem enviat una newsletter mensual 
mantenint una comunitat de 6.000 subscriptors/es 
aproximadament anunciant les accions i activitats 
de l’organització, hem obert Instagram com a nou 
canal de comunicació i en un any i hem arribat a més 
de 1.000 seguidors/es, a banda d’un actiu treball 
en Facebook i Twitter on realitzem seguiment de 
projectes i manteniment de la nostra comunitat digital.

S’ha produït material gràfic i cartelleria pròpia per 
a la difusió de cada projecte, que s’ha fet servir 
en plataformes digitals i en diversos canals de 
comunicació.

Finalment, la principal eina de comunicació i arxiu de 
l’organització, la pàgina web, ha estat alimentada amb 
continguts expandits dels diversos projectes, amb 
fotografies i vídeos de cada acció, i amb contingut 
actualitzat sempre disponible en català, castellà i 
anglès.
 
Gener de 2018: 
- Participació en les jornades organitzades amb motiu 
d’una exposició al Museu d’Art Contemporani de Milà 
amb ocasió d’una trobada sobre temes d’esport i espai 
públic, organitzada per la niversitat del Sacro Coure. 
(Milano)
- Projecte convidat en Escola EINA en la jornada 
de projectes d’alumnes de disseny (Master MURAD 
Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny). 
(Barcelona)

Febrer de 2018: 
- Participació en les jornades Art For Change d’Obra 
Social La Caixa amb motiu d’haver estat un dels 
projectes seleccionats en convocatòria Art For 
Change. (Barcelona)
- Participació en la cartografia Besòs: A noble 
ecosystem, organitzada per les artistes Duae en 
residència a Fabra i Coats Fàbrica de Creació. 
(Barcelona)

Març de 2018: 
- Idensitat és un dels projectes convidats al II 
Congreso Internacional de Antropologia y Sociologia 
del turismo, Universitat d’Alacant. (Alacant).

Abril de 2018: 
- El taller Espais Zombi València Sud, Explorar 
Llocs, crear narratives, és seleccionat per les Ajudes 
Emergents Estratègia d’Innovació Social en el 
Territori 2017 de la Universitat de València, i genera 
un gran interès en la premsa tant en paper com 
digital del context de la ciutat de València (Ràdio Ser, 
Culturplaza, Levante, Las Provincias, Bonart Cultural, 
LaDirecta…). (València)
- Participació en la Hackaton Ciudadania activa y 
aprendizaje no formal, del Instituto Do It Yourself 
(Madrid).
- Presentació del projecte Nexes a la resta de 
projectes que formen part de l’espai de viver cultural 
de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. (Barcelona).
Maig de 2018: 
- Idensitat i el Labi (Laboratori de pensament, creació 
i difusió de la imatge del Màster en Fotografia, art 
i Tècnica de la Universitat Politècnica de València) 
presenten junts els resultats dels projectes 
seleccionats a Emergents Estratègia d’Innovació 



Social en el Territori 2017 de la Universitat de 
València, amb una gran assistència de públic. 
(València).
- Presentació d’Idensitat al Søro Kunstmuseum en el 
marc del projecte europeu PAIC Participatori Arts for 
Invisible Communities. (Dinamarca)

Juliol de 2018: 
Idensitat com a cas d’estudi en la revista Cuadernos 
de la Universitat de Palermo (Argentina) escrit per 
Tània Costa, Escola Eina.

Setembre de 2018: 
Projecte convidat a impartir un taller al Màster en 
Producció Artística de la Universitat Politècnica de 
València dins del marc d’Estètiques Transversals - 
Ecosistemes de l’oci. (València).

Octubre de 2018: 
Conferència al Grau en Disseny de Videojocs en la 
Universitat Jaume I en el marc del projecte Estètiques 
Transversals. (Castelló).

Novembre 2018
Projecte convidat a la II Jornada de Participació 
cultural en context urbà, organitzada per la Universitat 
de València.(València). 
Conferència de projectes artístics en àmbit 
d’arquitectura, Àrea de Projectes arquitectònics de la 
Universitat d’Alacant. (Alacant).
Participació en l’exposició I <3 La Mina, del col·lectiu 
Desdelamina en la Biblioteca Font de La Mina, 
un projecte ideat en el marc d’un taller d’Espais 
Zombi impartit per Idensitat. (Sant Adrià del besòs, 

Barcelona).
Desembre 2018
- Participació en el Programa Experimental de 
Mediació i Educació a través de l’Art. GVA Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana i Universitat de 
València - UV. (València)
- Conferència en el marc de Transitar, Teatre 
Auditori de Granollers de la Diputació de Barcelona. 
(Barcelona).

Aparicions en premsa:
Una ruta valenciana després de l’era de l’optimisme, 
Reportatge en La Directa 22-04-2018
La plataforma Idensitat organitza rutes pels Espais 
Zombis de València, Culturplaza, 4-04-2018
Entrevista en Radio Malva Espais Zombi València 
Sud, 10-4-2018
El tardeo llevado al arte, Diario Información, 8-8-2018
IDENSITAT aborda en Alicante el fenómeno del 
‘tardeo’, Cadena Ser 16-11-2018
Performance para reflexionar sobre el tardeo en 
Alicante, Diario Información, 16-11-2018
Cuando el tardeo se transforma en arte, Diario 
Información, 17-11-2018
Si los peces hablaran del tardeo: vecinos y hosteleros 
debaten sobre ecosistemas del ocio, Cultur Plaza 29-
11-2018
No hay acuerdo: La ‘polimetría’ del tardeo evita el 
consenso en el debate sobre ecosistemas del ocio, 
Alicante Plaza, 14-12-2018
Pot l’art mediar en un conflicte d’oci  El Mundo, 20 - 
12 - 2018
Los peces han hablado: “Nuestra función ha sido dar 
visibilidad a la incapacidad de las instituciones para 
dar soluciones, Alicante Plaza, 25-12-2018



A continuació presentem alguns exemples de gràfica 
comunicació i cartelleria on s’especifica que l’acció, 
projecte o activitat esà reañitzada amb el suport i 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

L’ús del logotip s’ha fet servir als propis canals de 
l’organització així com a altres plataformes i canals de 
les entitats col·laboradores, validant-se prèviament per 
l’equip d’Idensitat. 

ACREDITACIÓ DE L’ÚS DEL LOGOTIP DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EN LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES.



7. CONVENIS I COL·LABORACIONS

Idensitat ha activat diversos convenis i col·laboracions 
amb entitats de distints contextos, segons els 
projectes desenvolupats:

Estètiques Transversals - Navarra
- Centre d’Art Contemporani Huarte, amb el suport 
dels ajuntaments dels pobles on s’ha treballat: 
Ajuntament de Villava -  Atarrabia Sostenible 
Iraunkorra, Ajuntament de Huarte, Ajuntament de 
Burlada i Mancomunitat de Pamplona.
Accions educatives amb les escoles: Hilaron Eslava 
de Burlada, Virgen Blanca a Huarte i Lorenzo Goikoa 
a Villava.

Estètiques Transversals - Comunitat Valenciana
- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 
amb els centres col·laboradors: 
Centro Cultural Las Cigarreras d’Alacant, Museu de 
Belles Arts de Castelló i Centre del Carme Cultura 
Contemporània.
Accions educatives Universitat Politècnica de València 
amb el Màster en Producció Artística i el Grau en 
Belles Arts, el Grau en Disseny de Videojocs i el 
Màster en Psicopedagogia de la Universitat Jaume 
I de Castelló i la Universitat d’Alacant amb l’Àrea de 
projectes arquitectònics.
 
Nexes
Obra Social La Caixa amb el programa Art For Change
MACBA (Museu Art Contemporani de Barcelona)
EINA, Centre Universitari de disseny i art adscrit a la 
UAB.

Espai via barcino - Centre Cívic Trinitat Vella. 
Centre Cívic Baró de Viver. 
Centre Cívic Bon Pastor. 
Espai Jove Garcilaso. 
Instituts Doctor Puigvert 
Institut l’Alzina
Servei de Dinamització Juvenil de Trinitat Vella i Baró 
de Viver 
Servei de Convivència a l’Espai Públic 
Servei d’Interculturalitat del districte de Sant Andreu

Espais Zombi - VLC
Emergents Estratègia d’Innovació Social en el Territori 
2017 de la Universitat de València, i Fundació La 
Posta
Labi (Laboratori de pensament, creació i difusió de la 
imatge del Màster en Fotografia, art i Tècnica de la 
Universitat Politècnica de València).

Idensitat ha acollit quatre estudiants en 
pràctiques:        
Elisa Alcaide i Marta Vialafáñez d’Eina Escola d’Art 
i Disseny Adscrita a la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
Paula Ferrer del curs de Dinamització, programació 
i desenvolupament d’accions culturals que promou 
la Fundació Paco Puerto – Girona de Comissions 
Obreres.
Santiago Fernández del Màster en Producció Artística 
de la Universitat de València.
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1. Estètiques Transversals – Ecosistemes de l’oci. 

Comunitat Valenciana, Navarra i Catalunya 

element articulador i generador de temàtiques espe-
cífiques, generador d’activitats, paisatges, estètiques 
i espais de relació en els territoris proposats. L’Oci 
i el seu paper social és part d’un sistema geogràfic, 
econòmic i de vida molt integrat en els territoris on es 
planteja treballar, configurant espais on es multipliquen 
els usos derivats del temps lliure. Els escenaris vin-
culats a l’oci generen models de paisatge, de relació 
social i de vinculació o rebuig amb l’entorn dels que 
sorgeixen estètiques pròpies, que modifiquen els usos 
i les dinàmiques que es configuren entorn d’ell. 

L’oci apareix amb força a partir de la transformació 
dels sistemes de producció i els processos de treball, 
i genera formes enèrgiques de consum en què inver-
tir el temps lliure. Tot això es potencia mitjançant els 
nexes directes amb altres problemàtiques de caràcter 
contemporani, com ara la indústria del turisme o 
el sorgiment d’espais que promocionen un oci no 
sostenible, però també l’Oci pot potenciar les relacions 
amb el medi natural, el consum d’un espai que gen-
era vincles socials o que suposa una font de creació 
col·lectiva. Tant en un cas com en l’altre, l’Oci con-
tribueix de forma permanent a la transformació dels 
espais de la ciutat. Les noves visions que es plantegin 
al voltant d’aquest ecosistema s’impulsaran des de les 
pràctiques artístiques en relació amb organitzacions 
de caràcter social i espais d’acció.

Residències artístiques // Accions educatives // Regis-
tre audiovisual // Producció de resultats // Activació de 
grups de treball // Intervencions a l’espai públic // Web 
i publicació digital

Estètiques Transversals és una plataforma d’experi-
mentació i confluència entre les pràctiques artístiques 
com a espai de creació i investigació crítica; les ac-
cions educatives com a espai de producció de con-
tingut, d’interacció i de transferència d’aprenentatges; 
i el context com a espai de relació entre una temàtica 
de treball i un determinat espai social actiu al voltant 
d’ella. Es fonamenta en la dimensió transversal de l’art 
per articular experiències i accions, mitjançant project-
es que incideixen en elements singulars de cada una 
de les ciutats que hi participa, i les posa en relació a 
partir de temàtiques pròpies i estratègies compartides.
Una plataforma que es porta a terme en ciutats inter-
mèdies, com a generadores d’espais socials, culturals 
i mediambientals en els límits entre el natural, el rural 
i l’urbà. 

Ecosistemes de l’Oci és l’eix comú per als diferents 
àmbits territorials implicats en aquesta edició :Valèn-
cia, Castelló, Alacant, a la Comunitat Valenciana; Hua-
rte, Villava, Burlada, a Navarra i Barcelona  a l’Àrea 
Metropolitana a Catalunya.

El projecte planteja treballar al voltant de l’Oci com a 



1.1 COMUNITAT VALENCIANA 
Gener -  Juny 2019

IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA CO-
MUNITAT VALENCIANA porten a terme el programa 
Estètiques Transversals / Ecosistemes de l’Oci per 
desenvolupar-se a les ciutats de València, Castelló i 
Alacant. Compta amb la col.laboració del Centre del 
Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles 
Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras 
d’Alacant

Es despleguen: dues residències artístiques de gener 
a març, una en Castelló i altra a València amb produc-
ció de resultats, una sèrie de tallers amb les Univer-
sitats Jaume I de Castelló i la Universitat Politècnica 
de València, un registre audiovisual i una publicació 
digital.

1.1. VALENCIA.Projecte en residència: A quatre 
Potes / Nyamnyam. Gener - març de 2019. Centre del 
Carme Cultura Contemporània
Abans de menjar, construïm una taula; abans de xer-
rar, construïm una taula; abans de celebrar, construïm 
una taula. I aquesta taula, és 1.1.2. OCI ACÍ. Present-
ació de la residència “A quatre potes” de Nyamnyam
Data: Dissabte 2 d’març
Lloc: Plaça del Carme
Hora: des de les 11 fins a les 17h

Després de la primera jornada d’obertura del projecte, 
les possibles taules / context generades en “A qua-
tre potes” van prendre forma a través de les idees, 
dibuixos, paraules, materials i intervencions de les per-
sones que ens van acompanyar, i van donar una nova 
mirada a els materials recuperats dels magatzems del 
Centre del Carme. 
Amb aquesta activitat que és al seu torn la presentació 
de resultats de la residència, aquestes taules s’activen 
a partir dels nodes de treball desenvolupats en col·lab-
oració amb diversos agents del teixit social del barri 
i de la ciutat. Aquests nodes són: Identitat, menjar i 

ciutat, Espai públic vs espai privat i Oci sense consum. 
La quarta pota és una cuina de publicacions ongoing, 
un espai d’edició en obert que funciona durant tota la 
jornada en paral·lel a les activitats, i planteja pensar, 
posar en diàleg i realitzar els possibles materials que 
formen part de la publicació del projecte.

Mentre s’activen els nodes: “xocolatà” de garrofa, un 
biblioteca col·lectiva a partir de llibres on la taula juga 
un paper important o parlin d’ella, menjar popular i 
ràdio-cafè.

OCI ACÍ va ser l’acció final de la residència i es va 
desenvolupar el 2 de març de 2019 amb una mitjana 
de 75 - 100 participants al llarg del dia, de diverses 
edats, procedències i sexes. L’acció final va crear, 
llavors, un espai transgeneracional per a esmorzar, 
jugar, fer ràdio i mostrar realitats diverses. Al final de 
tot plegat es va fer una publicació participativa que es 
va presentar en el Centre del Carme Cultura Contem-
porània el 5 de març. 

El projecte s’ha fet en col·laboració amb Lluc Mayol 
(mediador cultural), col·lectius Creixem al Carme, 
Cuines migrants, Associació de dones africanes de 
Paterna, Mijo Miquel (artista i professora de Belles 
Arts de la Universitat Politècnica de València), el grup 
de lectura sobre pedagogies d’UBA / Meme, A10 de 
Santa Teresa (Ràdio Klara) i IDENSITAT.
Potes a l’aire és la publicació sorgida de la residència 
i es va grapar i ensamblar en una trobada-berenar on 
van participar algunes de les persones i col·lectius que 
han format part de la xarxa d’aquest projecte.
 l’element vehicular i dispositiu per a crear situacions 
per a celebrar l’oci d’estar juntes; tallers i xerrades, un 
programa de ràdio, publicacions, cuinar i menjar ple-
gats, pujar a la taula per habitar altres possibilitats o 
compartir alguna cosa que necessita d’un lloc on alçar 
la veu. El projecte planteja situacions per a dinamitzar 



i crear noves maneres de relacionar-se en un entorn 
que reivindiqui l’oci a quatre potes. 
El projecte ha treballat amb les fustes i elements re-
ciclats de les exposicions del realitzades en el Centre 
del Carme Cultura Contemporània i ha generat dues 
accions obertes. Per una banda s’ha fer una crida 
oberta per a pensar i construir les taules que havien 
d’anar a la Plaça del Carme com a final del projecte, i 
d’altra una jornada sencera on esmorzar, dinar, fer un 
programa de ràdio, jocs per als més petits i espais de 
reflexió amb les taules construïdes col·lectivament. 
La residència ha plantejat les següents accions vincu-
lades al projecte:

1.1.1. Taula rodona, quadrada o què? 
 Data: Dissabte 16 de Febrer

Lloc: Claustre Gòtic, Centre del Carme Cultura Con-
temporània

Amb el punt de partida de posar la taula com a con-
text i espai d’acció, el col·lectiu Nyamnyam organitza 
la primera jornada d’obertura del projecte A quatre 
potes. Fer una picaeta al claustre, mentre mostren 
els materials - i les històries - que han recuperat 
dels magatzems del Carme per a pensar i construir 
aquestes taules entre tots. Què és una taula? Perquè 
la podem fer servir? Podem des de allí activar l’oci 
sense generar consum? La taula converteix l’espai 
públic en privat? S’ha d’acabar cremant en una falla? 
A través del dibuix, l’assemblatge, el joc, el vídeo, 
volem donar forma a aquestes taules que arribaran a 
la plaça del Carme el 2 de Març per a activar-les entre 
totxs.



1.1.2. OCI ACÍ. Presentació de la residència “A quatre 
potes” de Nyamnyam
Data: Dissabte 2 d’març
Lloc: Plaça del Carme
Hora: des de les 11 fins a les 17h

Després de la primera jornada d’obertura del projecte, 
les possibles taules / context generades en “A qua-
tre potes” van prendre forma a través de les idees, 
dibuixos, paraules, materials i intervencions de les per-
sones que ens van acompanyar, i van donar una nova 
mirada a els materials recuperats dels magatzems del 
Centre del Carme. 
Amb aquesta activitat que és al seu torn la presentació 
de resultats de la residència, aquestes taules s’activen 
a partir dels nodes de treball desenvolupats en col·lab-
oració amb diversos agents del teixit social del barri 
i de la ciutat. Aquests nodes són: Identitat, menjar i 
ciutat, Espai públic vs espai privat i Oci sense consum. 
La quarta pota és una cuina de publicacions ongoing, 
un espai d’edició en obert que funciona durant tota la 
jornada en paral·lel a les activitats, i planteja pensar, 
posar en diàleg i realitzar els possibles materials que 
formen part de la publicació del projecte.

Mentre s’activen els nodes: “xocolatà” de garrofa, un 
biblioteca col·lectiva a partir de llibres on la taula juga 
un paper important o parlin d’ella, menjar popular i 
ràdio-cafè.

OCI ACÍ va ser l’acció final de la residència i es va 
desenvolupar el 2 de març de 2019 amb una mitjana 

de 75 - 100 participants al llarg del dia, de diverses 
edats, procedències i sexes. L’acció final va crear, 
llavors, un espai transgeneracional per a esmorzar, 
jugar, fer ràdio i mostrar realitats diverses. Al final de 
tot plegat es va fer una publicació participativa que es 
va presentar en el Centre del Carme Cultura Contem-
porània el 5 de març. 

El projecte s’ha fet en col·laboració amb Lluc Mayol 
(mediador cultural), col·lectius Creixem al Carme, 
Cuines migrants, Associació de dones africanes de 
Paterna, Mijo Miquel (artista i professora de Belles 
Arts de la Universitat Politècnica de València), el grup 
de lectura sobre pedagogies d’UBA / Meme, A10 de 
Santa Teresa (Ràdio Klara) i IDENSITAT.
Potes a l’aire és la publicació sorgida de la residència 
i es va grapar i ensamblar en una trobada-berenar on 
van participar algunes de les persones i col·lectius que 
han format part de la xarxa d’aquest projecte.

1.2. CASTELLÓ. Projecte en residència: Na-
rang, genealogia de un souvenir/col·lectiu ideadestroy-
ingmuros. Gener - març de 2019.Museu de Belles Arts 
de Castelló

La proposta “narang: genealogia d’un souvenir” plante-
ja abordar l’anàlisi del souvenir com a objecte exòtic 
de la Comunitat Valenciana, en aquest cas de Cas-
telló, que es vincula a l’esfera del comerç, la indústria 
del turisme i la cultura de l’oci. La construcció de 
l’exòtic neix a l’europa colonial com categoria comer-
cial i com una dimensió de l’imaginari entre polítiques 
internacionals, economies, migracions i la percep-



ció de si mateix i de l’alteritat. Avui en dia segueix 
sent una categoria que té a veure amb les relacions 
econòmiques entre el nord i el sud del món.

Els desplaçaments turístics en el territori europeu 
dirigeixen cap a la Comunitat Valenciana nombrosos 
consumidors nordeuropeus i, al seu torn, la recollida 
de les taronges viu en aquest context treballadors 
de les diàspores africanes i llatinoamericanes. Tot 
això ara que les taronges comencen a aparèixer en 
els mitjons de les botigues de souvenirs i es difonen 
projectes de crowdfunding per adoptar tarongers des 
de qualsevol lloc. 
El que s’oculta en la construcció d’aquest imaginari de 
sol, tradició, salut i festa és els qui el produeix: quines 
són les mans que conreen i recullen? quins els territo-
ris conreats? quin origen té aquesta planta?

En el projecte la genealogia es treballarà a través 
d’eines decolonials a partir d’analitzar les dinàmiques 
actuals de construcció de l’exòtic. Proposarem un 
mètode postexòtic que narri i visualitzi els orígens dels 
dispositius turístics, que trenqui amb els estereotips 
consumistes i que s’impliqui en oferir altres imaginaris. 
D’una banda s’han realitzat diferents accions de car-
tografiat i investigació sobre aquest cultiu, d’altra s’han 
generat diferents activitats de producció audiovisual 
i reinterpretació artística dels souvenirs vinculats a la 
taronja.

La residència ha plantejat les següents accions vincu-
lades al projecte:

1.2.1. Entre Tarongers i xufes: connexions territorials
Data: Dimecres 13 de febrer, 18h
Lloc: Auditori Museu de Belles Arts de Castelló
Projecció del documental Tigernut: la pàtria de les do-
nes íntegres sobre la producció i comercialització de la 
xufa africana. Amb la presència de: Llanos Rodríguez, 
presidenta de CIM Burkina, i presentació del repor-
tatge Alerta taronja. Collir i triar quan la irregularitat 
esdevè norma, de La Directa sobre l’explotació laboral 
en la recol·lecta i la comercialització de taronges. Amb 
la presència de la coautora Ester Fayos i la intervenció 
d’Alassane Niang, Baye Darou Fall, part de la diàspo-
ra senegalesa i habitant de keurgumak, projecte de 

vida altrament comunitària de ideadestroyingmuros a 
València.

1.2.2. Narratives visuals situades: origen, identitat i 
territoris 
Data: Divendres 22 de febrer
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló

Taula rodona sobre recerca artística, il·lustració, 
fotografia, pràctiques crítiques i narratives de territoris 
i produccions, amb Ana Navarrete Tudela, artista, do-
cent i investigadora valenciana, Elías Taño, il·lustrador 
i grafista canari establert a València, Enriqueta Rocher 
artista multidisciplinar i ideadora del projecte Man-
darina Borda d’art i agroecologia, Lilia Ana Ramos, 
fotògrafa analògica canària establerta a València.
L’activitat va ser una trobada sobre com han interpre-
tat diverses pràctiques artístiques els contexts traves-
sats per producció de monocultius, com és el cas de la 
taronja.

1.2.3. Traduint resultats: presentació de la publicació 
Narang: genealogia d’un souvenir
Data: Dijous 14 de març
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló. 

Presentació de la publicació, instal·lació i pica pica.
La publicació recull la investigació sobre genealogia, 
identitat, representació, cultura, cultiu, explotació 
laboral, exportació, exòtic, crisi i efecte souvenir de les 
taronges.
És una posada en comú del procés creatiu col·lectiu 
desenvolupat durant la residència i reuneix els testi-
monis de les persones que han participat i col·laborat, 
les anàlisis semiòtics dels imaginaris publicitaris de la 
taronges i les traduccions gràfiques que han sorgit tant 
de les aportacions espontànies dels convidats com les 
que s’han elaborat.
Aquesta publicació vol mostrar tant els diferents en-
focaments com les diverses narracions que es poden 
construir al voltant de la taronja. Aquests relats i assa-
jos donen espai a reflexions sobre la identitat i com la 
seva construcció es determina a través de la relació 
entre el local i l’alteritat.



1.3. ACCIONS EDUCATIVES a Castelló i València 
Gener - març de 2019

Les Accions Educatives formen part del projecte 
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES 
DE L’OCI, i els resultats que es produeixin es presen-
taran juntament amb la resta d’accions plantejades pel 
projecte. S’han desenvolupat de setembre de 2018 a 
maig 2019 a partir d’una sèrie de col·laboracions amb 
diferents àmbits de docència i investigació universi-
tària.

Han participat al voltant de 250 alumnes de diverses 
disciplines i edats vinculats a tres universitats difer-
ents, i s’ha treballat en col·laboració amb els profes-
sors/es de les assignatures que s’han vinculat al pro-
jecte en el disseny de la metodologia, en el calendari i 
en el desenvolupament del treball. 
1.3.1. VALÈNCIA. Col·laboració amb la Univer-
sitat Politècnica de València.

- Màster de producció artística de Belles Arts (UPV)

Taller impartit per IDENSITAT en el marc de l’assig-
natura Teoria i pràctiques visuals a la ciutat contem-
porània amb la col·laboració de de l’artista i docent de 
l’assignatura Pepe Miralles. El taller es desenvolupa 
en una sessió d’anàlisi i referents del concepte de l’Oci 
en l’àmbit del contemporani; Oci tractat en l’art, l’au-

diovisual i la transformació urbana, una exploració ur-
bana, una sessió de treball i seguiment de propostes i 
una presentació de projectes, o prototips de projectes, 
sobre la temàtica plantejada per Ecosistemes de l’Oci.
En aquesta assignatura s’han treballat aspectes 
relacionats amb l’oci que impacten directament en la 
construcció de la ciutat contemporània, el seu imagi-
nari i la seva estètica.

- Grau en Belles Arts (UPV) 

Taller impartir per IDENSITAT en el marc de l’assigna-
tura del Grau en Belles Arts Tàctiques d’intervenció en 
l’espai públic, amb la col·laboració de la professora i 
artista Mau Monleón.
En aquest taller es va recórrer parcialment el jardí 
del riu Túria en col·laboració amb l’urbanista Chema 
Segòvia. Partim del Palau de la Música com a edifici 
emblema del primer disseny del jardí, per acabar en 
l’última construcció, tan emblemàtica com polèmica, 
de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Després de la ruta es van treballar a classe distints 
elements i contextos tractats en la temàtica d’Ecosiste-
mes de l’Oci i es van presentar diferents propostes 
gràfiques al voltant de l’Oci.
1.3.2. CASTELLÓ. Col·laboració amb la Universitat 
Jaume I de Castelló



- Grau en disseny de videojocs, Universitat Jaume I

A Castelló el projecte ha col·laborat amb la Universitat 
Jaume I en el marc de tres assignatures del Grau en 
Disseny de Videojocs: Programació, Narrativa i Dis-
seny de videojocs. 

IDENSITAT va impartir un taller per apropar el con-
cepte del projecte, l’Oci, amb l’objectiu que els 
alumnes desenvolupin les seves propostes en el marc 
d’aquesta temàtica. Els videojocs dissenyats dins de 
la temàtica del projecte han tractat temes relacionats 
amb l’oci a partir d’un àmbit que és pròpiament Oci, 
com és el videojoc. Les subtemàtiques tractades ver-
san sobre la relació amb l’oci i el treball, la precarietat 
dels treballadors/es del sector del turisme i l’hostaleria, 
l’assetjament a les dones en les discoteques o el joc 
des del punt de vista d’un infant, entre d’altres:

In the Nighty Jungle:  Virtualiza la realidad social de 
perdres en una discoteca
Dues amigues estan en una discoteca i passen per 
diversos obstacles per poder trobar-se i sortir del bar. 
Entre ells, el constant setge nocturn a què es veuen 
sotmeses per part d’altres personatges de la discote-
ca, en el joc anomenats “Devoradores d’orelles”, “bal-
ladors” o “balbucejants”. Realitzat per Álvaro Martínez 
Soto, Pau Fenollosa i Ángeles, Francisco Blasco 
Gozálvez, Francisco Rivero Cabezas, María del Olmo 
Marco, Marc López Gramaje.

More than words: Un videojoc situat dins d’un llibre en 
el qual el protagonista se submergeix en el seu temps 
lliure, confrontant realitat i ficció, i posant de manifest 
que quan una història atrapa, es desdibuixa aquesta 
frontera. Realitzat per: Álvaro García Lozano, Fran-
cisco Miguel Morales Sánchez, Rubén García Salas, 
Alejandro Cercós Pérez, Hoang Nam Le y yo, Àlex 
Beltran Bellés.
 
Liesure: Un joc ambientat en un hotel amb el dia a dia 
d’un “botons” que ha de transportar maletes, fer-se 
càrrec de la multitud de turistes que entren, i en defin-
itiva, treballar en un lloc ple de personatges efímers. 
El títol és un joc de paraules entre Leisure (Oci en 
anglès) i Liesure al·ludint a les mentides o falsedats 
que aquest àmbit comporta. Realitzat per César Díaz 

Delgado, Francesc Xavier Perona Cascant, Jordi Llo-
bregat Vidal, Jorge Fernández Sánchez, Olga Montero 
Rodríguez, Alex Monzó Machirant.

Project Sound X :Ens fiquem en la pell d’un universitari 
amb agorafòbia, on la seva única manera de sortir fora 
del seu espai segur és evadir-se del món que l’envolta 
a través de la música. El videojugador, haurà d’ajudar 
a superar els obstacles que l’envolten modificant la 
música, però què passa si aquesta música falla?. Re-
alitzat per Ramón Iglesias Granados, Sara Montagud 
Rodríguez, Sergio Moya Larios, Adrian Peris Hernán-
dez, Sergi Rodas Renau, Andreu Llorens Angulo.

Antclick, the game: Es tracta del dia a dia d’un jove de 
classe treballadora aclaparat per la complexitat de les 
relacions socials, les factures i la precarietat salarial... 
Al llarg de la seva jornada va acumulant pressió i aca-
ba canalitzant a través de jugar a videojocs. Mentre 
juga a un senzill videojoc retro es va adonant que 
al personatge principal li passen les mateixes coses 
encara que no es diguin igual, havent de lluitar amb 
els problemes del videojoc de la mateixa manera que 
el personatge brega amb els del dia a dia. 

Mi gran noche:Hi ha moltíssims factors a la vida que 
requereixen una quantitat d’esforç i dedicació, ja bé 
sigui la feina, els estudis o qualsevol altre aspecte. 
Per molt temps que una persona li vulgui dedicar a 
aquests àmbits, també cal parar i tenir un lloc i un 
moment per dedicar-se a altres coses i aclarir la ment, 
conegut com a temps d’oci. Hi ha centenars i cente-
nars d’activitats de l’oci, des estirar-se al llit per dormir 
fins a viatjar al Pol Nord per veure un iglú. En Mi Gran 
Noche es reflexiona sobre els treballadors de l’oci, 
aquelles persones necessàries perquè altres puguin 
passar temps lliure. Realitzat per Miguel Blanco Guai-
ta, Iváb Monreal Gil, Adrián Bautista Gil, Jesús Moreno 
Córcoles, Miguel Fernandez-Montañes Dominguez; 
Lucía Zorzano Santamaría.

Get high and die : Un videojoc de plataformes 2D 
relacionat amb el tema d’oci i creat com a crítica al 
sobreconsum de drogues per festa i oci en general. 
Tom és un treballador mediocre que viu a Balconera. 
Ha de completar les mateixes tasques avorrides cada 



- Màster en Psicopedagogia, Universitat Jaume I
El concepte de l’Oci es tractarà des d’un punt de 
vista educatiu gràcies a la col·laboració del Màster en 
Psicopedagogia. Els professors involucrats són Joan 
A. Traver Martí i Maria Auxiliadora Sales, coordinadora 
del Màster.
En el Màster, abordaran l’oci des d’una perspectiva 
d’espai públic, treballant fora de les aules en espais no 
formals, en territoris, barris i centres culturals, pensant 
en la figura del psicopedagog com un agitador i ar-
ticulador en temes d’educació. Des del Màster ja han 
iniciat una línia de treball d’intervenció psicopedagògi-
ca des de l’art, la intenció és consolidar-la amb col·lab-
oracions com Ecosistemes de l’Oci.
Taller Genealogía de un encuentro:
- 4 febrer 11h: Rosanna Cim introduirà el genograma 
com a eina, la seva història i fonts teòriques.
- 5 de febrer 11h: Maria Livia Alga parlarà de la relació 
entre recerca i vida, del postexòtic, de l’acostament 
metodològic que proposa aquesta eina i exposarà 
algunes qüestions antropològiques.
- 6 febrer 11h: Sandra Faith Erhabor parlarà del centre 
intercultural de Casa di Ramia (Verona), de l’escriptura 
com a eina i la seva funció en la seva trajectòria. Es 
llegiran (i traduiran al Castellà) poemes del seu llibre “I 
will never stop writing: poemes”.
- 6 febrer 11h: ideadestroyingmuros dinamitza un taller 
on a través del collage i la representació gràfica de la 
taronja es treballarà amb els conceptes desenvolupats 
en els dies anteriors.

dia de la setmana, per això, un cop arriba el cap de 
setmana es deslliga. Un cop entrat en el món de la 
festa, Tom abusa sense control de les substàncies i ha 
d’arribar a casa abans que faci alguna cosa del que 
podria penedir... Realitzat per: Arthur Knegtel, Guillem 
Ortega Fernández, Iván Gil Solsona, Nahuel Espeche 
Alcanyís, Guillem Marrades Torres i Sergio Montellano 
Cuartero.

KIDOO’S adventure: Kiddo és un nen petit d’uns 8 
anys que, com qualsevol altre nen, gaudeix de les 
seves estones lliures anant al parc, jugant a la pilota, 
dibuixant ... Un bon dia se li perd la seva pilota preferi-
da. En aquest moment comença la seva gran aventura 
per recuperar la pilota. Kiddo és un videojoc de plata-
formes i aventura on s’explora l’oci des d’un punt de 
vista d’un nen comú que experimenta situacions en la 
seva vida diària i intenta evadir-se de la realitat cre-
ant mons fantàstics a partir dels que li són coneguts: 
l’escola, el parc... Realitzat per: Amparo Villar Villalba, 
Pau Borrell Egea, Esteban Gallego Ramos, Fernando 
Soria Mascarós.
 
Las aventuras de Osmetrida y el tipo ese: Steve és un 
adolescent corrent aficionat als videojocs i la cultura 
pop. Un dia troba una caixa i en obrir-la alliberarà un 
ésser que s’alimenta de llibres, música, pel·lícules 
... d’oci i temps lliure. Osmetrida, el seu etern rival, i 
Steve han d’aconseguir que tota aquesta cultura no 
es perdi. Realitzat per: Jon Hodei Martínez Soto, Juan 
Luis Moreno Escolástico, Joan Dalmau Alacreu, Ivan 
Gomis Moreno, Jorge Sánchez Torralba i Jorge Nieto 
Morales



1.4. Documental i videos Ecosistemes de l’Oci.  
Gener - maig 2019

En el projecte inicial vàrem preveure el registre i pro-
ducció de 7 peces de vídeo, tres per cada projecte en 
residència (València, Castelló i Alacant), tres per cada 
col·laboració universitària (Universitat Jaume I de Cas-
telló, Universitat Politècnica de València i Universitat 
d’Alacant) i un vídeo amb les persones vinculades al 
Node Local, on diversos agents del context reflexionen 
sobre la temàtica de l’oci des del punt de vista educa-
tiu, urbà, artístic o social.

Finalment hem cregut convenient agrupar les 7 pec-
es audiovisuals en un únic document audiovisual: un 
documental de tot el procés d’Estetiques transversal 
Ecosistemes de l’oci. 

El documental és un recull d’intervencions d’algunes 
de les persones que formen part del Node local, un 
grup d’agents que d’una manera o altra es relacionen 
amb la temàtica de l’Oci des de l’arquitectura, l’urban-
isme, l’educació, els moviments socials o les pràc-
tiques artístiques, i que han estat relacionats amb la 
proposta en diferents fases del projecte.
El vídeo travessa les distintes concepcions, conse-
qüències i relacions de l’Oci contemporani a partir de 
5 blocs:

- Què entens per Oci?
- Paisatge, territori, Model de ciutat
- Temps lliure, Temps alliberat, Temps i producti-
vitat
- Espais de consum, Turisme, Identitat
- Aprenentatges, Espais Comuns
En aquest documental, el tema de l’Oci s’aborda des 
de perspectives obertes i presents a molts contextos 
urbans contemporanis, però també des exemples 
situats, amb els casos de Creixem al Carme i Falles 
Populars i Combatives, dos col·lectius de la ciutat de 
València.
La presentació del documental es va fer el 29 d’oc-
tubre 2019 a les 19h a l’ Aula Capitular del Centre del 
Carme Cultura Contemporània, València
A més del documental, al web d’Idensitat es poden tro-
bar tot un seguit de vídeos sobre part de les activitats, 
residències i accions d’aquest projecte en diferents 
contextos: 
https://www.idensitat.net/ca/estetiques-transversals/
ecosistemes-de-l-oci-vlc/1452-proyeccion-ecosiste-
mas-del-ocio-2
Calendari, localització i assistència.
El projecte ha passat per les següents fases i calen-
dari:



CALENDARI
- Gener- març 2019 : desenvolupament residència A 
quatre Potes del col·lectiu artístic NyamNyam 
- Gener- març 2019 : desenvolupament residència 
Narang, genealogia d’un souvenir del col·lectiu idead-
estroyingmuros
- 29 de gener de 2019: Presentació final de videojocs 
en EspaiTec de l’Universitat Jaume I de Castelló.
- Del 4 al 7 de febrer 2019: tallers sobre metodología 
posexótica a càrrec del  “laboratorio saperi situati” jun-
tament amb el  Màster Universitari en Psicopedagogía 
de la Universitat Jaume I de Castelló
- 13 de febrer 2019: Entre tarongers i xufes: connex-
ions territorials. Acció derivada de la residencia Na-
rang, genealogía d’un souvenir  
- 16 de febrer 2019: Taula rodona, quadrada o que? 
Acció derivada de la residència A quatre Potes.
- 22 de febrer 2019: Narratives visuals situades: Ori-
gen, Identitat i Territoris. Acció derivada de la residen-
cia Narang, genealogía d’un souvenir .
- Febrer de 2019: Taller impartit per IDENSITAT en 
el marc de l’assignatura  Tàctiques d’intervenció en 
l’espai públic del Grau en Belles Arts (UPV)
- 2 de març 2019: OCI ACÍ; Presentació de la residèn-
cia “A quatre potes” de Nyamnyam
- 14 de març 2019: Traduint resultats presentació de la 
publicació Narang: geneologia d’un souvenir. 
- Setembre 2018 a maig 2019:Taller impartit per IDEN-
SITAT en el marc de l’assignatura Teoria i pràctiques 
visuals a la ciutat contemporània del Màster de pro-
ducció artística de Belles Arts (UPV)
- Setembre 2018 a maig 2019:Taller impartit per IDEN-
SITAT en el marc de les assignatures: Programació, 
Narrativa i Disseny de videojocs del Grau en disseny 
de videojocs, Universitat Jaume I
- 29 d’Octubre 2019: presentació del documental Eco-
sistemes de l’Oci. 
Localització: A València s’han dut a  terme les residèn-
cies i les diferents accions relacionades al Centre del 
Carme Cultura Contemporània. El projecte ha col·lab-
orat amb la Universitat Politècnica de València amb 
diferents assignatures del Màster de producció artísti-
ca de Belles Arts i el Grau de Belles Arts. 

A Castelló la residència i les accions s’han desplegat 
al Museu de Belles Arts de Castelló. El projecte ha 
col·laborat amb la Universitat Jaume I en el marc de 
tres assignatures del Grau en Disseny de Videojocs.

Assistència: al voltant de 400 persones i unes 70 per-
sones de l’àmbit local com a part del Node Local

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de 
futur

El projecte ha tingut una alta assistència i participació, 
aconseguint incorporar el tema plantejat per Idensitat 
a les seves assignatures, espais de discussió i col·lec-
tius associatius, establint una relació d’aprenentatge 
compartit entre pràctiques artístiques, l’àmbit social i 
l’àmbit educatiu.

Hem assolit la previsió que havíem fet per aquest 
projecte per l’any 2019: hem portat a terme les dues 
residències, amb diferents accions i mostra de re-
sultats derivades d’aquestes i altres accions ped-
agògiques en col·laboració amb institucions educa-
tives de renombre en cada un dels contextos. A més, 
hem documentat tot el procés sintetitzant-lo en un 
documental i diferents vídeos d’Estètiques Transver-
sals - Ecosistemes de l’Oci que aporten una visió més 
directe i esquematitzada sobre el dilatat procés de 
treball realitzat per IDENSITAT, els artistes i tots els 
participants implicats en aquest projecte. 

Per l’any 2020 es preveu la continuació d’Estètiques 
Transversals en el marc d’Ecosistemes de Ficció, un 
projecte d’IDENSITAT i el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana desenvolupat a València, Cas-
telló i Alacant a partir de dues residències per convo-
catòria (València i Alacant) i un taller de producció en 
el context de Castelló a càrrec d’un/a artista convidat/
ada. 
La convocatòria per a residències està oberta actual-
ment fins el 21 de febrer; preveiem un elevat nombre 
de candidatures tal com a succeït en la passada 
edició. 

Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: Un total de 16 activitats entre 
residències, presentacions i accions educatives
- Edició de l’activitat: És la segona edició d’Ecosiste-
mes de l’Oci però es la vuitena edició d’ Estètiques 
Transversals.
- Nombre de persones involucrades (remunerades): 6 
- Nombre de persones involucrades (no remunerades): 
unes 300 persones entre alumnat, professorat i node 
local.
- Tipus de públic: Tots els públics    
- Origen del públic: local, de Catalunya, de la resta de 
l’estat i de l’estranger. 



2. Estétiques Transversals NAVARRA Gener - juny 2019

2.1. Projecte en residència: No man’s 
land / Alfonso Borragan

IDENSITAT i el CENTRE D’ART CONTEMPORANI 
HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o 
col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context 
social de les poblacions d’Huarte, Burlada i Villava 
(Navarra). El projecte seleccionat per a aquesta edició 
és NO MAN’S LAND - ARGA d’Alfonso Borragán

La residència té una temporalitat de cinc setmanes de 
durada a desenvolupar entre setembre de 2018 i juny 
de 2019.
Alfonso Borragán (Cantàbria) és un Artista interdisci-
plinar, que viu i treballa a Londres, va estudiar Belles 
Arts a la Universitat de Barcelona i posteriorment va 
seguir la seva formació en el MFA Slade School of 
Fine Arts (London).
La pràctica artística d’Alfonso Borragán s’articula entre 
la recerca, la docència i la producció. El seu treball ha 
estat descrit com a instant crític en què es potencia la 
generació d’imatges, dins d’una infinitat d’esdeveni-
ments sensorials. Reclama imatges que no existeixen, 
gràfiques latents que són instants d’una experiència 
que no pot revelar-se per complet. Com a part de la 
seva metodologia activa llargs períodes d’investigació 
relacionats amb el context, per treballar amb experièn-
cies intangibles. Ha dut a terme i compartit els seus 

projectes a Espanya, Portugal, Alemanya, Regne 
Unit, Suïssa, Noruega, Canadà, EE. UU., Colòmbia i 
l’Índia. Els seus últims treballs s’han pogut veure a la 
Fundació Joan Miró (Beehave), Kontejner Zagreb (The 
invisible around us), Space in Between (Dither) oa 
LaPlace (marentus).

El projecte es focalitza en les activitats d’oci que 
amaga el riu Arga i tracta de recuperar pràctiques 
vetllades, ignorades o poc conegudes que allà es re-
alitzaven, per proposar altres experiències actuals que 
facilitin construir nous relats. En el projecte, el joc, en 
la seva concepció més àmplia, es revela com una es-
tratègia d’observació del context i els seus habitants.
Mitjançant diverses metodologies col·lectives com 
accions, actes públics o tallers, es busca la reacti-
vació de determinats espais vinculats al riu. Es plan-
tegen dos processos paral·lels, d’una banda tracta 
de recuperar els testimonis que contenen records de 
velles pràctiques poc visibilitzades: costums, repre-
sentacions, contes o mites... per escoltar-los de nou. 
Per una altra, actua en el riu i les seves ribes recreant 
i rememorant noves històries i experiències perquè 
puguin ser recuperades en el futur.
No man’s Land, explora el joc i el ritual com a formes 
de relació temporals amb el riu, com tecnologies 
capaços de crear un ordre propi per als seus partici-
pants, rehabitant temporalment un espai oblidat.



Desenvolupament del projecte:
El projecte s’ha desenvolupat entre setembre de 2018 
i juny de 2019, en diferents fases i aproximacions. El 
resultat de la residència té lloc el mes de juny, del 3 al 
23 i es a través d’una trobada de jocs col·lectius al riu, 
la presentació del fanzine realitzat pels alumnes del 
col·legi Virgen Blanca i la realització d’una peça audio-
visual entesa com a creació artística de la residència.
Aquesta acció final es realitza en col·laboració amb el 
Centre d’Art Contemporani Huarte, la Mancomunitat 
de Navarra i compta amb el suport de les persones 
que han participat en el context local.
El projecte ha activat tres línies de treball que tenen el 
riu com a fil conductor:
- Les piragües i la forma de llegir un riu com si fos un 
mapa. Els descensos en piragua tenen un fort com-
ponent tècnic, i transitar el riu respon a dinàmiques de 
coreografia, resistència física, memòria visual i tècnica 
relacionada amb la respiració i la velocitat de l’aigua.
- Els jocs d’aigua i l’activació d’aquests jocs. S’han 
trobat una sèrie d’espais al riu Arga on es fan salts 
des de ponts, tirolines i altres pràctiques vinculades al 
lleure. En aquest sentit els alumnes i les alumnes del 
col·legi Verge Blanca han fet una investigació de jocs 
en el seu entorn domèstic, que presenten a l’artista en 
residència en una sessió d’en trobada entre pràctiques 
artístiques i espais educatius.
- Els tresors trobats a la riba del riu: objectes que 
parlen d’altres vides del riu emergeixen de les ribes 
després de les crescudes de l’Arga i l’Ultzama.

2.1.1. Trobades d’activació del Node Local i accions 
del projecte en residència Huarte, del 22 al 27 de 
gener de el 2019.
Una setmana de trobades amb agents clau per enten-
dre el paper del riu en relació amb la temàtica. L’ob-
jectiu de les trobades és buscar històries, llegendes, 
jocs ... relacionats amb l’oci i les vivències personals. 
Històries que ens acosten als rius de manera més 
íntima per poder-les utilitzar com a punt de partida del 
projecte artístic i de les accions a performar.

En aquesta setmana s’han mantingut reunions i 
intercanvis de coneixement de diferents àmbits: amb 
piragüistes, persones vinculades a la memòria lo-
cal, a la biologia, als arxius... una variada cartografia 
d’aproximacions al riu que aporten contingut i context 
al desenvolupament del projecte.
El projecte ha activat un Grup de treball format pels 
artistes Daniel Resano, Pedro Marco Landa, i Patxi 
Alda. El grup de treball s’ha format amb la intenció 
d’expandir la investigació artística. A partir de la 
col·laboració dels artistes, tant per la vinculació de 
la seva pràctica com la seva connexió al territori, es 
proposa obrir noves vies que puguin enriquir la inves-
tigació amb l’objectiu d’imaginar possibles accions que 
s’activaran durant el mes de juny, a la segona fase i 
presentació de la residència d’Alfonso.

- Accions de producció i presentació de No man’s land, 
del 3 al 23 de juny de 2019
En aquesta fase s’activen una serie d’accions com 
entrevistes o jocs i es performen activitats vinculades 
al riu. En paral·lel es realitzen diversos recorreguts i 
cartografies de diferents llocs del riu a la recerca d’es-
pais on es juga o on es desenvolupen activitats esport-
ives com piragua, clubs de natació, així com espais de 
trobada: merenderos, barbacoes, platges fluvials...

- Dejarse flotar para aprender a medir: Presentació de 
resultats dissabte 22 de juny de 2019. 
El dissabte 22 de juny, a les 12:00 hi haurà una acció 
i trobada en la Presa de Huarte (Zubiondo). L’acció 
es basa en l’emissió d’una obra sonora per mitjà de 
ràdio de curt abast en l’entorn de la presa d’Huarte 
(Zubiondo). L’àudio es construeix a través de diferents 
descripcions tècniques del riu narrades per piragüistes 
de la zona. La manera d’escoltar l’obra és apropant-se 
amb els cotxes a la riba del riu en la presa d’Huarte, 
en què sintonitzant la freqüència es podrà escoltar 
l’àudio dins dels cotxes. Després d’escoltar l’obra els 
assistents podran sortir dels cotxes i menjar junts i fer 
jocs a l’aigua.



2.2. Accions Educatives 

El projecte ha desenvolupat diversos tallers amb la 
col·laboració del col·legi Verge Blanca d’Huarte, on 
l’alumnat ha realitzat un treball d’enquestes a casa i en 
els seus entorns més propers per recuperar la relació 
entre el joc i el riu. Amb tot, s’ha realitzat un treball 
gràfic per a l’edició d’un fanzine, que forma part de la 
presentació final de resultats.
Trobada de diàleg entre alumnat del col·legi Verge 
Blanca i Alfonso Borragán:
L’11 de juliol va tenir lloc una sessió on els nens i 
nenes que han elaborat el fanzine sobre els jocs d’ai-
gua van poder compartir amb l’artista alfonso borragán 
el contingut de les seves entrevistes, així com conèix-
er i posar en comú altres jocs recopilats per alfonso 
al llarg dels 9 anys que porta treballant en No Man’s 
Land al voltant dels rius de diferents països del món.

Calendari, localització i assistència:
El projecte ha passat per les següents fases i calen-
dari:
- Febrer - Abril 2018: Construcció de Nodes Lo-
cals. IDENSITAT + Centre d’Art Contemporani Huarte
- Abril - juny 2018: Obertura de la convocatòria 
artística i selecció.
- Juliol 2018: Primers contactes amb l’artista se-
leccionat i preparació de la residència. Activació dels 
nodes locals.
- Setembre - desembre de 2018: Recerca al 
context per part de l’artista. Preparació de les accions 

educatives (Idensitat + Centre d’Art Contemporani 
Huarte)
- Desembre 2018 - gener 2019: Primera visita 
al context de l’artista. Accions educatives en col·labo-
ració amb l’escola Virgen Blanca (Huarte)
- Gener- Juny de 2019: Residència artística. 
- Del 22 al 27 de gener de el 2019:  trobades amb 
agents clau, reunions i intercanvis. Formació d’un grup 
de treball amb els artistes Daniel Resano, Pedro Mar-
co Landa, i Patxi Alda
- Del 3 al 23 de juny de 2019: Accions de producció i 
presentació de No man’s land
- Del 22 de juny de 2019: Presentació de resultats i 
publicación del fanzine. Dejarse flotar para aprender a 
medir 
- 11 de juliol de 2019: presentació del fanzine de 
l’alumnat del Col·legi Verge Blanca sobre els jocs 
d’aigua.
Localització: El poble d’Huarte, on se situa el Centre 
Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la 
perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el 
curs del riu Arga, i el Ultzama, el que ha generat entre 
elles vincles històrics i culturals. 
Assistència: el projecte artístic ha configurat un grup 
de treball de 5 persones que ha treballat amb l’artis-
ta al llarg del desenvolupament de la proposta. Les 
accions educatives compten amb la participació de 30 
alumnes de tercer de primària de l’escola Virgen Blan-
ca de Huarte. A la presentació de la publicació van as-



sistir 20 persones. Un total de 55 persones implicades 
en el projecte a més dels membres d’IDENSITAT del 
Centro Huarte i el propi artista.
Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur:
El projecte, iniciat el 2017, ha obert un context de 
treball al voltant del riu Arga que ha activat relacions 
socials i culturals no només amb Idensitat i el Centre 
d’Art Contemporani Huarte, sinó amb el propi context, 
apropant les instal·lacions del centre d’art a col·legis, 
associacions, grups culturals i veïns del context que 
no havia tingut fins a la data relació amb la institució 
des d’un rol participatiu. Durant la segona fase del 
projecte, centrada en tallers educatius, es va obrir una 
via de col·laboració entre Idensitat i els col·legis del 
context, facilitant que en projecte proposat per 2019, 
tal com va passar amb l’edició anterior, compti amb la 
complicitat de diversos centres educatius.

Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: 5 activitats entre accions 
educatives i presentacions públiques
- Edició de l’activitat: és la tercera edició d’Eco-
sistemes de ficció però la vuitena edició d’Estètiques 
Transversals 
- Nombre de persones involucrades (remu-
nerades): 3 persones
- Nombre de persones involucrades (no remu-
nerades): 35 entre alumnat i node local 
- Tipus de públic: tots els públics   
- Origen del públic: local i de la resta de l’Estat



3. CATALUNYA: Badalona. Març - desembre 2019

La temàtica es focalitza en la transformació d’un 
polígon industrial a zona d’activitats d’oci, coneguda 
com Polígon Industrial Manresà. Aquest barri de Bad-
alona es troba situat entre el mar i l’autopista C31. El 
nom ve d’una antiga masia del segle XVIII situada a la 
part alta del barri, els amos provenien de a ciutat cata-
lana de Manresa. En els anys 70, mentre altres barris 
de Badalona es super poblaven, el barri de Manresà 
va patir un gradual abandonament, en ser zona indus-
trial i en canviar el model de comerç, cada vegada hi 
havia menys veïns. 
L’Ajuntament de Badalona va ampliar el 2013 els 
usos del polígon industrial de Can Ribó o Manresà de 
manera que en determinats carrers del sector industri-
al, les més properes a les zones residencials, es per-
metria l’obertura de comerços o àrees recreatives més 
de l’ús industrial existent fins al moment. La mesura 
pretenia revitalitzar el polígon, que per aquell moment 
compta amb més d’un 50% de naus buides.

Progressivament s’han anant reconfigurant moltes 
de les naus com espais esportius o de joc (escala-
da, pàdel, llits elàstics, gimnàs...) així com sales de 

ball i discoteques., compartint veïnatge amb espais i 
magatzems industrials. La proximitat d’aquesta zona 
amb la platja, facilita que s’hi concentrin una gran 
quantitat d’activitats vinculades a la indústria de l’oci, 
que tenen un especial impacte durant les vacances 
estivals.

Aquest no és un procés aïllat, es reprodueix en difer-
ents polígons industrials del país, activat de manera 
clara després de la crisi de 2010, i fruït de les conver-
sions que està patint els models de treball productiu. 
Les àrees destinades a la producció de béns i indús-
tries de la segona meitat del segle XX, com són els 
polígons de les perifèries, es poden entendre com 
a espais de producció d’oci i de temps lliure, adap-
tant els seus usos a una de les majors indústries del 
nostre present, modificant la manera que tenim de 
relacionar-nos entre nosaltres i amb el paisatge, així 
com l’imaginari de l’oci compartimentat i concentrat en 
determinats espais temporals i urbans.



3. 1. EL PROJECTE ARTÍSTIC : neg-OCI SL de Clara 
Nubiola. Gener- Juliol 2019
En el document Annex a la sol·licitud de la subvenció 
2019 per a projectes professionals en l’àmbit de les 
arts visuals que vàrem presentar, aununciavem aquest 
projecte sota el titol: Lanzamiento de hormigón, 4 eu-
ros. Usos y ocios de un polígono industrial, de l’artista 
Clara Nubiola. La idea inicial, el mètode i contingut 
base del projecte es manté així com la seva autora 
però el títol ha estat substituït per neg-OCI SL.
neg-OCI SL, especialistes en polígons i brandings 
és el projecte artístic de Clara Nubiola, en el qual es 
proposa una reflexió sobre la implementació de noves 
activitats als polígons industrials, a partir de negocis 
que sorgeixen de la privatització de l’oci, i un conjunt 
d’accions derivades d’aquesta observació. Compta 
amb la col·laboració i participació de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny Pau Gargallo, a través dels 
alumnes de Projectes IV i de Reportatge i Documental 
amb els professors Julia Cuyàs i Abel del Castillo.
La concepció i creació d’una empresa fictícia neg-OCI 
S.L., permet abordar la temàtica de manera imagi-
nativa que, en el marc de la crítica urbana, combina 
conceptualització amb acció. Planteja fer una cartogra-
fia del lloc en què passat, present i futur possible del 
Polígon Industrial Manresà, es tracten sota un format 
subjectiu i irònic que permet formular interrogants 
en relació amb els usos, i les possibilitats futures 
d’aquests espais industrials.
Quin és el passat històric del polígon, les seves rela-
cions amb les àrees urbanes circumdants i quins els 
seus habitants? (PASSAT)

Quins usos industrials i empreses romanen al polígon, 
quines són les noves activitats vinculades a l’oci que 
s’han establert (jumping place, crossfit, centre d’esca-
lada, discoteca ...), quins espais es troben en venda, 
lloguer o estan abandonats? (PRESENT)
Quins futurs són possibles? (FUTUR).
El grup d’alumnes de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Pau Gargallo, a partir del plantejament de 
Clara Nubiola i la tutoria de Julia Cuyàs i Abel del 
Castillo, treballen col·lectivament per crear un docu-
ment videogràfic sobre el context passat i present, a 
alhora que, i des del apropiacionisme com a pràctica 
creativa, realitzen una agressiva proposta de branding 
i màrqueting directe, per incidir en el seu futur. Es con-
creta a partir de cartells i anuncis de possibles negocis 
a implementar en el Polígon Industrial Manresà, amb 
la finalitat de convertir-lo en un centre neuràlgic de 
l’oci més absurd.

Al seu torn, Clara Nubiola dóna forma al conjunt del 
projecte que es concreta en la creació d’un estand, 
en el qual l’empresa neg-OCI S.L. es presenta com 
a líder en assessorament per a la implementació de 
noves activitats lligades a l’oci, així com en el dis-
seny del branding necessari per ser un model d’èxit 
i referència, al nou negoci vinculat a la transformació 
dels polígons d’industrials. La creació d’aquest estand 
expositiu, en el qual l’empresa fictícia ofereix els seus 
serveis a “futurs clients”, és l’excusa per crear un marc 
cartogràfic des del qual abordar les diverses preguntes 
plantejades.



Les accions educatives es porten a terme a l’Escola 
Superior d’Art i Disseny Pau Gargallo de Badalona, un 
centre públic d’ensenyament artístic que depèn de la 
Generalitat de Catalunya, integrat a l’ESDAP (Escola 
Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).
28.03.2019 Conferència-debat amb Mariona Moncunill 
i Clara Nubiola. Moncunill presenta Oci a la Fàbrica, 
un projecte que es va du a terme a l’edició anterior 
d’Estètiques Transversals. El projecte Oci a la Fàbri-
ca és una recerca sobre espais en Transformació del 
polígon Pla d’en Boet, un espai de treball ara conver-
tit en espai on es barregen amb zones d’oci. Clara 
Nubiola presenta projectes previs, el projecte específic 
que desplega a Badalona, així com la dinàmica de 
treball que proposa en col·laboració amb els alumnes 
de l’escola.
29.03.2019 Recorregut guiat per Clara Nubiola, util-
itzant la deriva urbana com a metodologia creativa. El 
recorregut compta amb l’aportació de dos convidats. 
Pedro Jesús Fernández de l’Associació de veïns de 
Canyador, que ajuda a contextualitzar i conèixer més 
de prop la visió veïnal sobre el polígon. Es fa una vis-
ita comentada a l’espai que La Fundació Èpica i Sin-
gular de la Fura dels Baus, té en una nau del polígon. 
Aquest és un exemple d’una espai que anteriorment 
fabricava mobiliari, i ara es dedica a activitat formativa 
i de presentació d’espectacles, que la fundació impul-
sa.
06/4/2019 Instal·lació in situ del stand dissenyat per 
Clara Nubiola, on es presenta la fake-empresa neg-
OCIO S.L. En ell s’integren els treballs de disseny i 
vídeo realitzats pels alumnes EASD Pau Gargallo.

 Calendari, localització i assistència: 
- Maig - juliol 2018: Construcció dels nodes lo-
cals. IDENSITAT + Escola Superior d’Art i Disseny Pau 
Gargallo
- Setembre de 2018 - gener de 2019: Activació 
dels nodes locals. Recerca i diagnòstic del territori per 

3.2 Accions Educatives

l’activació de la pràctica artística
- Febrer - març de 2019: Producció de resultats
- 28 de març de 2019: Conferència-debat amb 
Mariona Moncunill 
- 29 de març de 2019: recorregut guiat amb la 
presència de dos convidats.
- 6 d’abril de 2019: Instal·lació in situ del stand 
on es presenta la fake-empresa neg-OCIO S.L
Localització: el projecte es desenvolupa al Polígon 
Industrial Manresà, situat al barri de Badalona, a Cata-
lunya.
Asistencia: Han participat 17 alumnes i més d’una 
trentena de persones van visitar l’stand i demanar 
informació sobre la curiosa fake-empresa coneixent de 
primera mà l’acció duta a terme.
Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur: 
El projecte s’ha retardat amb l’objectiu d’adequar-se 
al calendari escolar de l’escola Pau Gargallo. Des de 
l’Escola s’ha valorat molt positivament la col·laboració 
i des dels inicis s’està treballant en una sèrie d’accions 
que vinculin el projecte proposat per Clara Nubiola 
Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: 3 activitats i accions pun-
tuals més el desenvolupament progressiu del projecte 
entre l’artista i l’alumnat 
- Edició de l’activitat: És la primera edició d’Eco-
sistemes de l’Oci a Badalona però la vuitena edició 
d’Estètiques Transversals. 
- Nombre de persones involucrades (remu-
nerades): 3
- Nombre de persones involucrades (no remu-
nerades): 35 entre alumnat i node local 
- Tipus de públic: públic jove
- Origen del públic: local



4.PRODUCCIÓ EXPOSITIVA I PUBLICACIÓ DIGITAL: 
CAMINS IL·LUSTRATS

CAMINS IL·LUSTRATS és un projecte que treballa la 
idea de límit - frontera i la de nexe - connexió, referida 
a unes zones geogràfiques de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú i a través d’activitats, memòries o interaccions 
humanes diverses que hi tenen o hi han tingut lloc.

Les accions metodològiques que es realitzen són: 
- Explorar (utilitzar mapes, caminar, investigar, 
preguntar, anotar, fotografiar)
- Narrar (escollir conceptes, definir-los, il·lus-
trar-los -amb dibuix o fotografies-)
- Visualitzar (donar forma al glossari treballat de 
manera conjunta)
- Presentar-lo a través de llibres il·lustrats, una 
exposició a la Biblioteca Armand Cardona i una pre-
sentació pública.

La metodologia consisteix en l’exploració mitjançant 
itineraris per determinats espais de la ciutat, en 
l’exploració de les temàtiques sorgides a partir del 
recorregut utilitzant materials de la XBM - VNG (Xarxa 
de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú), 
presentacions i col·loquis de persones convidades i 
coneixedores dels diferents temes que es tracten, i 

la realització d’un llibre (o glossari il·lustrat) amb una 
sèrie de termes seleccionats pels alumnes, així com 
la seva formalització per a poder-lo presentar pública-
ment. 

D’aquesta manera les accions explorar, narrar i visual-
itzar es despleguen a través de diverses activitats que 
s’han portat a terme a l’espai de la biblioteca Armand 
Cardona Torrandell, a les aules de l’institut Manuel 
de Cabanyes, a les aules de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de VNG i a l’espai públic. El procés de treball 
es realitza entre gener i maig, i l’exposició i present-
ació pública entre juny i juliol de 2019 a la biblioteca, i 
posteriorment a l’institut.

El procés de treball s’ha sol·licitat a la línia de subven-
cions convocada per l’ICEC per al desenvolupament 
de públics per a la cultura, i la producció de resultats 
expositius, la publicació prevista i les presentacions 
a l’espai públic s’han solicitat a la Modalitat B de la 
present convocatòria.



1. PROCÉS DE TREBALL : Descripció de les accions, 
temàtiques i territoris on es desenvolupa la proposta.
 
Explorar. Febrer - març 2019
Les exploracions són de dos tipus, una directament 
plantejada per realitzar-se a l’espai públic, l’altra a 
través de llibres, documents i materials que es troben 
a la biblioteca. 

Els temes que es proposen són: la relació entre el 
rural i l’urbà, l’agermanament entre ciutats com a 
paradigma de la cooperació i la relació entre l’art i la 
cultura popular a partir dels Dimonis de Vilanova, els 
quals tenen un vestuari dissenyat per un artista con-
temporani.

1. Recorreguts a l’espai públic: Camins de terra. Una 
activitat fonamentada en la ruta exploratòria d’una 
àrea específica de la ciutat a partir de tres camins 
que s’han escollit. Una àrea en la que la idea de límit, 
frontera i també connexió, identitat, futur o expansió 
urbana es fan evidents. El lloc a explorar es defineix 
a partir del volum 8 de la col.lecció els “Carrers de 
Vilanova i la Geltrú”, que tracta sobre la zona nord de 
la barriada de Sant Joan fins a la Ronda Ibèrica. Un 
espai ampli urbanitzat el 2005 i que en certs trams 
es troba en fase de desenvolupament urbanístic. En 
aquesta àrea hi trobem tres zones diferenciades, amb 
punts d’interès pel projecte, sobre tot perquè obren 
vies de treball que vinculen l’exploració del lloc amb 
l’exploració bibliogràfica, i la formalització posterior del 
Glossari Il·lustrat:

- Enveja: En aquesta part hi trobem la plaça de 
l’Agermanament, el carrer de Vila-Real i el Carrer de 
Merignac, que juntament amb Matanzas són les tres 
ciutats agermanades amb 
Vilanova i la Geltrú. La idea d’agermanament es vincu-
la a la idea de connexió, identitat i diferència. Aquest 
és un punt d’interès per a explorar a l’espai biblioteca, 
altres ciutats, els elements que ens són comuns o els 

que singularitzen.

- El Llimonet. Aquesta zona està urbanitzada, però no 
edificada. Els noms del carrers fan referència a festes i 
balls populars de la vila. Aquí hi trobem dos punts d’in-
terès en relació al projecte, un és que es fa explícit la 
idea d’expansió de la ciutat i els límits entre allò urbà i 
el rural. L’altre punt és la referència a la cultura popu-
lar i el seu vincle amb el teixit social de la ciutat.

- Masia d’en Barreres i la Masia d’en Frederic. Aquesta 
és la tercera zona que es caracteritza per ser un espai 
de confluència entre naus de petits polígons industrials 
i camps de conreu. Els noms del carrers fan al·lusió 
principalment a materials de la construcció i a referèn-
cies geogràfiques vinculades al món agrícola. Aquest 
és un exemple de la perifèria de la ciutat i les tensions 
entre industrialització, urbanització i espai rural i natu-
ral.

2. Recorreguts simbòlics amb els materials de les 
biblioteques que hi participen: Camins de paper. Acti-
vitats que es realitzen a la biblioteca. Són 4 sessions 
que fan referència a 4 recorreguts que es realitzen 
de manera simbòlica o metafòrica a través de llibres, 
aprofundint en el coneixement dels subtemes que po-
dem extreure des del recorreguts fets en l’espai urbà. 
A més de la consulta de llibres, es preveu convidar 
una sèrie de persones que ens guiïn i ens donin pistes 
per a poder treure’n el màxim profit. Seguint el recor-
regut urbà proposat, esmentem uns primers temes 
d’interès:

- Agermanament (en relació amb la zona de 
l’Enveja). Tenim tres ciutats agermanades: Vila-Real, 
Merignac i Matanzas. Podem analitzar bibliografia 
sobre aquests llocs, sobre l’agermanament específic o 
sobre el concepte d’agermanament, també oportú de 
parlar de globalització, dels elements que són específi-
cament locals i els que són comuns. 



- Espai públic i cultura popular (en relació amb 
la zona d’El Llimonet). Aquesta part ens permet tractar 
el tema de la cultura popular, evidenciat pels noms 
dels carrers, i amb una tradició fortament arrelada a la 
ciutat. En aquest cas els itineraris bibliogràfics passen 
per seleccionar uns materials molt específics de la 
cultura de Vilanova i la Geltrú.

- Hibridacions urbà-rural (en relació amb la 
zona de Masia d’en Barreres i la Masia d’en Frederic). 
Aquesta part en permet parlar de la configuració de 
la trama urbana, dels seus límits, del paisatge rural 
i industrial, de les activitats agrícoles i les activitats 
d’oficis manuals. Els llibres que ens marcaran l’itinerari 
es poden seleccionar a partir d’aquesta mirada vers 
l’ecologia urbana, la recuperació de camis que con-
nectaven els diferents pobles, la transformació de les 
feines tradicionals.

- Llibres il·lustrats i glossaris. Aquest serà un 
recorregut transversal que ens introduirà a la part 
d’elaboració del llibre il·lustrat (entès com una compi-
lació de paraules, textos breus i imatges). Es seleccio-
naran algunes publicacions en les que la il·lustració 
esdevé part del seu contingut, complementant o 
explicitant la part narrativa. Publicacions que utilitzin la 
il·lustració com a forma de coneixement, com llibres i 
àlbums il·lustrats, enciclopèdies i diccionaris, revistes 
científiques i especialitzades, entre d’altres. També 
s’escolliran exemples de glossaris, que serviran per 
ajudar a afrontar la creació d’un glossari il·lustrat o 
gràfic com a resultat final.

2. PRODUCCIÓ EXPOSITIVA, PUBLICACIÓ DIGITAL. 
Juny - Octubre 2019

Com a resultat d’aquest projecte a partir dels territoris 
i metodologies explicades a l’apartat anterior, i com a 
elements sol·licitats en la present convocatòria s’han 
realitzat: 

2.1.CAMINS IL·LUSTRATS | EXPLORAR - NARRAR - 
VISUALITZAR
Exposició | Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Del 13/06 al 08/07/2019

Tracta la idea de límit - frontera i la de nexe – connex-
ió, a partir de desplegar accions que es concreten en 
explorar, narrar i visualitzar, combinant elements que 
tenen a veure amb l’art, l’educació i el territori.
A partir de la col·lecció “Els Carrers de Vilanova i 
la Geltrú” (Carbonell, V., Castells, A., Sabater, JM., 
2006), s’ha escollit una part de la ciutat, el tram urbà 
de la zona nord, per explorar-la, il·lustrar-la i poste-
riorment fer-ne visible els resultats. Hi han partici-
pat alumnes de quart d’ESO de l’Institut Manuel de 
Cabanyes i alumnes de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de VNG. Aquest fragment de ciutat ha permès 
treballar tres temes: l’espai de transició entre l’urbà i 
el rural, l’agermanament entre ciutats, i la construcció 
de comunitat, a partir de grups vinculats a la cultura 
popular. Tots tres tenen a veure amb els conceptes 
ambivalents de límit i connexió.
L’exposició aplega diferents materials entorn les 
temàtiques treballades i una sèrie de projectes 
artístics convidats que tenen a veure amb la idea de 
Camins Il·lustrats. Tots ells es presenten amb el format 
“llibre il·lustrat”.
Transició entre l’urbà i el rural. Expansions i límits de 
la ciutat



- Llibre que recull els dibuixos realitzats pels alumnes 
de l’Institut Manuel de Cabanyes en col·laboració amb 
Clara Nubiola.
- Pòsters realitzats per alumnes de disseny gràfic de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de VNG, amb el 
professor Joan Nadal
Agermanament entre ciutats 
- Conjunt de postals sobre espais i elements del centre 
històric de VNG, realitzades pels alumnes de l’Institut 
Manuel de Cabanyes a partir d’un treball de fotogra-
fia, composició i disseny, realitzat amb la professora 
Paulina Morcillo-
- Conjunt de postals a partir de dibuixos realitzat per 
alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de VNG, 
amb el professor Joan Nadal. Els elements, detalls o 
espais fan referència tant a llocs cèntrics de la ciutat 
com a l’imaginari del folkclore de Vilanova.
Amb aquestes postals s’activa una nova fase del pro-
jecte, a partir d’enviar-les a altres  alumnes de centres 
educatius de les ciutats agermanades (Matanzas, 
Villareal i Merignac).
Construcció de comunitats des del folklore i l’art
- Des de 1947 els Diables de Vilanova i la Geltrú 
conviden a un artista contemporani a dissenyar la 
indumentària. Es presenten els dibuixos preparatoris 
dels vestits realitzats per Pep Duran (2006), diferents 
elements vinculats a aquesta tasca, i imatges dels 
recorreguts dels diables en diferents actes tradiciona-
ls.
Connexions amb altres “ Camins Il·lustrats” 
Aquesta part consisteix en la presentació de diferents 
llibres il·lustrats, realitzats a partir de projectes artístics 
relacionats amb conceptes com “camí”, “trajecte” o 
“recorregut”. Hi participen:
- Raquel Friera, “[WO]MANRESA”, (2017)
- Francisco Navarrete Sitjà, “El agua es al cuerpo, el 
cuerpo es al alga, el alga es al trayecto” (2018)
- Martí Madaula,”How to get back home walking/Com 
tornar a casa caminant”, (2018)

2.2. CAMINS IL·LUSTRATS | EXPLORAR - NARRAR 
- VISUALITZAR
Exposició | Institut Manel Cabanyes 
Del 3/10 al 08/011/2019

La presentació i la inauguració de l’exposició a l’Insti-
tut Manel Cabanyes es va dur a terme el 3 d’octubre 

amb la participació dels alumnes de l’institut, amb la 
profesora Paulina Morcillo, els alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny de VLG, amb el professor 
Joan Nadal, Clara Nubiola, Raquel Freira i Francisco 
Navarrete 

2.3. Publicació digital 

Amb el resultat de la col·laboració de la il·lustradora 
Clara Nubiola i els alumnes / as de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú i de l’Institut 
Manuel Cabanyes. 
Els diferents videos que recullen le sintervencions es 
poden visualitzar al nostre web: https://www.idensitat.
net/ca/camins-il-lustrats

Calendari, localització i assistència:
- Maig - juliol 2018: Construcció dels nodes lo-
cals. IDENSITAT + Escola Superior d’Art i Disseny Pau 
Gargallo
- Setembre de 2018 - gener de 2019: Activació 
dels nodes locals. Recerca i diagnòstic del territori per 
l’activació de la pràctica artística
- Febrer - març de 2019: Producció de resultats
- Del 3 de juny al 8 de juliol de 2019: exposició a 
la Biblioteca Armand Cardona Torrandell
- Del 3 d’octubre al 8 de novembre de 2019: 
exposició a l’institut Manel Cabanyes. Presentació de 
les publicacions.

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur: 
El projecte s’ha retardat amb l’objectiu d’adequar-se al 
calendari escolar. Des de l’escola Pau Gargallo s’ha 
valorat molt positivament la col·laboració i des dels ini-
cis s’està treballant en una sèrie d’accions que vinculin 
el projecte proposat per Clara Nubiola.
Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: dues exposicions 
- Edició de l’activitat: primera edició: primera 
edició
- Nombre de persones involucrades (remu-
nerades): 3 persones
- Nombre de persones involucrades (no remu-
nerades): 50 persones entre artistes, alumnat i profes-
sorat
- Tipus de públic: tots els públics
- Origen del públic: local



5. NEXES SANT ANDREU

Nexes Sant Andreu és un projecte de IDENSITAT amb 
la col·laboració de Servei de Dinamització Juvenil 
Baró de Viver, Servei d’Intervenció per la Convivència 
a l’Espai Públic de Sant Andreu i Escola L’Esper-
ança de Baró de Viver a partir de l’exploració urbana, 
creació de continguts textuals i visuals, i presentació 
de resultats.

El projecte es fonamenta en la construcció d’un glos-
sari il·lustrat, a partir de l’exploració d’espais proposats 
per alumnes de tercer i primer d’ESO, des de la seva 
relació vivencial. S’han desplegat accions amb l’objec-
tiu de seleccionar, recórrer i representar diferents es-
pais urbans que per la seva història, el seu imaginari 
o la seva configuració urbana, constitueixen llocs d’ús, 
de relació de grup, però també llocs de perill, d’inse-
guretat o poc freqüentats per els joves. Llocs amables 
o llocs prohibits, espais que connecten o espais que 
aïllen.

Metodologia: Exploració (ruta i observació dels espais 
prèviament seleccionats), creació d’un glossari (fan 
referència a llocs específics de barri), configuració 
manual d’elements gràfics, creació d’imatges que po-
sen en relació les paraules amb els espais (a través d’ 
la fotografia), i diagnòstic de resultats amb l’objectiu de 
recollir millores dels llocs que s’han tractat. 
El tema ve definit per les relacions entre la idea de 
límit o frontera i la de nexe o connexió, en relació a 

el barri on viuen els joves que hi participen. El Glos-
sari Il·lustrat és un conjunt de paraules que a més de 
la seva definició, es posen en relació amb una sèrie 
d’elements gràfics i visuals com dibuixos, fotografies, 
símbols, o tipografies.

Calendari, localització i assistència

- Gener - Juny 2019: procés d’exploració i construcció 
del glossari il·lustrat amb els alumnes de primer i terc-
er d’ESO de l’Escola L’Esperança de Baró de Viver
- 17 desembre 2019: inauguració exposició Glossari 
Il·lustrat a l’Escola l’Esperança
- 17 desembre 2019 - 10 gener 2020 : Exposició  a 
l’Escola l’Esperança de Baró de Viver

Localització:  carrers, places, parcs i altres espais 
singulars del barri de Baró de Viver a Barcelona. Ex-
posició a  l’Escola L’Esperança de Baró de Viver

Assistència: el projecte es va desenvolupar amb els 50 
alumnes participants al procés d’exploració i la creació 
del treball gràfic del glosari. L’exposició del Glossa-
ri Il·lustrat es mostra a les instal·lacions de l’Escola 
l’Esperança de Baró de Viver on centenars d’alumnes, 
familiars dels alumnes i professionals docents hi tenen 
accés i poden visitar lliurement el resultat del treball 
exploratiu. 
Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur: 



Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: 2 activitats genèriques: 
exploració i exposició de resultats
- Edició de l’activitat: segona edició de Nexes 
ubicada a Sant Andreu
- Nombre de persones involucrades (remu-
nerades): 3
- Nombre de persones involucrades (no remu-
nerades): 50
- Tipus de públic: tots els públics    
- Origen del públic: local

La proposta ha estat molt ben acollida per l’alumnat 
participant, el qual ha sigut part activa del procés, sent 
ells els encarregats d’escollir els llocs que integreríen 
el Glossari Il·lustrat segons la seves pròpies relacions 
amb el territori.
El projecte Nexes es un dels marc de treball desen-
volupat per IDENSITAT i aplicat a diferents contextos i 
territoris. 
A finals de 2019 vam començar els processos de defi-
nició del projecte Sounds of our cities, un programa 
europeu de cooperació dut a terme entre la ciutat de 
Rooselare, Dear Hunter, Universitat d’Alborg i IDEN-
SITAT  sota el marc de la metodologia Nexes. Actual-
ment la convocatòria per participar en el programa 
està oberta. Es preveu l’execució del projecte durant el 
2020 i 2021.



6. NEXES POBLE NOU

Nexes Poble Nou és un projecte que pretén obrir un 
espai per a la creació i la producció de propostes que 
reflexionen sobre el concepte del treball contemporani 
a partir de l’eix temàtic: “En transició-treball”. 
L’objectiu principal consisteix en obrir una via de 
recerca artística per explorar les transformacions i 
nous imaginaris que afecten a conceptes com “treball”, 
“obrer”, “classe creativa”, “fàbrica”, “producció” “indús-
tries creatives”, “atur”, “flexibilitat laboral”, “divisió del 
treball” “emprenedoria”, “precarietat”, “deslocalització”, 
o altres paraules vinculades i a les relacions entre 
elles. Alhora es vol experimentar en l’activació de pro-
cessos que involucrin a persones o col·lectius del barri 
de Poble Nou de Barcelona, sempre dins de la lògica 
processual del projecte. 

Nexes Poble Nou es basa en una metodologia de 
recerca i experimentació artística, generant propostes 
que no posin l’accent en la producció d’obra, sinó que 
provoquen que el propi procés creatiu pugui generar, 
entre d’altres, dinàmiques de participació col·lectiva 
(tallers, performances participatives, accions o pro-
jeccions obertes al públic, etc.), nuclis de conceptual-

ització i generació de continguts (conferències, con-
verses, publicacions, etc.) i propostes experimentals 
de prova i error que posin l’accent en el procés i no en 
la presentació de l’obra acabada. 

El projecte obre, per una banda, una convocatòria im-
pulsada entre IDENSITAT i La Escocesa on la temàti-
ca proposada s’adequa a la naturalesa del propi espai 
de La Escocesa i del barri de Poble Nou, llocs que es 
troben en transició, immersos en un procés que afecta 
tant la forma com les activitats i relacions que s’hi 
despleguen. Amb aquesta convocatòria es busca fo-
mentar el creuament i els nexes entre recerca, experi-
mentació, pràctiques artístiques i espai social.

D’altra banda, el projecte obre una vía de col·laboració 
amb agents socials i educatius per a elaborar conting-
uts al voltant del concepte de treball, generant un arxiu 
digital i una presentació de resultats en col·laboració 
amb La Escocesa

Els tres projectes seleccionats per aquesta edició de 
Nexes han estat: 



1.Datum. Del análisis del entorno a la subjetivación a 
través de la grieta como metáfora de Guillermo More-
no

Des de la imatge de l’esquerda en el paviment, com a 
metàfora de l’evidència d’una fractura estructural de 
base, es planteja una proposta d’anàlisi i investigació 
de la realitat social i urbanística del Poblenou. Es 
pretén connectar i re-posicionar en al mapa diferents 
realitats construïdes des de la interpretació col·lectiva 
i subjectiva, on la idea d’esquerda adquireix múlti-
ples matisos i representacions. Es realitzen diverses 
trobades amb entitats y grups del barri, amb l’objectiu 
de construir teixit social, desplegar activacions sobre 
el terreny urbà, i posteriorment compartir processos 
i resultats en diferents contextos, tant informals com 
institucionals.
Posa en relacions teixit social, institucions artístiques i 
crítica urbana.

L’esquerda al paviment de la ciutat com a metàfora 
de l’evidència d’una fractura estructural de base, però 
també com un buit en el qual es troben infinitat de pos-
sibilitats de re-pensar el barri i de re-pensar-nos com 
habitants interconnectats.
La proposta és generar preguntes al voltant del con-
cepte d’esquerda des del qual col·lectivitzar i compar-
tir algunes de les diferents lluites del barri, així com 
donar-los visibilitat dins de la comunitat artística i al 
revés, establint un vincle entre La Escocesa i el seu 
entorn. Atorgant a La Escocesa la porositat que ha de 
tenir, posant la institució al servei del barri en el qual 
habita. Recuperant la idea de La Escocesa com a 
fàbrica tèxtil i convertint-la en fàbrica de teixit social.
El propòsit d’aquestes trobades és realitzar diferents 
activitats de diàleg, reflexió i debat a partir de l’exper-
imentació artística lliure i sense cap tipus de preten-
sió tècnica. Com una eina vehicular de producció de 
pensament i experiències col·lectives.
Durant tot el procés es durà a terme la realització d’un 
documental a manera de “diari de bord” per poder tenir 
un registre del que s’ha construït durant el procés.
1.1.Activitats
27.06.2019 de 11:30-19:00 h. // La Escocesa. Carrer 
de Pere IV, 345, 08020 Barcelona
“Conèixer, modelar i imaginar des de l’esquerda” (Acti-
vació del grup de diàleg i cooperació)

11:30-12:30 Visita a les instal·lacions de La Escoce-
sa i als tallers dels i les artistxs residents que vulguin 
participar en el projecte.
12:30-15:00 Comando menjar: preparar el menjar 
entra tots i totes, i menjar.
15:00-16:00 Petita reunió de posada en comú i pre-
sentació de la ruta pel barri. .
16:00-18:00 Ruta pel barri per buscar i analitzar 
diferents esquerdes, utilitzant argila per convertir les 
esquerdes en motlles a partir dels quals de manera 
simbòlica començar a “germinar” i a “ocupar” l’espai 
buit que queda entre les parets d’una esquerda.
18:30-19:00 Reunió per posar en comú el realitzat du-
rant la jornada, treure conclusions i sobretot formular 
preguntes de cara a les properes sessions.
- 01.07.2019 y 04.07.2019 a las 17:30-20:30 h. // La 
Escocesa. Carrer de Pere IV, 345, 08020 Barcelona
“L’esquerda com a possibilitat” (pràctiques experimen-
tals). Treball d’experimentació amb materials artístics.
Dijous al final del taller es realitzarà entre totes un 
treball de comissariat en què analitzant el material 
produït es generarà una proposta expositiva per a la 
mostra que es realitzarà en el futur en la qual també 
es farà un visionat del documental realitzat.
1.2.Exposició
12.09.2019 a les 20:00h. // Ateneu Popular Flor de 
Maig. C/ Doctor Trueta, 195, 08005 Barcelona
Al finalitzar el taller es va realitzar entre els partici-
pants una tasca de comissariat a partir del material 
produït en aquestes sessions. El resultat es presenta 
en format expositiu al Ateneu Flor de Maig, alhora que 
es projectarà el documental realitzat

2. Gabinete de las mentiras. Posibilidades 
muchas, probabilidades pocas del col·lectiu artístic 
TMTMTM
Proposta que es planteja com una plataforma arxiu/
anecdotari d’experiències reals sobre la precarietat, 
l’abús de poder, la sobreexplotació del capital simbòlic 
personal, l’ansietat, la frustració, la manipulació d’ex-
pectatives i les males pràctiques en el sector artístic/
cultural de la ciutat de Barcelona.
Mitjançant una sèrie de convidats a discutir pública-
ment aquesta qüestions, juntament amb la configura-
ció d’un arxiu, es pretén explorar la possibilitat de gen-
erar una comunitat de resistència, un motí o un acord 
d’exigències mínimes, ètiques i contractuals, per a 



les institucions i els projectes culturals. Especialment, 
per als que habiten o habitaran el districte artístic del 
Poblenou, un territori entès pel col·lectiu com d’alta 
especulació creativa.
Posa en relacions precarietat en les pràctiques cre-
atives, capital simbòlic i crítica institucional.
A partir d’una sèrie de trobades a La Escocesa es 
conviden a certes persones relacionades amb les 
pràctiques artístiques des de la producció, el comis-
sariat o la gestió a parlar sobre la situació de precari-
etat del context artístic a la ciutat de Barcelona.
1.1 Activitats
Trobada #1 amb Mariona Moncunill
En aquesta primera trobada Mariona Moncunill ens 
proposa acostar-se a algunes de les causes i conse-
qüències emocionals de la nostra reacció davant les 
pràctiques laborals abusives partint d’una breu xerrada 
performativa que vincula records de la seva infància 
amb algunes de les seves experiències davant la pre-
carietat i les males pràctiques de l’ món de l’art.

Trobada #2. Qui paga, mana. Amb Gisela Chillida
En aquesta segona trobada, “Qui paga, mana”, Gise-
la Chillida proposa una taula de treball per plantejar 
preguntes concretes de forma col·lectiva:
Si qui paga mana, Qui paga l’art? Qui paga als ar-
tistes? Sabem realment d’on vénen els fons? Si qui 
paga mana, Quina ha de ser la intervenció de l’Estat? 
Com han intercedir les “grans fortunes”? Quin hauria 
de ser el paper de la “societat civil”? Si qui paga mana, 
Ha de l’art autosustentarse? Deu, llavors, resultar 
també rendible? Si, qui paga mana, Quins models hi 
ha? Quins models podem seguir? Com podem or-
ganitzar-nos davant de la competència i el self-made 
artist? Assemblees? Grups de treball? En aquesta pri-
mera sessió no es tracta de donar resposta sinó obrir 
interrogants per aconseguir anar a punt zero
Es pot consultar la relatoría de la trobada en el 
següent enllaç : https://gabinetedelasmentiras.tmtmtm.
xyz/index.php/2019/09/12/encuentro-2-con-gisela-chill-
ida/?fbclid=IwAR2e3jg6UtahFh6uIzmUh9vtmDuNd4sx-
kGWMC7mM20MEmmYOO9JB2VNw13I 

Trobada #3. La tasca de l’artista en les bones pràc-
tiques professionals, amb Joan Morey
Un dels principals aspectes a tenir en compte per 
gaudir d’un context artístic saludable és que tots els 

implicats (tant els artistes com els comissaris, inter-
mediaris de tot tipus o els responsables d’espais de 
divulgació d’art, galeries d’art, etcètera) assumeixin la 
seva tasca de manera responsable i professional. Per 
aquest motiu, és indispensable entendre i respectar 
les “bones pràctiques” amb l’objectiu d’obtenir una 
relació professional justa, equilibrada i satisfactòria per 
a totes les parts que hi intervenen.
Durant aquesta trobada es tractaran alguns dels 
principis bàsics sobre els quals se sustenten les bones 
pràctiques professionals, posant l’accent en aquells 
aspectes en els quals l’artista és màxim responsable. 
Aplicar les bones pràctiques
professionals és un compromís de tots i la seva nor-
malització en l’àmbit artístic permet establir un marc 
de treball honest i, en conseqüència, originar un esce-
nari sòlid i transparent.

Trobada #4. Ficciones especulativas en torno a la 
producción del arte. Sessió dinamitzada per Andreu 
Belsunces.
Les sessions prèvies de el Gabinet de les mentides 
han treballat en l’anàlisi crítica i en l’exposició de 
discursos diversos al voltant de la feina artístic: conse-
qüències emocionals de la defensa de el bon tracte i 
bones pràctiques, traçabilitat dels recursos econòmics 
i rol social de l’art, responsabilitat o culpa en la mala 
praxi. Durant aquesta trobada s’activarà, de la mà 
d’Andreu Belsunces, una dinàmica especulativa des 
de la qual teixir ficcions i derives entre les que potser 
descobrir possibilitats d’acció.

Trobada #5. Situar l’art. Dinamitzada per Clara Piazue-
lo
El paradigma mecanicista, la raó científica, el bina-
risme ontològic i l’antropocentrisme occidental ens 
han portat a una violenta desconnexió amb el planeta 
i entre nosaltres. El capitalisme ens necessita sep-
arades, dissociades, tristos. Urgeixen noves estruc-
tures conceptuals i identitàries. Però com ho fem? 
Com imaginar formes d’habitar i de relacionar-nos 
radicalment diferents? ¿Pot el treball de l’artista aju-
dar-nos? ¿Deu?

3. Laboro-Topías del Barrio. Taller de registro 
colectivo de Laura Arensburg i Julieta Obiols



Projecció i debat a partir dels vídeos creats per ado-
lescents de l’Institut Front Maritim en els quals reflex-
ionen sobre el seu futur laboral en el context de barri 
del Poblenou.
Com registra l’espai urbà els canvis a la feina? Quines 
formes assumeix la vocació laboral en un context de 
crisi? Com utilitzem les eines audiovisuals per imagi-
nar altres futurs laborals i de barri?
Seguint un mapa creat col·lectivament, vam sortir 
a recórrer els carrers i activem la nostra mirada per 
desvetllar l’automatisme quotidià i ampliar la percepció 
sensible de l’entorn. Juntament amb els estudiants de 
l’Institut Front Marítim, partim de l’observació del con-
text, de la reflexió sobre els espais i de la projecció vo-
cacional singular per pensar aquests temes de manera 
grupal fins a generar una representació col·lectiva.
Es van projectar els vídeos realitzats, en els que s’ex-
pressen sobre el seu futur laboral al barri de Poble-
nou compartint les reflexions sorgides en el procés, 
per promoure un debat des de la perspectiva de les 
adolescents sobre les seves possibilitats laborals en 
aquest context.

Calendari, localització i assistència

- Gener - març de 2019: Activació del marc de treball i 
obertura de la convocatòria 
- Abril de 2019: Selecció dels projectes d’experi-
mentació artística en col·laboració amb La Escocesa
- Abril - desembre de 2019: Desenvolupament dels 
tres projectes seleccionats per convocatòria
- 26 de juny 2019: Activació del grup de diàleg i coop-
eració del projecte Datum Del análisis del entorno a la 
subjetivación a través de la grieta como metáfora de 
Guillermo Moreno
- Del 1 al 4 Juliol 2019: taller “L’esquerda com a possi-
bilitat” de Guillermo Moreno
- 12 de setembre 2019: exposició i projecció del docu-
mental del projecte
- 22 de novembre 2019: projecció i debat del projecte 
Laboro-Topías del Barrio. Taller de registro colectivo. 
De Laura Arensburg i Julieta Obiols

Localització: els projectes s’han desenvolupat princi-
palment a La Escocesa, fàbrica de creació del barri de 
Poble Nou a Barcelona. Algunes trobades s’han real-

itzat a Hangar, Centre de producció i recerca en arts 
visuals ubicat al mateix barri. S’ha realitzat una ruta 
pels llocs més significatius del barri de Poble Nou en 
el marc del taller “L’esquerda com a possibilitat” i s’ha 
fet una exposició i projecció del resultats del projecte 
de Guillermo Moreno al Ateneu Popular Flor de Maig 
de Poble Nou. 

Assistència: tant el grup de diàleg, com les trobades 
i la participació de l’alumnat de l’institut Flor de Maig 
han tingut una bona acollida amb una participació 
nombrosa d’uns 110 assistents i participants. 

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur:
Després del desenvolupament del projecte Nexes en 
2018 i del seu antecedent ID Barri Besòs en 2016, al 
llarg de 2019 ampliem temàtica i context territorial amb 
NEXES Poble Nou on es proposa tractar la temàtica 
del “treball” (o la manca de), en relació amb la tran-
sició que afecta les formes, els espais i les economies 
que depenen de les transformacions contemporànies 
del treball.
Nexes Poble Nou està impulsat per Idensitat i es porta 
a terme en col·laboració amb tres fàbriques de creació 
de Barcelona: Fabra i Coats, Hangar i La Escocesa.
Hem assolit l’objectiu d’activar processos col·labora-
tius que havíem establert per aquesta subvenció tant 
pel que fa al nombre de persones involucrades com la 
cooperació amb centres d’art i creació. 
A finals de 2019 vam començar els processos de defi-
nició del projecte Sounds of our cities, un programa 
europeu de cooperació dut a terme entre la ciutat de 
Rooselare, Dear Hunter, Universitat d’Alborg i IDEN-
SITAT  sota el marc de la metodologia Nexes. Actual-
ment la convocatòria per participar en el programa 
està oberta. Es preveu l’execució del projecte durant el 
2020 i 2021.
Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: 7 activitats
- Edició de l’activitat: és la primera edició de Nexes a 
Poble Nou 
- Nombre de persones involucrades (remunerades): 6
-Nombre de persones involucrades (no remunerades): 
35
- Tipus de públic: tots els públics  
-Origen del públic: local, de Catalunya, de la resta de 
L’estat i de l’estranger.



7. Asimetries - Espai_E

ESPAI E és un espai d’experimentació, aprenentatge, 
creuament de disciplines i recerca cultural, aplicada a 
contextos que es troben en transició. Sota la temàtica 
ASIMETRIES es proposa explorar llocs de la ciutat 
que estan travessats per qüestions de desigualtat, 
manca d’equivalència, vulnerabilitat o precarietat im-
posada. Es refereix a contextos en transició significats 
per l’asimetria, i que per aquest motiu les formes de 
vida, els espais o les activitats són fruit de la inestabil-
itat, la transitorietat o la fragilitat, circumstàncies que 
alhora reclamen vies d’oportunitat projectual.
ASIMETRIES / ESPAI E es fonamenta en la inves-
tigació aplicada i proposa treballar en l’articulació 
projectual a partir de metodologies que permetin com-
binar l’anàlisi d’espais (físics i socials), amb propostes 
que incorporen plantejaments, elements i agents diver-
sos per llegir-los, descifrar-los, afrontar-los i, pot-ser, 
proposar vias per a la seva resolució.
L’objectiu general d’ASIMETRIES / ESPAI E és situar 
la pràctica creativa en el marc de la recerca i redifinició 
dels contextos urbans entesos des d’una visió críti-
ca, contradisdiciplinar i orientada a detectar, definir o 
proposar accions concretes dirigides a aspectes afec-

tats per les asimetries contemporànies. Un espai per 
aplicar la recerca, compartir metodologies, desplegar 
processos i implementar propostes que volen i poden 
incidir en els espais físics, socials i/o culturals de la 
ciutat. Això ho fa obrint un grup de treball on es combi-
na recerca, producció i socialització del processos.
ASIMETRIES / ESPAI E és un viver de processos 
oberts a espais en transició, on prenen forma diferents 
asimetries (econòmiques, socials, laborals, relacio-
nals, racials, d’orientació sexual…), per activar pràc-
tiques creatives que incideixen de manera imaginativa 
en el contextos socials.
Amb ASIMETRIES / ESPAI E es vol conèixer, com-
partir i debatre sobre plantejaments i projectes que 
aborden la ciutat com articuladora d’espais dinàmics 
en constant tensió i modificació, i alhora, com espais 
on concretar la imaginació col·lectiva per incidir en la 
transformació de la ciutat com a projecte. D’aquesta 
manera, s’experimenta com les pràctiques artístiques 
i els processos col·lectius poden activar estratègies 
d’innovació imprevistes, que incideixen tant en l’eco-
sistema cultural com els contextos socials sobre els 
quals actuen.



1. Residència d’investigació i viver de processos 
ESPAI E / ASSIMETRIES té diverses línies que s’ac-
tiven en paral·lel configurant el projecte de manera 
més global:
    
- Investigació-acció en residència. Un grup de treball 
articulat a partir d’una residència de recerca impulsada 
per Idensitat i vinculada a Fabra i Coats, per articular 
un procés de treball a l’entorn del concepte d’Asime-
tria, relacionada amb espais que es troben en situació 
de transició. La investigació en residència incorpora la 
producció col·laborativa d’un projecte, amb la impli-
cació i acompanyament de persones vinculades a 
diverses universitats.
- Viver de processos. El grup d’investigació en residèn-
cia es configura a través d’una convocatòria, per a 
detectar persones amb propostes, idees o recerques 
que puguin i vulguin contribuir a donar forma al marc 
que planteja Espai E. Amb aquest grup d’investi-
gació-acció es configura un viver de processos exper-
imentals i projectuals, que es trobarà setmanalment a 
Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i que puntualment 
comptarà amb assessorament extern de professionals 
procedents diferents disciplines i vinculats a diferents 
universitats.
- Formació. Espai de formació i seminari. Amb el grup 
d’investigació en residència es treballarà durant els 
mesos de febrer a juliol, combinant teoria i pràctica. 
Es trobarà setmanalment a Fàbrica de Creació Fabra 
i Coats, i puntualment comptarà amb assessorament 
extern de professionals procedents de diferents dis-
ciplines i vinculats a diverses universitats, per portar 
a terme seminaris i tallers. En alguns casos, aquests 
espais de formació s’obriran a estudiants o persones 
convidades pel professor o professora que imparteixi 
el seminari o taller. Hi haurà un intercanvi de coneix-
ement entre el grup de recerca i el grup d’estudiants 

que vindrà de la mà del convidat.
- Jornades i presentacions públiques. Articulació d’un-
es jornades internacionals sobre la temàtica desplega-
da. Un espai obert que ha de comptar amb convidats 
i projectes externs, així com la implicació del grup 
recerca en residència.
- Intervenció en el context. Presentació del projecte 
d’investigació dut a terme (o en procés) per el grup 
seleccionat, produïts en el context del lloc en els que 
s’ha treballat.    
- Publicació digital i exposició. Recopilació en format 
digital d’experiències, articles i projectes vinculats, 
implicats o relacionats. Exposició de resultats generats 
en el procés.

El programa de formació (seminaris, tallers i tutories) 
compta amb:
Teresa Marín (Universidad Miguel Hernández), Clara 
Boj (Universitat Politècnica de València), Nicolás Bar-
bieri (UAB), Gerard Vilar (UAB), Elena Fraj (UB, UPF), 
Karo Moret (UPC), La Plasita, Cameron Tonkinwise, 
Núria Saura, Gaspar Maza (URV), Tània Costa (EINA-
UAB), Ramon Parramon (UB), Ángela Bonadies.



2. Sessions Asimetries 
Les sessions que porta a terme setmanalment el grup 
Asimetries combina la presentació i diàleg amb una 
persona convidada i el treball de recerca a partir de 
grups definits.
Les sessions internes que ens van fer entre el grup de 
recerca i IDENSITAT donen com a  resultat les rutes 
d’investigació que porta cadascun dels membres al 
TERCER ESPAI i que es van presentar al públic a la 
jornada del mes de novembre. 
En relació a les sessions amb una persona convidada 
es van organitzar les següents trobades: 

1. Filosofia de la precarietat. Estètica i política de 
la precarietat 12.03.2019 // Gerard Vilar (Catedràtic 
d’Estètica i Teoria de les Arts al Departament de Filo-
sofia de la Universitat Autònoma de Barcelona).
A la segona part es va realitzar una presentació inicial 
per explicar el projecte ASIMETRIES a càrrec d’IDEN-
SITAT/ Ramon Parramon - Gaspar Maza i Tània Costa 
(EINA-UAB)

2. Drets culturals i desigualtat en el context de 
Barcelona. 18.03.2019 // Nicolás Barbieri (UAB. Mem-
bre del Grup d’investigació en Desigualtat. IGOP).

3. Sessió de presentació de projectes // 
18.03.2019 
A partir de les presentacions de projectes de cada 
membre, i basant-nos en els interessos expressats, 
des d’IDENSITAT es plantegen tres línies de treball 
per articular de manera conjunta com a punt de parti-
da.
Asimetries urbanes: de llocs específics, de no llocs, 
de barris, de l’ús de l’espai públic, dels consums en-
ergètics…
Asimetries relacionades amb temes més subjectius i 
de comunitat: identitat, gènere, diàspora queer, sole-
dat, subalternitat…
Asimetries de les condicions del treball: relacionades 
amb l’art i la cultura, amb altres formes de precarietat 
laboral

4. Precarietats laborals, cossos, feminis-
mes.02.04.2019 // Elena Fraj (Creadora i investigado-

ra, professora a la Universitat de Barcelona)

5. Precarietat i ciutat. 08.04.2019 // LaPlasi-
ta. (Estudi d’arquitectura + paisatge + gastrosofia). 
Aquesta sessió es va portar a terme a EINA, en el 
marc de la col·laboració entre Asimetries i el Màster 
Universitari en Art i Disseny (EINA-UAB).

6. Transition Design. Un enfocament sistèmic per 
afrontar les asimetries causades pels wicked prob-
lems. 25.04.2019 // Tania Costa. (Professora d’EINA i 
coordinadora del Màster Universitari d’Investigació an 
ERTE i Disseny / EINA-UAB).

7. Transition Design in relation to the framework 
of asimmetries. 30.04.2019 // Cameron Tonkinwise. 
(Professor of Interdisciplinary Design at the Univer-
sity of Technology Sydney (UTS). Investigador sobre 
estudis de disseny, disseny sostenible i disseny per la 
transició)

8. Investigació artística: asimetries jurídiques. 
07.05.2019 // Núria Saura. Doctora en dret, professora 
de la UAB

9. (a)topia(s). Una indagació artística sobre 
malestars deslocalitzats i estratègies d’invisibilitat. 
23.05.2019 // Teresa Marin Doctora en Belles Arts. 
Professora de la Universitat Miguel Hernandez

10. Paisatge en crisi, precaritzat. Ciutat i tecnolo-
gia. 18.06.2019 // Clara Boj (Doctora en Belles Arts. 
Professora Màster PERMEA)

11. Espai de treball / Tutoria de projectes . 
09.07.2019 // Ángela Bonadies (artista visual)

12. Taller d’Imatge i representació asimetries ur-
banes. 10 i 12.07.2019 // Ángela Bonadies

ASIMETRIES | JORNADA. Ciutat, tercer espai i 
desigualtat contemporànies. 
Com a resultat final de les experiències i el treball 



realitzat al llarg de les sessions i les residències 
d’investigació es va organitzar una jornada oberta 
sota el concepte d’ASIMETRIES / CIUTAT, TERCER 
ESPAI I DESIGUALTATS CONTEMPORÀNIES, amb 
la finalitat d’explorar, des d’àmbits i disciplines divers-
es, algunes de les múltiples conseqüències derivades 
de la desigualtat, de la manca d’equivalència, de la 
vulnerabilitat o de la precarietat cosificada; a través de 
les relacions d’afectació mútua que s’estableixen entre 
els espais construïts, els espais socials, els espais de 
memòria i de vivència que conflueixen en les ciutats. 
Asimetries que es configuren entre els espais i la seva 
habitabilitat. 
En aquest cas s’analitza des de quatre mirades: la de 
l’acció política i el posicionament compromès, la de la 
mediació intercultural, la de la relació entre la ciutat 
construïda i la ciutat viscuda, i la de l’art com a eina 
per a l’acció social.
La jornada amb la participació de Fina Birulés (filò-
sofa), Fadilha Mammar (mediadora cultural), Josep 
Bohigas (arquitecte), PSJM (equip de creació, teoria 
i gestió artística format per Cynthia Viera i Pablo San 
José) i el grup de la residència d’investigació - viver 
de processos, format per Patricia Bagán, Ro Caminal, 
Fiona Capdevila, Mia Coll, Tània Costa, Irma Estrada, 
Sonia G. Villar, Daniel Gasol, Nil Joan, Irene Pérez, 
Amparo Prieto , Manuela Valtchanova, i Idensitat (Irati 
Irulegui, Azucena López, Gaspar Maza, Ramon Parra-
mon).
Calendari, localització i assitència:
- 12 de març 2019: Filosofia de la precarietat. 
Estètica i política de la precarietat. Gerard Vilar (Cat-
edràtic d’Estètica i Teoria de les Arts al Departament 
de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona). 
- 18 de març 2019: Drets Culturals i Desigualtat 
en el context de Barcelona, Nicolàs Barbieri (UAB. 
Membre del Grup d’investigació en Desigualtat. IGOP)
Presentacions de projectes d’investigació propis dels 
membres del grup.

- 26 de març 2019: Espai de treball i tutoria 
amb IDENSITAT: Definició de grups de treball i àrees 
temàtiques. Metodologies d’investigació des de les 
ciències socials / Metodologies artístiques.
- 02 d’abril 2019: Precarietats laborals, cossos, 
feminismes.. Feminismes. Elena Fraj (UB i UPF)
- 09 d’abril 2019: Gastrosofia, sobirania ali-

mentària i precarietat, La Plasita
- 25 d’abril 2019: Transition design. Emanci-
pació ciutadana. Papanek (Disseny per viure), Tània 
Costa (MURAD, EINA-UAB)
- 30 d’abril 2019:  Transition Design in relation to 
the framework of asimmetries. Cameron Tonkinwise. 
Professor of Interdisciplinary Design at the University 
of Technology Sydney (UTS)
- 07 de maig 2019: Investigació artística: asime-
tries jurídiques. Núria Saura, (UAB, UOC)
- 14 de maig 2019 : Sessió de treball del grup 
de recerca i IDENSITAT
- 23 de maig 2019 : (A)topia(s). Una indagació 
artística sobre malestars deslocalitzats i estratègies 
d’invisibilitat. Sessió de treball amb Teresa Marín (Uni-
versidad Miguel Hernández)
- 28 de maig 2019 : Sessió de treball del grup 
de recerca i IDENSITAT
- 18 de juny 2019: Paisatge en crisi, precaritzat. 
Ciutat i tecnologia. Clara Boj (Màster PERMEA)
- 25 de juny 2019: Sessió de treball del grup de 
recerca i IDENSITAT
- 02 de juny 2019: Sessió de treball del grup de 
recerca i IDENSITAT
- 09 de juny 2019: Definició de projecte: Sessió 
de treball del grup de recerca i IDENSITAT. Conversa 
amb Angela Bonadies 
- 10 i 12 juliol 2019: workshop a La Negreta amb 
l’Angela Bonadies
- 16 de juliol 2019: Definició de projecte: Sessió 
de treball del grup de recerca i IDENSITAT
- 23 juliol 2019: Definició de projecte: Sessió de 
treball del grup de recerca i IDENSITAT 
- 3 setembre 2019: Tutoria de projectes:Sessió 
de treball del grup de recerca i IDENSITAT
- 17 setembre 2019: Tutoria de projectes: Ses-
sió de treball del grup de recerca i IDENSITAT 
- 1 octubre 2019: Tutoria de projectes: Sessió 
de treball del grup de recerca i IDENSITAT
- 15 octubre 2019: Tutoria de projectes: Sessió 
de treball del grup de recerca i IDENSITAT
Localització: Totes les sessions de treball així com 
la jornada de presentació pública dels resultats es 
van dur a terme a Fabra i Coats, Fàbrica de Creació 
de Barcelona a excepció de la sessió del 8 d’abril a 
càrrec de La Plaseta que es va dur a terme a EINA, 
Centre Universitari de Disseny i Art i el workshop dels 



dies 10 i 12 de juliol de l’Angela Bonadies que es va 
realitzar a La Negreta.
Assistencia: El grup de treball es va conformar amb 
un total de 26 participants escollits per convocatoria. 
A més a les sessions amb participació externa hi van 
participar 10 pensadors. A la jornada pública del mes 
de novembre hi van assistir unes 100 persones 

Valoració dels resultats obtinguts i projecció de futur: 
Per a la celebració d’aquesta segona edició de les 
Jornades en el marc d’Asimetries s’ha tornat a comp-
tar amb la co-organització d’Escola EINA i el suport de 
Fabra i Coats Fàbrica de Creació.  
Com objectiu d’assistència a la jornada voliem superar 
les xifres de l’edició anterior que rondaban una mitjana 
de 50 persones. En 2019, la jornada ha doblat la par-
ticipació del públic genèric  sinònim de la bona acollida 
que ha tingut la proposta dins el sector i l’efectivitat 
dels canals de comunicació empleats per promocio-
nar-la. 

Dades estadístiques de l’activitat
- Nombre d’activitats: Un total de 23 activitats 
(21 sessions, 1 workshops i 1 jornada)
- Edició de l’activitat: Asimetries Espai E és la 
segona edició ja que aquesta articulació de relacions 
amb àmbits educatius i d’investigació aplicada es 
va  començar a dur a terme amb les jornades inter-
nacionals que es van fer a Fabra i Coats com part 
del projecte NEXES, sota el nom de Espai_E Barris i 
Pràctiques artístiques
- Nombre de persones involucrades (remu-
nerades): 26
- Nombre de persones involucrades (no remu-
nerades): 38
- Tipus de públic: Tots els públics   
- Origen del públic: Local, de Catalunya, de la 
resta de l’Estat, de l’estranger.



PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ: arxius web, xarxes 
socials i altres canals

IDENSITAT es una associació cultural que creix i es 
nodreix del seu públic i dels seus participants; és per 
aquest motiu que la comunicació i la difusió son as-
pectes essencials pel desenvolupament dels projectes 
i les línies de treball. 

Per dur a terme una bona estratègia comunicativa 
hem desplegat diferents canals comunicatius on l’arrel 
i tronc principal de la difusió és el nostre web i les 
seves branques són la newsletter, les xarxes socials, 
la cartelleria i flyers de creació pròpia i la difusió en 
plataformes del sector cultural. 

El web https://www.idensitat.net a més de ser el princi-
pal canal de transmissió és alhora un gran arxiu digital 
on està documentada la llarga trajectòria de l’associ-
ació i les activitats desenvolupades durant els lustres 
d’existència d’IDENSITAT. Un arxiu d’aquestes dimen-
sions i característiques necessita ser nodrit assídua-
ment, i la creació de continguts escrits, i especialment 
audiovisuals, necessita d’una gran implicació per part 
de l’equip i sovint és necessària la participació de 
col·laboradors externs. A més, els continguts es poden 
visualitzar en tres llengües: català, castellà i anglès, 
d’aquí que a les tasques de creació i producció de 
continguts se li sumi la labor de traducció per arribar 
a un públic tan nacional com internacional. Per totes 
aquestes raons la demanda que general la mise a jour 
del web l’hem contemplat como un “projecte” més sub-
vencionable per tal de poder produir continguts òptims, 
difondre el nostre treball a tots tipus de públics i tenir 
documentada per posterior consulta cada activitat real-
itzada dels diferents projectes que desenvolupem. 

Juntament amb el web, l’enviament de la nostre news-
letter mensual on anunciem les accions i activitats de 
l’organització és una de les principals eines comunica-
tives de l’entitat que ha aconseguit consolidar més de 
6.000 subscriptores i subscriptors.

Igualment les xarxes socials son uns del eixos comu-
nicatius per arribar a nous públics així com els nostres 
fidels seguidors. L’any passat vem obrir un perfil a 
Instagram com a nou canal de comunicació arribant a 
més de 1000 seguidors en tant sols un any. En 2019 
el nombre de seguidors ha superat els 1500. Contin-
uem treballant activament en Facebook i Twitter on 
realitzem seguiment de projectes i manteniment de la 
nostra comunitat digital. A més d’anunciar les activitats 
programades per la nostra entitat a les xarxes socials, 
compartim els esdeveniments i continguts d’altres 
col·laboradors, artistes, llocs culturals i profession-
als de la cultura amb els que hem tingut el plaer de 
treballar conjuntament durant aquests anys, així creem 
un teixit de sinergies on tots procurem una difusió més 
cooperativa dins del gremi artístic, educatiu i social. 

S’ha produït material gràfic i cartelleria pròpia (cartells, 
flyers, posters, targetes, etc) per a la difusió de cada 
projecte, que s’ha fet servir en plataformes digitals i 
en diversos canals de comunicació així com en les 
trobades i presentacions públiques on hem compartit 
les experiències de treball. 

Les plataformes digitals del sector cultural, artístic 
i educatiu són un bon medi de difusió dels nostres 
projectes i de les nostres convocatòries per a residèn-
cies o grups de treball. Un exemple és la plataforma 
Arteinformado on podem visualitzar les convocatòries 
actives així com l’històric de les convocatòries real-
itzades amb anterioritat. Podem fer el seguiment de 
quantes persones han visualitzat les bases de cada 
una de les convocatòries, eina molt útil per mesurar 
l’impacte de la difusió en el públic final així com en els 
futurs/ possibles col·laboradors per a cada projecte.





Una altre plataforma digital de difussió és el web 
TheIndependentproject.it pàgina que agrupa amb un 
mapa interactiu totes les entitats artístiques indepen-
dents d’Europa. IDENSITAT es una de les entitats 
recollidas en aquest medi.

D’altra banda, IDENSITAT activa altres elements 
comunicatius més enllà de les plataformes digitals, 
com ara Exposicions que en molts casos itineren 
per divesos espais col·laboradors, com és el cas del 
projecte NEXES Sant Andreu, Asimetries - Espai_E a 
Fabra i Coats Fàbrica de Creació o les exposicions de 
cada territori en Estètiques Transversals, que combin-
en diversos formats digitals i produccions audiovisuals 
i d’arts plàstiques. 

A més de totes aquestes vies comunicatives no hem 
d’oblidar el medi més antic desenvolupat per l’esser 
humà per difondre una activitat :el “boca - orella”; una 
via encara molt present en l’actualitat malgrat la era 
digital a la que estén inmersos, un medi de difusió que 
no hem de desestimar i que a IDENSITAT el tenim 
molt present. D’una banda amb la implicació dels par-
ticipants en la disseminació a partir dels seus propis 
mecanismes i canals per donar compte dels processos 
de treball, d’altra amb el trebll comunicatiu del sinte-
grants de l’entitat per presentar projectes en sectors 
clau (institucions i estaments polítics, sectors artístics 
i culturals...) per tal d’explicar de manera global el 
procés de producció i recerca a nivell local, anunciant 
les activitats i trobades de caràcter obert. 

Seguint aquesta línea, IDENSITAT ha col·laborat o 
participat en altres esdeveniments, més enllà de les 
activitats pròpies, com trobades professionals: con-
ferència, grups de participació, residències o tallers 
promovent en primera persona la tasca i el programa 
actiu de l’associació. 

Enguany hem estat presents a: 

12 desembre 2019 : Presentació de la publicació i el 
fons d’arxiu de pràctiques col·laboratives del Instituto 
Do It Yourself on IDENSITAT a participat en l’apartat 
dedicat a art i educació

23 i 24 de octubre de 2019: participació en el V En-
cuentro Cultura y Ciudadanía dedicat al concepte d’es-
pai públic” i la seva apropiació i la seva co-construcció 
a través de la cultura i les seves pràctiques. IDENSI-
TAT va fer una presentació sobre el nostre projecte 
Estètiques Transversals - Ecositemes de l’oci i amb un 
stand a la fira de professionals

8 octubre 2019: participació en els debats “Arte y 
transformación del espacio público”, “El arte, la ciu-
dadanía y espacio público” i “Las políticas culturales 
para el arte en el espacio público” en el marc de les 
Jornades Internacionals Ciutats Creatives/ Art i espai 
públic urbà de Tournefeuille, Francia. 
Ramon Parramon va participar presentant el projecte 
Estètiques Transversals 

3 - 5 de juliol 2019: participació al IV Congres Interna-
cional d’Investigació en Arts Visuals “ a la facultat de 
Belles Arts de San Carlos – Universitat Politècnica de 
València. Amb una conferencia de Ramon Parramon 
sobre El arte como visibilizador de complejidades 
sociales / la complejidad social como invisibilizadora 
del arte.

30 de maig 2019: Participació en al seminari ‘Com dir 
nosaltres? del Museu d’Art Contemporani d’Alacant  
una acció oberta organitzada per PERMEA, programa 
experimental de mediació i educació del GVA Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana.

20-24 de març 2019: participació al Festival of School 
Fundamentals organitzat per Bauhaus amb motiu de 
la celebració del seu centenar , on es va presentar el 
fanzine resultant del projecte  Nexes de l’artista Fito 
Conesa i l’Associació de joves estudiants gitans de 
Bon Pastor.

5 de març 2019: presentació al MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona de la publicació «Anada i 
tornada»  editat per Es Baluard Museu d’Art Contem-
porani i on Ramon Parramon va col·laborar amb la 
contextualització teòrica  de l’edició.



Finalment, com a element recurrent de difusió i gener-
ador de continguts que agrupin la diversitat d’accions i 
activitats generades per la entitat, IDENSITAT conclou 
una gran part dels seus projectes amb una publicació 
final, ja sigui en forma de fanzine, de llibre o de llibre 
digital.  La majoria d’aquestes publicacions son ac-
cesibles i descarregables al web https://www.idensitat.
net/ca/publicacions. Els exemplars en versió impressa  
es distribueixen en els diferents actes promocionals de 
l’entitat i son a la disposició de tota persona interessa-
da que vulgui adquirir-los. 

Per aquest any 2019 hem produit les següents publi-
cacions pròpies: 

1. Cuando tu materia deviene desborde de Francisco 
Navarrete Sitja. Projecte: Estètiques Transversals - 
Ecosistemes perifèrics. IDENSITAT + Centro Huarte. 

2. Potes en l’aire del col·lectiu Nyam Nyam. Estètiques 
transversals - Ecosistemes de l’Oci. IDENSITAT +  
Consorci de Musues de la Comunitat Valenciana.

3. NARANG: Genealogia d’un souvenir. Col·lectiu ide-
adestroyingmuros. Estètiques transversals - Ecosiste-
mes de l’Oci. IDENSITAT + Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana.

4.Publicació il·lustrada (Wo)Manresa de Raquel Friera. 
Camins Il·lustrats, Vilanova i la Geltrú 2019. 
IDENSITAT

5. No man’s land de Alfonso Borragan. Estètiques 
Transversals - Ecosistemes de l’Ocio. IDENSITAT + 
Centro Huarte

Mostra de diferents publicacions i material gràfic 
d’IDENSITAT



Gràfica de comunicació i cartelleria:
A continuació presentem alguns exemples de grà-
fica de comunicació i cartelleria que s’ha fet servir 
als propis canals de l’organització així com a altres 
plataformes i canals de les entitats col·laboradores, 
validant-se prèviament per l’equip d’Idensitat. 



IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, 
mitjançant processos creatius, formes d’incidir en el 
territori en les seves dimensions espacial, temporal i 
social. S’articula com a sistema que incorpora altres 
projectes, accions o intervencions que es despleguen 
en diferents espais i contextos. Impulsa un conglomer-
at d’estratègies per dur a terme activitats que combin-
en recerca, producció, gestió, educació i comunicació. 
Un sistema que alhora es fonamenta en dinàmiques 
col·laboratives per tal de posar en relació la pràctica 
artística contemporània amb altres disciplines, i desen-
volupar mecanismes connectables a determinades 
òrbites de l’espai social.

Amb l’expressió “experimentar amb el lloc per a trans-
formar les pràctiques artístiques, i experimentar amb 
les pràctiques artístiques per a transformar el lloc”, vol 
fer evident la funció activa que té l’art en el context 
social, i la seva capacitat per a expandir-ho en un con-
text més global, mitjançant dinàmiques que combinen 
l’acció crítica i la voluntat de transformació.

IDENSITAT és un projecte independent que compta 
amb la col·laboració de diverses institucions públiques 
i fundacions privades. (Generalitat de Catalunya, Ajun-
tament de Barcelona. Institut de Cultura, Ajuntament 
de Manresa, Fundación/Colección Júmex, HANGAR 
(Bacelona), Creative Europe Programme of the Eu-
ropean Union, Fabra i Coats Fàbrica de Creació de 

Barcelona, Xarxa Transversal, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). Forma part de la 
Xarxa d’Espais de Producció Xarxaprod

Equip:
Ramon Parramon. Direcció.
Roser Colomar i Irati Irulegui. Coordinació de project-
es.
Roser Colomar. Comunicació web i xarxes socials.
Anna Recasens. Recerca i producció de Continguts. 
Projectes europeus.
Núria Parés. Organització i disseny d’espais
Gaspar Maza. Co-director projectes específics: iD 
Sport, Espais Zombi.
Xavi Camino i Francesc Magrinyà. Projectes espe-
cífics, iD Sport, iD Barri Barcelona
Jang Sub Lee, Paula Pladevall, Bet Puig, Marc Valls. 
Col·laboradors en disseny gràfic.
Natxo Medina: Col·laborador en fotografia i vídeo.

Contacte:
idensitat@idensitat.net 
www.idensitat.net


