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Continua el projecte artístic
a l’Illa Fort Pienc

Foto: Cristian Añó

[ A PARTIR D’ARA ]

[ EN PROCÉS ]

Després de dos mesos de
rodatge (setembre i octubre),
ha arribat el moment de fer
un petit balanç del pas de
Trans_art_06 per l’Illa Fort
Pienc. Durant aquest temps,
els sis projectes artístics que
s’estan desenvolupant als
diferents equipaments de l’Illa
van prenent forma a poc a poc.

Aquesta ha estat una etapa
especialment intensa de treball
conjunt entre els artistes i els
usuaris: Laboratorium i els
avis de la residència de gent
gran; Txuma Sánchez amb els
comerciants del mercat i dels
voltants; Sitesize amb els usuaris
del Centre Cívic; Pau Faus amb
els de la biblioteca i d’altres;

Experimentem amb l’art i els
nens de l’Escola Bressol i del
CEIP i, finalment, Riccardo
Massari, que treballa a l’Espai
Jove de l’Eixample.
Els artistes segueixen creant,
amb l’ajuda dels col·laboradors,
els materials necessaris per a
les propostes artístiques.

Fins el gener de 2007, l’Espai
de Documentació i Investigació
EDiTA romandrà obert per les
tardes al vestíbul del Centre
Cívic amb informació sobre
Trans_Art_06, els artistes, els
projectes, l’Illa . . . No us perdeu,
tampoc, l’exposició que es farà
al gener amb els resultats finals
d’aquests projectes artístics.

INFORMACIONS I REFLEXIONS SOBRE TRANS_ART_06
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[ EQUIP ]
[ EDITORIAL ]

Benvinguts i benvingudes:
Han passat dos mesos des de que en l’editorial
del butlletí núm.1 us donàvem la benvinguda al
projecte de Trans_art_06.
En aquest segon butlletí us fem arribar notícies
de quin és el procés de treball dels artistes i
de quin tipus de col·laboració estan establint
amb els usuaris dels equipaments. Es tracta
d’informar del què i com ho fan i amb qui
treballen. També hem parlat amb els responsables
dels equipaments sobre els propis centres, quins
serveis donen al barri i de quina manera Trans_
art interacciona amb el seu dia a dia.

Així doncs, estem a mig camí d’un procés en
el que ja es poden apuntar algunes reflexions i
plantejar temes a debatre.
Durant l’exposició final que hi haurà al gener
sortirà el tercer i últim butlletí, amb l’objectiu de
donar per conclòs el projecte i fer les darreres
valoracions.
Fins ara!

IMATGES SOBRE EL PROCÉS DE TREBALL DE TRANS_ART_06
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>>> Projecte La Aldea. Txuma Sánchez/Trans_art_06

Direcció: Lídia Dalmau i Cristian Añó
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Amb el suport de l’Ajuntament de
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a Trans_art_06 per la seva dedicació en
aquest butlletí.

Visita de l’artista Txuma Sánchez a l’Associació de veïns del barri >>> 1
Entrevista a l’antropòleg Manuel Delgado >>> 2

[REFLEXIÓ]

Fitxa de treball del projecte Observatori acústic de l’artista Riccardo Massari >>> 3

Col·laborar en un projecte
artístic?
Aquest segon butlletí coincideix amb
l’equador del desenvolupament de
Trans_art_06. Un bon moment per
apuntar algunes consideracions que són
pertinents, tant en relació al projecte
i altres propostes artístiques similars,
com a maneres diferents de fer que
s’estan estenent en el conjunt de la
societat.
Trans_art dóna cabuda a uns
plantejaments artístics que tenen com a
eix de treball una relació de col∙laboració
amb diversos agents. Des d’aquesta
òptica, es proposen intercanvis més
participatius amb els espectadors,
amb relacions més horitzontals, menys
jerarquitzades, basades en posicions
més properes entre uns i altres.
Un canvi de perspectiva que ja fa
temps que s’està filtrant en el treball
de diversos artistes contemporanis
i que no és un fet aïllat i limitat al
món de l’art. En aquests darrers anys
s’observen alguns símptomes que
apunten en la mateixa direcció en el

conjunt de la societat i que comporten
nous hàbits i maneres de fer que es
manifesten en àmbits molt diversos.
Internet, sense anar més lluny, recull
en la seva xarxa moltes propostes
en les quals, per la seva existència i
funcionament, la col∙laboració dels
usuaris és un element cabdal. Wikipedia,
una enciclopèdia on-line que en
l’actualitat ja compta amb més entrades
que l’enciclopèdia britànica, està escrita
pels mateixos usuaris, que també són
els encarregats de fer-ne la traducció a
d’altres idiomes.
Una altra pàgina web com
youtube.com, especialitzada en vídeos, esta experimentant un èxit
de visites sense precedents. Els navegants, a més a més de gaudir de
vídeos famosos, poden penjar-hi les
seves pròpies creacions àudio-visuals i
conèixer les d’altres realitzadors anònims. En relació a fa uns anys podem
veure com l’espectador cada cop pot
participar més activament i les seves

opinions i gustos es tenen en compte.
S’està afavorint que les fronteres entre qui produeix/crea els productes
culturals i els espectadors que els
consumeixen es facin més permeables. En el terreny de la gestió pública
trobem iniciatives com els Consells de

TRANS_ART DÓNA CABUDA

A UNS PLANTEJAMENTS ARTÍSTICS QUE TENEN COM A EIX
DE TREBALL UNA RELACIÓ DE
COL∙LABORACIÓ AMB DIVERSOS
AGENTS

Barri. L’objectiu d’aquests no és altre
que establir un canal de comunicació
i d’intercanvi entre els veïns i els ajuntaments.
Alguns processos participatius en
la planificació urbana, com la que
més endavant en aquest butlletí

Pau Faus recollint una història pel seu projecte >>> 4
Experimentem amb l’art preparant material al Taller obert >>> 5
Pares de l’escola amb la motxila del projecte d’Experimentem amb l’art >>> 6

coneixerem de boca dels seus
creadors a Sant Andreu de Besós,
són un altre exemple d’aquesta
tendència anomenada des dels
estaments públics Polítiques de
Proximitat. Ara bé, també caldria
senyalar que tota aquesta mena de
processos i, el projecte Trans_Art_06
no n’és aliè, comporten un cert risc
i un aprenentatge per tots els agents
implicats. Són estratègies que es
comencen a implementar i que sobre
la marxa han d’ajustar-se a la realitat
del context en el que tenen lloc per
tal d’evitar convertir-se en estratègies
de marqueting o suposades posicions
estètiques i ètiques en les que a l’hora
de la veritat res canvia. Cal veure
com s’equilibra el valor afegit que
suposa per qui engega un procés
participatiu amb el retorn d’aquest
valor al qui participa. En definitiva que
per a tots els que hi col∙laboren sigui
una experiència en la qual aquesta
manera de fer tingui sentit. ❚
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[ PRESENTACIÓ PÚBLICA DE TRANS_ART_06 ]

El 19 de setembre, Trans_Art_06 es va presentar a la gent del barri.
A l’acte també hi va assistir el regidor de Joventut de l’Ajuntament i la
regidora de districte, Xavier Florensa i Assumpta Escarp. Els directors
de Trans_Art_06 van ser els encarregats de trencar el gel presentant
el projecte. A continuació, els directors dels equipaments i els artistes van explicar en què consisteix la seva participació en la proposta.
Com a cloenda, es va fer una visita a l’Espai Jove de l’Eixample guiada per Riccardo Massari, l’artista sonor que realitza el projecte en
aquest equipament, amb performance sonora i cervesa per gentilesa
de l’Espai Jove.

El 15 d’octubre es va clausurar el TALLER OBERT dels artistes
situat a la sala d’exposicions del Centre Cívic. Un dels seus visitants
més assidus ha estat Cascook, que ens en dóna la seva impressió. “He
passat sovint per aquí a tafanejar, però segueixo sense saber que en
sortirà de tot això. Cap dels artistes m’ha sabut comunicar una idea
clara del que fa i penso que no m’ho han sabut explicar perquè ells
tampoc ho veuen clar. De totes maneres, surti el que surti, el fet de
poder seguir tot el procés, la fecundació, gestació i expulsió de les
obres, és una cosa interessant perquè no passa sovint. Tot i que, de
moment, no n’he tret cap conclusió ni tampoc cap emoció”.

2
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PROJECTES ARTÍSTICS DE TRANS_ART_06
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>>> A la pàgina web
www.trans-artlaboratori.org
es podrà trobar
properament la informació
més desenvolupada sobre
aquests projectes i els
equipaments a on es
desenvolupen.

Alguns apunts sobre
com els artistes
de Trans_art_06
desenvolupen
els projectes

12 gener - 7 març 2007

SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CÍVIC FORT PIENC

EXPOSICIÓ FINAL TRANS_ART_06

En el butlletí anterior els artistes
van descriure els seus projectes
però ara ja poden explicar com
els estan posant en pràctica: com
estan funcionant les seves metodologies de treball, quina relació
s’ha establert amb els usuaris
dels equipaments on tenen lloc
les seves intervencions artístiques,
quines dificultats i avantatges els
està suposant aquesta experiència.
Treballar frec a frec amb la gent
és molt enriquidor, ho opinen els
artistes en general, però la feina
en equip fa que el ritme de treball
sigui més lent. Alguns d’ells no havien comptat amb el temps que es
triga a fer que les persones entrin
en confiança i s’obrin a participar
en una cosa que els proposa algú
desconegut. Fer això, sense forçar

WWW.TRANS-ARTLABORATORI.ORG

[ REPORTATGE ]

les situacions ni violentar a ningú,
ha provocat que tots els projectes
necessitin més temps d’adaptació
al context.
A més d’aquest endarreriment
de la feina, hi ha hagut altres factors que han modificat les expectatives dels artistes. De vegades, la
impossibilitat de fer entendre a
alguns usuaris com per exemple
els nens de l’escola bressol o els
avis de la residència la complexitat
dels projectes, ha obligat a modificar alguns plantejaments inicials.
En altres casos, ha estat l’esperit
emprenedor dels usuaris el que
ha portat a l’artista a modificar la
seva idea original per adoptar les
propostes de la gent, que és el que
ha passat amb alguns comerciants
del mercat.❚

PROJECTES ARTÍSTICS DE TRANS_ART_06
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[ PROPOSTA ]

OBSERVATORI ACÚSTIC

ESCRIURE UN LLIBRE,
COMUNICAR ESPAIS DE LLIBERTAT

CARTOGRAFIA OBERTA

Sitesize al centre cívic (www.sitesize.net/escriureunllibre)

Pau Faus a la biblioteca

El projecte parteix de les relacions que estableixen les diferents comunitats d’usuaris amb
l’edifici i les activitats del centre
cívic. El treball es va iniciar amb
els nens de 3 a 5 anys de la
ludoteca. Després amb els més
grans, els de 12 i 13 anys. Durant
el mes de novembre continuarem el treball amb altres comunitats del centre (gent gran,
talleristes, altres usuaris de les

Per crear el projecte Cartografia
Oberta sobre com representar
l’arquitectura a partir de la quotidianitat i del seu ús, recopilo
històries i records dels usuaris
dels diversos equipaments de
l’Illa Fort Pienc. Ho faig de diverses formes, la principal a través
d’internet, paral·lelament també
mitjançant unes fitxes que es
poden deixar de forma anònima
a una bústia mòbil que vaig ubi-

instal·lacions), aproximant-nos
a la seva manera d’utilitzar els
serveis que aquest equipament
ofereix i reconeixent els valors
culturals d’aprenentatge i de
relació que hi aporten.
Tots els continguts generats es
traslladaran i es faran visibles als
vidres de l’edifici. En el vestíbul
del centre hi podeu trobar el
plànol amb les localitzacions de
les intervencions.

cant als diferents espais de l’illa.
Inicialment jo m’imaginava que la
meva tasca seria principalment la
de difondre el projecte, creient
que les històries de la gent arribarien amb més facilitat. Però
me n’he adonat que també cal
anar personalment a cercar-les.
Ho he fet amb una gravadora i
he descobert que posar el micro
davant de la gent pot donar molt
bons resultats.

DESMEMÒRIA

LA ALDEA

------------------

OBSERVATORI ACÚSTIC

Laboratorium a la residència de gent gran i al centre de dia

Txuma Sánchez al mercat

Experimentem amb l’art a l’escola bressol i al CEIP

Riccardo Massari a l’Espai Jove de l’Eixample

Per aconseguir les imatges que
necessitem per elaborar el
documental ficcionat sobre les
històries de la gent gran que
viu a la residència, anem a treballar amb ells tots els dimarts i
divendres, aprofitant els tallers
de manualitats que cada dia
realitzen. També hem recopilat
material visual (vídeo, fotos,
àudio…) en d’altres activitats
del centre, com la festa de

Per donar forma al treball fotogràfic que estic realitzant sobre
les relacions entre les estructures comercials i la identitat del
barri, vaig a les parades del mercat, a les botigues dels voltants a
fer els contactes amb la gent.
Trobar el ritme per apropar-se
a ells és el més difícil però, alhora, el més interessant de la meva
feina. Dues vegades a la setmana
faig la meva ruta de visites. Por-

Els professors, amb qui estem
treballant en estreta col·laboració,
van insistir en que la nostra feina
no interferís en el ritme dels nens
i nenes. Les sessions de treball
amb les mestres han estat importants per ajustar el que proposàvem al procés d’adaptació
dels petits en l’escola bressol i
a la realitat d’un espai encara en
construcció en el cas del CEIP. La
nostra intervenció no només ha

En un principi havia pensat
que els usuaris de l’Espai Jove
interessats a explorar l’univers
sonor de l’Illa per tal de recollir-lo
en un CD treballessin amb unes
fitxes acompanyades d’un mapa,
com una mena de quadern de
camp on cadascú anés recollint
la seva experiència sonora. El
que hem fet fins ara són aquests
fitxers de materials i un premuntatge en format MP3.

karaoke de la Diada, les hores
de fisioteràpia o les sessions de
conversa. En aquest sentit, les
treballadores del centre s’han
implicat molt. Han estat bones
mediadores i ens han ajudat
a afrontar i entendre algunes
problemàtiques
(demències
senils, sordeses, maneres de
funcionar dels avis…). Tot plegat està sent tot un repte per
nosaltres.

to algunes còpies de les fotos i
les hi ensenyo. A poc a poc els
explico en què consisteix el projecte. Ara per ara he fet la meitat dels contactes previstos. Ho
he fet amb l’associació de veïns,
però em falten llocs per visitar si
vull acabar la meva panoràmica
del món del mercat. Per això
allargaré el procés durant tot el
mes de novembre.

respectat aquests punts sino que
hem procurat incorporar-los al
projecte. Les dues escoles han
facilitat aquest procés; també el
fet que els pares s’involucressin,
ja que part del projecte es du a
terme a les seves cases. Al treballar en relació a la idea d’espai i
les formes d’habitar-lo s’ha donat
una situació de convergència
entre la proposta que fem i el
procés de coneixença de l’edifici.

El procés però, té una dificultat
afegida, el usuaris de l’Espai van i
venen. N’hi ha que van a assajar
als bucs i prou. Per això i per
com s’organitzen el temps m’és
complicat consolidar un grup
de treball. També estic intentant
treballar amb uns educadors
de carrer i amb alguns instituts
per ampliar l’equip. He hagut de
canviar algunes estratègies que
tenia previstes.

SI VOLS COL·LABORAR
AMB EL RICCARDO MASSARI
EN LA RECERCA DE SONS
CARACTERÍSTICS DE L’ILLA FORT
PIENC, POSA’T EN CONTACTE A:
INFO@TRAN-ARTLABORATORI.ORG
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ARQUITECTURA

[ REPORTATGE]

[ ESPAI OBERT ]
[ CENTRE CÍVIC ]

Trans_art_06
als equipaments
de l’Illa Fort Pienc

Fèiem menció a l’inici d’aquest
butlletí sobre la necessitat
de plantejar els processos de
col·laboració de manera que
l’intercanvi que es realitza entre les parts sigui satisfactòria
per tots els que hi participen.
Aprofitant aquest segon butlletí
hem volgut donar una visió de
Trans_art_06 des de la perspectiva dels equipaments que han
acollit els projectes artístics. És
un moment per fer algunes valoracions i calibrar des del punt
de vista dels responsables dels
equipaments el procés de treball
que s’està duent a terme. En les
converses que hem anat mantenint han sortit a relluir aspectes
que potser no s’havien tingut en

compte en els plantejaments inicial, altres apreciacions són fruit
de la percepció d’un procés de
treball que encara està en funcionament i per què no dir-ho, una
divergència entre les expectatives creades i el que de moment
s’està visibilitzant. A tot això cal
afegir que cada equipament té
uns objectius propis i específics
així com unes dinàmiques particulars. Tot i així la riquesa i els
matisos de les converses que
hem mantingut amb els responsables dels equipaments no s’han
pogut reflexar en l’espai limitat
d’aquest butlletí. Aquí teniu uns
extractes que intenten ser uns
apunts entorn a les entrevistes
mantingudes.

[ ESCOLA BRESSOL ]

>>> “LA MÀGIA DE LA
FOTO POLAROID”
Durant aquests dos mesos,
els nens de 2 anys de
l’Escola Bressol han descobert la fotografia de la mà
d’Experimentem amb l’art.
Per Laia Vilardell, directora
de l’escola, i l’equip de mestres, ha estat una experiència inoblidable veure
la cara dels petits quan,
a poc a poc, un objecte
de l’aula anava apareixent
mentre bufaven la foto
polaroid. Ha estat tota
una sorpresa, també per
les mestres, descobrir les
possibilitats pedagògiques
que té la fotografia. Per la
seva part, els pares s’han
entusiasmat igual o més
que els seus fills a l’hora
de triar i fotografiar a casa
l’altre objecte. Al final, la
motxila portadora de les
fotos també ha tingut una
part positiva en el procés

>>> “LA SEU
DE TRANS_ART_06”
A més a més d’acollir a
la seva sala d’exposicions
el Taller Obert i la
mostra final de Trans_
art_06, el centre cívic
és l’equipament on es
desenvolupa el projecte
de Sitesize. La directora
del centre, Montse
Cesarini, comenta que
és difícil de saber encara
quin serà l’intercanvi que
es produirà entre ambdós.
De moment, el
desenvolupament del
projecte està afavorint
a donar més visibilitat

[ RESIDÈNCIA DE GENT GRAN I CENTRE DE DIA]

>>> “TORNAR
A SER PROTAGONISTES”

Perfil de l’usuari: gent de 25 a
45 anys, majoritàriament dones.
Objectius de l’equipament:
És un centre de proximitat
que dóna servei al barri amb
l’organització de cursos, difusió
i activitats culturals o cessió
d’espais, adaptant-se sobre la
marxa al seu context i a les
seves necessitats.

al centre cívic que ja té
una programació d’art
contemporani.
Pot oferir a la gent la
possibilitat d’acostarse a l’art actual de
forma participativa, i

ser espectador d’un
procés de treball
que té per objectiu
establir un diàleg públic
sobre el significat i
el funcionament d’un
centre cívic.

d’adaptació creant, de cara
als nens, una relació clara
entre l’escola i casa seva.
Pel que fa les expectatives
però, no s’han complert
totes, però el procés ha
estat molt positiu.

RICARDO
FLORES
SANT ADRIÀ
DEL BESÓS

Perfil de l’usuari: Avis autònoms
o amb discapacitats físiques o
psíquiques.
Nombre d’usuaris: 30 al centre de
dia i 137 a la residència.
Objectius dels equipaments:
Acollir gent gran i proporcionar
qualitat de vida. Tant el centre de
dia com la residència ofereixen activitats lúdiques i psicoterapèutiques.

“pel·lícula”, que a més a
més podrà veure gent de
tot el barri, els fa molta
il·lusió. Pel que fa als
familiars, no s’han implicat
gaire en el projecte. Potser
s’hi entusiasmaran més

quan vegin el resultat
final, igual que els avis
s’hi han anat engrescant
a mida que han pogut
veure què en surt dels
enregistraments o dels
materials que retallen.

>>> Foto: César Lucadamo
ELS ARQUITECTES EVA PRATS

[ BIBLIOTECA ]

>>> “CADA ESPAI
TÉ LA SEVA FUNCIÓ”
La impressió de Walter
Llorach, director de l’equipament, és que als usuaris
de la biblioteca els costa
participar en activitats alienes als seus interessos. Per
a Llorach, els usuaris d’una
biblioteca hi van a estudiar o a fer alguna consulta
concreta, així que resulta
complicat engrescar-los en
una altra activitat per a fer
mentre estan a la sala. Cada
espai té una funció i aquesta s’ha de respectar, en la
seva opinió, per consideració als usuaris.

>>> “L’ART COM A
VEHICLE D’EXPRESSIÓ
I COMUNICACIÓ”
Al CEIP estan tirant
endavant el projecte
de Trans_art_06 amb
l’idea que els ajudarà a
conèixer el nou edifici
que estrenen i el seu
entorn, explica Anna Font,
la seva cap d’estudis. A
l’hora també lliga molt
bé, afegeix, amb un eix
transversal que aquesta
escola s’ha plantejat: l’art
com a vehicle d’expressió
i comunicació. Cada
any, el centre tracta un
tema relacionat amb

I RICARDO FLORES SÓN,

[ MERCAT ]

>>> “GENT QUE T’OBRE
LES PORTES”

Perfil de l’usuari: Gent del barri
o de fora. N’hi ha que venen a
buscar material sobre arquitectura contemporània i disseny, que
no troben en altres biblioteques.
Nombre d’usuaris: De 1.000 a
1.200 usuaris per dia.
Objectius de l’equipament:
Posar la cultura a l’abast de les
persones.

Tot i així considera que,
com a espai, la biblioteca
pot acollir un projecte com
Trans_art_06, però pensant en el benefici que pot
suposar per a la biblioteca i
els seus usuaris. Donada la
seva especialització en

arquitectura contemporània els resultats del
projecte de Pau Faus pot
aportar documentació
per als fons de la biblioteca des d’una perspectiva diferent.

El projecte del mercat
ha comptat amb dos
valuosos aliats interns. La
tasca de mediació feta pel
president de l’Associació
de parades del mercat
entre els venedors i
l’artista ha afavorit molt
el bon funcionament de
les seves intervencions
al mercat. El Celes va
facilitar els primers
contactes, els més difícils,
presentant al Txuma
parada per parada i
obrint-li totes les portes.
Però aquest projecte,

JUNTAMENT AMB ELS VEÏNS I
VEÏNES DEL BARRI, ELS AUTORS

Perfil de l’usuari: bàsicament
veïns i veïnes del barri.
Nombre de parades: 13
Objectius de l’equipament:
Oferir als consumidors de
l’Illa Fort Pienc productes
d’alimentació frescs com fruita,
verdura, carn, peix… També
compta amb un forn de pa,
cafeteries i un Mercadona.

ademés del mercat, vol
retratar part de la xarxa
comercial del barri.
En aquest segon camp
de treball també hi ha
hagut un excel·lent
anfitrió, l’Antoni Díaz,
un veí de Fort Pienc que

D’AQUESTA INTERVENCIÓ

va acompanyar a l’artista
durant les seves primeres
visites per l’Illa. El sr.
Antoni ha sigut un guia
inmillorable a l’hora de
descobrir el comerç del
barri i les seves botigues
més emblemàtiques.

[ ESPAI JOVE DE L’EIXAMPLE ]

[ CEIP ]

Perfil de l’usuari: Nens de 4
mesos a 3 anys.
Nombre d’usuaris: 63 alumnes
Objectius de l’equipament:
Garantir les necessitats bàsiques
dels nens i nenes i oferir-los el
màxim de recursos (humans,
materials i d’espai) pel desenvolupament integral de les seves
capacitats.

Tots els treballadors
(gerocultors, assistents
socials, fisioterapeutes)
afirmen que, quan
Laboratorium va
a enregistrar als
equipaments, els avis
assisteixen més motivats,
fins hi tot més mudats, a
les seves activitats diàries.
Ha estat un revulsiu per a
la seva auto-estima rebre
les visites d’algú de fora
que està interessat en
el que fan o tenen per a
dir. Veure’s convertits en
els protagonistes d’una

>>> “EL PÚBLIC JOVE
ÉS UN PÚBLIC DIFÍCIL”

Perfil de l’usuari: Nens des de
3 fins a 7 anys.
Nombre d’usuaris: L’escola
està en creixement. De moment, s’imparteix des de P3 fins
a segon d’ESO.
Objectius de l’equipament:
Oferir un servei d’escolarització
sobretot a les famílies del barri
de Fort Pienc.

l’art i per això els ha
semblat interessant la
proposta de treballar
amb la fotografia, una
disciplina artística que
tractaran en profunditat
durant el segon trimestre,
però que el projecte

d’Experimentem amb
l’art els està ajudant
a dinamitzar. Només
que els calendaris són
molt apretats, i falta
temps per reflexionar
i analitzar l’activitat a
classe.

Són paraules de la
directora de l’Espai Jove
de l’Eixample. En el cas
dels seus usuaris , la
dificultat d’engrescarlos a participar en una
proposta com la de
Trans_art _06 és doble
pel fet que tots ells ja
tenen els seus propis
projectes artístics, als
quals dediquen el poc
temps lliure del que
disposen. Des del seu
punt de vista, aquest és un
lloc perfecte per acollir el
projecte i donar-li suport

EVA
PRATS
PLAÇA
PIUS XII

Perfil de l’usuari: joves d’entre
20 i 35 anys
Nombre d’usuaris: 150 joves
(grups de música, arts plàstiques
i companyies de dansa o teatre).
Objectius de l’equipament:
Donar suport a les iniciatives
creatives del joves oferint-los
el lloguer d’estudis d’enregistrament de maquetes, bucs
d’assaig, espai per exposicions…

material i un espai, però
els participants s’han
de buscar també a fora,
en instituts veïns, per
exemple. Tot i que encara
és d’hora per treure
conclusions, insisteix

Anna Pujol. El projecte
encara pot donar molt
de si a mesura que els
usuaris vagin veient els
resultats a l’ordinador
de l’Observatori Acústic.
instal·lat a l’entrada.

L’any 2002 els arquitectes Eva
Prats i Ricardo Flores van guanyar el concurs convocat per
l’ajuntament de Sant Adrià del
Besós per tal de convertir en
plaça un terreny erm situat al
municipi. Una de les premisses
del concurs va ser tenir en
compte la veu dels veïns i veïnes
convertint així el disseny en un
procés participatiu.
La seva metodologia de treball consistia a traslladar-se al bell
mig de l’erm, on projectaven els
plànols i les recreacions del què
pensaven que havia de ser la
plaça i, mitjançant un sistema de
megafonia, convocaven als veïns
a apropar-se, mirar, escoltar i dir
la seva. Després de les primeres
reunions sobre el terreny, es va
formar un grup reduït, representatiu del conjunt dels veïns, amb
el que els arquitectes van anar
tenint reunions periòdiques per
recollir les seves aportacions. En
una altra presentació pública es
visualitzaven les noves propostes i es tornava a donar veu als
veïns concentrats a través dels
micròfons.
El primer que els arquitectes
deixen clar és que, sense un
regidor d’urbanisme com Joan
Callau, plenament convençut
que en la creació d’una plaça els
veïns hi tenen molt a dir, hagués
estat molt difícil tirar endavant
un projecte d’aquesta mena.

En segon lloc, va ser cabdal pel
projecte que al barri hi hagués
ja un teixit social molt ben organitzat, que comptava amb uns
portaveus molt visibles, amb els
quals la seva gent es sentia molt
identificada i representada.
La valoració més positiva que
Eva Prats i Ricardo Flores fan de
la feina feta a la plaça Pius XII és
que els veïns senten molt seu
aquest espai. El fet de tenir la
gent en compte i constantment
informada a l’hora de pensar la
plaça ha afavorit que fins i tot en
tinguin més cura perquè consideren que està feta per ells.
Tot i que reconeixen que un
procés participatiu fa més complexes i més llargues les sessions
de treball, consideren que aquesta col·laboració amb els usuaris
de l’espai enriqueix el procés
creatiu i els proporciona molta
informació sobre les necessitats
que el projecte arquitectònic
ha de satisfer. Per altra banda,
treballar amb gent que no està
habituada ni al seu registre tècnic
ni a llegir un plànol els ha obligat
a ser molt directes i planers en
l’exposició de les seves idees.
Tant és així que, quan van saber que havien guanyat un altre
concurs públic per a una nova
remodelació urbanística, es van
proposar repetir l’experiència.
Aquesta vegada però, es van
trobar que el context social no
estava prou estructurat com per
a trobar-hi un interlocutor vàlid
ni tampoc hi havia un mediador
reconegut per tothom. Aquest
va ser el paper del regidor de
Sant Adrià del Besós que, com
han pogut comprovar, no és el
comú denominador. ❚

[ ARXIU HISTÒRIC ]

L’arxiu històric Fort Pienc va ser
fundat al juny de 2003 per un grup
de veïns que coneixen i estimen
el barri i que, conscients dels
nombrosos canvis que ha sofert en
els últims 30 anys, volen preservar la
memòria d´un temps marcat per les
vies del tren, per les indústries i per
les agències de transport.
L´arxiu intenta recuperar tot
el material possible: fotografies,
pel·lícules familiars, cartells,
programes de festes o d’activitats…
Però també vol recuperar la
memòria de la gent, de com vivia,
treballava o es divertia.
La majoria del material que
rebem prové del que nosaltres
anomenem “calaixos de menjador”,
és a dir, coses que durant anys la
gent ha anat guardant com a record
a casa seva i que ara veuen en l’arxiu
un lloc que els dóna sentit. És com
anar fent un puzzle gegantí, que mai
s’acaba i que peça a peça ens ajuda
a recuperar la memòria del barri.
L’arxiu està digitalitzat des dels
seus inicis i això ens permet retornar
els materials als seus propietaris, si
així ho desitgen. Els materials que
sen’s ofereixen com a llegat sempre
es conserven en qualitat de cessions.

Si estàs interessat en deixar-nos
material o vols col·laborar estem cada
dimarts i dijous, de 18,30 a 20 h, a :
A.V.V Fort Pienc. C/ Nàpols, 146,
1-D. 08013 BARCELONA
Tel. 93-231-11-46
e-mail: avvfortpienc@yahoo.es

>>> Arxiu històric. Fotografia de Josep Batet

>>> Projecte vinculat a la Biblioteca Fort Pienc. Pau Faus
Comerços col·laboradors

