


Territoris Oblidats - recerca, intervenció i educació

Territoris Oblidats reflexiona sobre les relacions entre els espais en 
desús i / o en situació d'oblit a la ciutat; qüestionant les seves 
tipologies, els seus significats i les interaccions personals que els 
construeixen des de la identitat social-urbana i la memòria col·lectiva.

Nosaltres articulem activitats que fomentin la interacció generacional 
i cultural en connexió amb la construcció de l'espai públic i la seva 
importància en l'entorn urbà, a partir d'eines i contextos que es basen 
en la participació i intervenció comunitària, en l'art públic i urbà, en el 
patrimoni material-immaterial i en territoris urbans.

La nostra intenció és aprofundir en la comprensió de la construcció 
de la ciutat, tant en la seva apropiació com en la seva organització 
física i simbòlica, buscant la participació de la ciutadania i institucions 
relacionades. Des de Territoris Oblidats qüestionem aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la necessitat de 
(re)pensar en el disseny urbà per a l'ús de les persones, així com la 
importància de la diversitat cultural, de la perspectiva de gènere i de 
l'urbanisme inclusiu.



A Territoris Oblidats treballem amb propostes educatives i participatives que utilitzen 
l'anàlisi del territori com una eina pedagògica per al coneixement de l'espai urbà en 
què vivim. El projecte busca treballar amb grups en risc d'exclusió social, 
especialment amb els col·lectius de joves i dones, amb la finalitat de promoure el 
desenvolupament comunitari, la solidaritat i la sostenibilitat perquè les generacions 
futures facin ús de l'espai públic i, al mateix temps garantir la participació activa dels 
col·lectius en la construcció d'una societat més justa, democràtica i solidària en el 
seu entorn més proper: barri vs. ciutat.

Per dur a terme els objectius i obtenir resultats satisfactoris, desenvolupem activitats 
des d'una metodologia participativa i inclusiva que enforteixi la comunicació 
generacional, l'aprenentatge col·laboratiu, l'expressió d'idees pròpies i la creativitat 
entre els i les participants. Els processos i les accions estan essencialment 
relacionats amb l'anterior consolidació del(s) grup(s), buscant reflexionar des de les 
idees exposades per ells mateixos a partir de dinàmiques grupals i percepcions en 
relació al territori. L'adquisició de l'autonomia, la perspectiva de gènere i la identitat 
social-urbana, tant a escala individual com de grup, són els punts-clau de les 
accions realitzades per Territoris Oblidats.

Eines:

Els elements artístics relacionats amb la cultura urbana i la tecnologia tenen una 
àmplia gamma d'eines amb què treballar: cartografia conceptual i territorial, registres 
visuals (fotos/vídeos), rutes discursives-exploratòries i fins al mateix l'activitat en si, 
són les eines bàsiques d'una anàlisi del territori, bé com la identificació de 
problemes i sensacions a l'espai més proper.

Aquestes eines permeten localitzar, representar, observar i reflexionar críticament 
sobre la construcció i desconstrucció del seu espai urbà quotidià. A través de 
materials audiovisuals, tècniques de debats reflexius i dinàmiques de grup, es pensa 
i actua sobre presència de les persones a l'espai urbà des d'enfocament simbòlic i 
"glocal".

Paraules Claus
Interacció de les persones amb el medi ambient
Matèries de treball: memòria, temps, naturalesa i medi ambient
Repensar l'espai públic i la seva simbologia dins de la ciutat

#espaipublic #memoriacol·lectiva #territoris 

#artpublic #perspectivadegenere #intervenciócomunitaria 
#identitatsocialurbana #simbologia  

Territoris Oblidats recerca, intervenció i educació



Som:

Roberta de Carvalho - Llicenciada en Arts Corporals per la UNICAMP (Brasil), Postgrau en Gestió 
Cultural i Màster Oficial de Disseny Urbà per la Universitat de Barcelona. Des de 1999 vinculada a la 
producció cultural relacionada amb el camp de l´art escènic i la experimentació audiovisual, 
esdeveniments socioculturals a l´espai públic i per la transformació social. Va formar part del grup de 
recerca consolidat Art, Ciutat, Societat (CR Polis/UB) i de l'Observatori Metropolità de Barcelona 
(bcncomuns.net). De 2008 a 2015 va ser coordinadora de projectes a Pensant Moviment Urbà, on va 
treballar amb joves i dones, des de la participació activa, intervencions al territori i l´art públic i urbà. 
Des de 2009 impulsa Territoris Oblidats, on actualment es dedica a la recerca de espais en desús i la 
memòria física i simbòlica dels espais, treballant amb propostes educatives i participatives.

Marta Mariño - Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Cumplutense de Madrid va continuar 
els seus estudis a la Universitat de Barcelona on ha realitzat un Màster Oficial en Disseny Urbà: Art, 
Ciutat i Societat alhora que va formar part dels projectes desenvolupats pel grup de recerca 
consolidat CR Polis de la Universitat de Barcelona, i un segon máster en Estudis de Dones, gènere i 
ciutadania. Ha treballat sobre la recuperació de la memòria i la representació de les dones en la guia 
de carrers de Barcelona i Madrid i en estudis urbans de gènere. Ha exercit com a docent en el títol 
propi de la Universitat Complutense de Madrid Agent per a la detenció i intervenció integral en 
violència de gènere i ha col·laborat en la publicació d'Art Públic de Barcelona amb la realització de 
tres comentaris sobre tres obres d'art situades en elements espai públic de la ciutat. Des del 2014 és 
mentora de história en el projecte de Wikidones coordinat des de La Bonne.

Mariela Iglesias - Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Buenos Aires, Màster en Polítiques, 
Projectes i Gestió de Ciutats per la Universitat de Barcelona i en Ciència Política per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Des de la docència, la investigació i la intervenció soci-espacial la seva 
trajectòria professional ha integrat la perspectiva social i territorial en projectes vinculats a polítiques 
socials, urbanes i d'innovació social. Ha estat investigadora i coordinadora de formació de l'IGOP-
UAB, docent en diverses universitats (UBA, UB, UAB, UVIC, UOC) i ha publicat diversos articles i 
llibres sobre les polítiques i models de ciutat.



inici

Idealització (desembre 2009) - Presentació Idea
1º Congrés Internacional de Creativitat i Innovació Social
11,12 i 13 de desembre/2009 - Caixa Forum - Barcelona

Preproducció: (abril/maig 2010)  
Residència Laboral - Centro de Arte y Creación industrial / Gijón 

Durant 2 setmanes (07 a 24 d´abril/2010) Roberta de Carvalho (presencial) 
i Inês Salpico (des de Barcelona) van desenvolupar el disseny estructural i 
contingut textual de la plataforma  web Territoris Oblidats durant el taller: 
Interactius: El procés com a paradigma realitzat en el Laboral - Centre d'Art 
i Creació Industrial, Gijón. 

Aquest taller va estar dirigit per Antoni Abad, Allison Kudla i Roman 
Kirschner, aquests dos últims artistes participants en l'exposició. 

Presentació Pública Territoris Oblidats
25 de novembre - 2010 - Arts Santa Mònica



projectes





RAJOLES QUE CAMINEN 

Rajoles que caminen, va consistir en la realització d'una sèrie de 
tallers i intervencions amb un grup d'adolescents, on es va impulsar 
l'adquisició d'autonomia personal des de la interacció amb el territori 
urbà. La finalitat del projecte va ser la de treballar en profunditat la 
perspectiva comunitària, promoure la capacitació a través de la 
creativitat, d'espais d'observació i de la seva transformació geogràfica.

L'abordatge conceptual d'aquest projecte s'emmarca en les formes 
d'apropiar-se i usar la ciutat per part dels/as adolescents del barri 
barceloní El Raval. Durant els anys de 2012 i 2013, es va dur a terme 
el procés de (re)pensar la construcció de l'espai públic del barri i els 
seus significats simbòlics, on es va estimular la participació activa i 
creativa del grup a partir d'un espai del seu entorn quotidià que estava 
físicament i simbòlicament abandonat.

Mitjançant la reflexió crítica i els valors democràtics col·lectius de 
responsabilitat social que abasta la construcció i la utilització de l'espai 
públic de la ciutat, els i les adolescents van treballar una proposta de 
millora, van projectar les seves idees en una maqueta i van realitzar 
dues intervencions efímeres en el solar degradat del Carrer 
Valldonzella amb Passatge Sant Bernat. 

Amb aquestes accions el grup va voler capturar d'una banda la 
necessitat d'incorporar aquest territori al teixit de la ciutat, realitzant una 
proposta de reestructuració urbana que obriria un camí de comunicació 
al barri, i d'altra banda van reivindicar a través de la pràctica artística 
els valors socials com a igualtat, participació i respecte per la diversitat 
en la societat actual.

"Una sociedad igualitaria y multicultural sólo tiene sentido si suponemos 

una pluralidad de arenas públicas en las que los grupos 
con diversos valores y retóricas participen." - Nancy Fraser 

* El grupo forma parte del Proyecto Grupal coordinado por por  EAIA Raval Nord (Gerencia de 
Calidad de Vida, Cultura y Deporte - Ayutamiento de Barcelona) 





SENYALEM LA MEMÒRIA, Territoris Oblidats a la Mediateca del Raval 

Senyalem la memòria, s'emmarca en la col·laboració iniciada el gener de 2013 entre Territoris Oblidats i Mediateca 
del Raval (Ravalnet). La proposta consisteix que els i les participants desenvolupin narracions a partir de l'arxiu 
digital de la Mediateca, un cop recopilat el material es tria un conjunt d'espais per als quals es produeix un (o 
diversos) dispositiu(s) de senyalització física que ens permeti traslladar els records i les experiències de la vida 
quotidiana del barri al seu context físic o simbòlic actual. 

Per a això es duu a terme una metodologia participativa amb activitats com el mapeig social-urbà, recorreguts 
participatius, identificació de diferents senyalístiques a l'espai públic i l'anàlisi de formes d'expressió artística 
contemporànies vinculades a l'espai urbà del barri del Raval. 

Durant l´any de 2015 va dur a terme tallers intergeneracionals posant en connexió centres educatius, grups 
comunitaris de joves i el grup de gent gran participant a Càpsules de Memòria amb uns objectius concrets: pla de 
senyalística i disseny de prototip; tallers de construcció dels senyals; senyalització: col·locació dels senyals a 
l’espai públic i processos d’identificació; disseny d’itineraris; dinamització d’itineraris participatius amb entitats, 
col·lectius i veïnat del barri.  Per a la realització dels tallers de construcció del dispositiu físic, Territoris Oblidats i 
Mediateca del Raval van concretar la col·laboració, amb l'escola d'Art La Massana (Raval) i l'IES Tarradelles 
(Raval).  

Pel que fa el taller realitzat a l´INS Miquel Tarradell, el seu principal objectiu va ser treballar les relacions 
ciutadanes existents al barri del Raval, la memòria col·lectiva i el sentiment de pertinència del barri. Van estar 
presents durant tot el procés, a més de l'equip tècnic de Territoris Oblidats, 3 dones representants de la Mediateca 
del Raval, que a més de transmetre els seus coneixements i memòria, van treballar braç a braç amb el grup, en la 
construcció dels dispositius físics. 

El desenvolupament de Senyalem la Memòria a la Massana va estar vinculat amb el projecte microRavals que es 
realitzava en el Arts Sant Mónica durant l'any de 2015. microRavals va col·laborar a crear un marc de treball en 
comú amb el projecte Senyalem la Memòria i l’assignatura de Metodologia Projectual de disseny III del Grau 
d’Arts i Disseny de l’Escola Massana.  

Coincidint amb la inauguració de Frederic Perers «Temps d’acció», juliol/2015, del cicle Trets enmig del concert a 
l’Arts Santa Mònica, es va  dur a terme l´exposició de Senyalem la Memòria, la instal·lació de la primera fase de la 
senyalització “A la fresca”, i durant les festes del Raval es va realitzar l’itinerari de presentació amb la instalació de 
les 11 cadires en cadascun dels punts. 

En paral·lel al procés dels tallers realitzats, el grup de la Mediateca del Raval va treballar en el relat dels espais, 
establint el vincle entre els vídeos seleccionats, la memòria col·lectiva i l'espai assenyalat al barri, a més de la 
conceptualització i implementació d'aquests relats en el mapa online dels punts assenyalats a la web de 
Senyalem la Memòria.

http://www.artssantamonica.cat/EXP/EXPOSICIONS.aspx?any=201507136#exposicio136
https://microravals.wordpress.com/category/massana-senyalem/
http://www.artssantamonica.cat/




LAS PIECERAS: treball extra-domèstic S.A,

“Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A.” consisteix en un projecte de recerca i arxiu 
obert, que posa el focus en l’analisis dels treballs remunerats que desenvolupaven les 
dones, i en concret en el treball a domicili i les seves condicions. Un treball 
principalment manual, realitzat per dones que havien après oficis i es guanyaven la vida 
treballant a la seva casa com: modistes, costureres, corbateres, guanteres, muntadores, 
mecanògrafes, polidores, afiladores, empaquetadores, entre d’altres. 

El projecte es desenvolupa a partir de la realització d'un conjunt d’entrevistes 
audiovisuals, en les quals es recullen les experiències i vivències de les dones al voltant 
de la seva activitat laboral i de la seva vida quotidiana. L'entrevista es proposa com un 
element fonamental de partida de la recerca, a partir dels testimonis es desenvolupa 
una posterior recerca bibliogràfica, territorial i d'arxiu per establir les relacions laborals 
existents entre les dones, les fàbriques, els tallers i els processos de producció. 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és visibilitzar la diversitat d'oficis i de feines 
manuals que les dones desenvolupaven dintre de l’espai domèstic, el projecte posa el 
seu accent en la construcció d’un arxiu a partir de testimonis orals de les mateixes 
dones pieceras. Els testimonis recollits a partir d’entrevistes ens permetran conèixer no 
només els oficis, també ens fan un recorregut per la vida laboral d'aquest grup dones i 
de les seves condicions laborals. Unes condicions que avui en dia tenen conseqüències 
sobre les seves pensions de jubilació, a causa de la manca de reconeixement social del 
treball a domicili.

Les protagonistes d'aquest projecte són les mateixes dones fins ara  invisibilitzades pel 
discurs  heteropatriarcal  dominant, veus i relats de dones que tenen en comú haver 
desenvolupat part de la seva vida laboral en el treball a domicili.  

Aquestes veus ens relaten una opció laboral de treball submergit basat en el 
desenvolupament de tasques associades pel sistema patriarcal amb els rols de les 
dones i del seu sexe, relacionades sempre amb l’esfera domèstica, espai al qual s’ha 
confinat a la dona.



Exposició Las Pieceras, març/2014 – Casal de Barri Folch i Torres

Es van fer 18 entrevistes als barris del Raval i Poble Sec durant l´any de 2013. El procés ha comptat amb la participació activa de les dones , 
creant un grup motor responsable per la construcció de les entrevistes, contactes, gravacions i investigació. Durant la recorreguda de 
testimonis i el procés d’investigació cadascuna de les 18 dones que van formar i formen el grup de Las Pieceras, se senten com a parts 
integrants i peces fonamentals d’aquesta construcció de la memòria col · lectiva. L’ exposició i el documental, busca establir una relació entre 
les experiències de les protagonistes, alhora que es construeix una narració sobre els diferents treballs que les dones realitzaven als seus 
domicilios





MIRA COM CANVIA EL BESÒS, al curs dels mesos de novembre i 
desembre de 2011, vam realitzar el taller de Territoris Oblidats – Barri el 
Besòs i el Maresme a l’IES Barri Besòs amb un grup de joves de 3r d 
‘ESO.  

L’objectiu del taller ha estat mapejar i proposar solució a un territori oblidat 
del barri. Així que, després de mapejar i debatre entre tots, el grup ha 
decidit treballar l’espai d’una benzinera en desús i que avuí dia s’utilitza 
com a aparcament de cotxes. Aquest territori està situat al carrer Josep Pla 
amb Cristobal de Moura. Durant el procés del taller van treballar propostes 
de millora de l’espai,  que van permetre aprofundir en el procés participatiu i 
en les qüestions entorn de l’espai públic del barri. En l’última sessió del 
taller es va realitzar una intervenció efímera i simbòlica dissenyada pels 
alumnes/as en l’espai detectat. 

També, es va fer 3 exposicions: a l’IES Barri Besòs, desembre 2011 a 
maig 2012, a la Fira d´Entitats del Besòss-Maresme 2012 i al CAP del 
Besòs- Maresme.



Territoris Oblidats des de la PERSPECTIVA DE LES 
DONES, entre els mesos d´octubre i desembre de 2012, la 
plataforma Territoris Oblidats va desenvolupar amb la 
Associació de Mares i Pares del Casal Vaixell del Barri 
Besòs-Maresme el taller Territoris Oblidats des de la 
Perspectiva de les Dones. 

Prenent com a punt de partida l’exercici de mapejar, 
identificar i repensar els “territoris oblidats” del barri, s’ha 
proposat a aquest grup ampliar el concepte de territori més 
enllà de la seva dimensió física, incorporant a través de la 
perspectiva de gènere, la reflexió sobre la representació 
de les dones en l’espai public i les relacions que s’hi 
estableixen. 

Al finalitzar el taller, es van realitzar dues exposicions al 
barri: un durant mes de març de 2013 al Centre Cívic 
Besòs i una altra des el 25 d’abril a 20 de juny de 2013 a 
CAP del Besòs – Espai d’Art del Besòs.





Taula de debats ART PER  REPENSAR EL PAISATGE URBÀ, la taula es 
va pretendre reflexionar sobre les relacions entre els espais en desús i 
l’espai públic en el qual s’integren, qüestionant els tipus d’espai, comunitats 
i interaccions personals que els propicien, i, com l´art contribueix en la 
regeneració de l´espai urbà “oblidat”. Els ponents convidats, van realitzar 
una presentació al voltant de la idea de territoris en desus i regeneració 
urbana a traves de l´art i acció social, des dels punts de vista de la 
psicologia ambiental, l’arquitectura, el paisajismo, l’urbanisme, la 
investigació acadèmica i l’art públic.  25 de novembre de 2010 > Centre 
de Arts Santa Mònica/ Barcelona. 

Moderador:  
Francesc Muñoz, l´Observatori de l´Urbanizació

Ponents:
Jean Paul Ganem (Paris/Tunez) - http://www.jpganem.com
Maral Mikirditsian (Barcelona) – http://www.idensitat.net
Anna Bofill Levi (Barcelona) – Arquitecta i Compositora
Imma Jansana (Barcelona) - http://www.jdvdp.com/
Lluis Sabadell Artiga (Girona) – http://www.sabadellartiga.com/ – http://
www.hibrids.net/
Laetitia Lara (Paris/Menorca)– http://www.lithica.es/home.html

Taula de debat “Intervenció Comunitària per repensar l’Espai Urbà: 
joves i dones”, una reflexió sobre els processos generats per dinàmiques 
ciutadanes que afecten els col·lectius de joves i dones intervenint 
(in)directament al territori, especialment aquells que estan en desús, 
degradats i/o oblidats; qüestionant els tipus d’espais, comunitats, 
dispositius de participació, metodologies i processos desenvolupats des de 
la teoria i la pràctica. 23 de novembre/2012,  Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB)

Moderador
Marc Marti i Costa (latramaurbana.net)

Ponents: 
Col·lectiu Punt 6 (punt6.wordpress.com) 
Solars Vius (solarsvius.wordpress.com)  
Re-Gen Huesca (regenhu.wordpress.com) 
Gruo de Recerca Geografia i Gènere (Departament de Geografia de la 
UAB) (geografia.uab.es/genere)
Aurora Sogna - Màster del Paisatge i Territori (UAB)

http://geografia.uab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=112%25253Aobservatori-de-la-urbanitzacio&catid=50%25253Agrups-de-recerca&Itemid=100&lang=ca
http://www.jpganem.com/
http://www.idensitat.net/
http://www.jdvdp.com/
http://www.sabadellartiga.com/
http://www.hibrids.net/)
http://www.lithica.es/home.html
http://www.latramaurbana.net
http://www.punt6.wordpress.com
http://www.solarsvius.wordpress.com
http://www.regenhu.wordpress.com
http://geografia.uab.es/genere


Participació en la II Fira d'Entitas i Serveis el Besòs i el Maresme celebrada l'1 d'octubre de 2011 en la Rambla Prim. Durant la jornada es va realitzar l'activitat "El meu 
mapa del barri", també es va establir una comunicació amb les associacions i entitats del barri a respecte del projecte Territoris Oblidats., 2011

Presentació del projecte "Territoris Oblidats" més col·loqui en el Centri Cívic Besòs. Ponències a càrrec de la Dra. María Prats Ferrer professora d'Anàlisi Geogràfica 
Regional i del Dr. Francecs Muñoz professor de Geografia Urbana, ambdós professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2011

Participació en el projecte "Recerca i compromís polític entre dons" organitzat pel Centri d'Informació i Recursos de Dons de l'Ajuntament de Barcelona en la sessió de 
"Urbanisme, arquitectura i gènere". 2011. 

Xerrades amb l'Associació de Dones Ambar Prim de 2h cadascuna, 2011

Esmorzar21 realitzat per l´Agenda 21 de Barcelona en el COAC - “Repensem l´espai on vivim”, 2012

Fira d´Entitats i Serveis Besòs-Maresme. Durant la fira s'ha exposat la maqueta del barri i els plafons que van formar part de l'exposició Territoris Oblidats> Besòs-
Maresme, procés i resultats del taller realitzat amb estudiants del 3rC d'ESO de l'IES Barri Besòs en l'any de 2011.

Festes del Raval. Durant les festes s'ha exposat els plafons que formaran part de l'exposició Territoris Oblidats> El Raval, processos i resultats del taller realitzat amb 
adolescents en col · laboració amb EAIA Raval Nord, 2012 i 2013

Xerrada Dones i Treball extra-domèstic - Casal de Barri Folch i Torres / Raval, 2014

Residencia artística en el marc de Fertilització Creuada, coordinació Laboratori Social Metropolità/Nau estruch, Sabadell 2014

Projecció Las Pieceras. tribal extra-domastic S.A. - 20ª Mostra Internacional de Films de Dones, Filmoteca de Catalunya, 2014

Participació Fira d´Economia Feminista amb el projecte Las Pieceras - Can Batllò, 2014

Exposició Tret al Mig amb la participació de Senyalem la Memòria, en el marc del projecte microRavals, impulsat per Arts Santa Mònica i Sinapses Project, 2015

Partipació projecte Las Pieceras en les III Jornades de l'IIEDG "Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació”, 2015

Territoris Oblidats convidat a fila 0 Col·lectivacions - Fabra i Coats, 2015

Ruta Las Pieceras pel barri Creu Alta/Sabadell i projecció vídeos, 2015

Projecció Las Pieceras:treball extra-domèstic S.A. i debat, en Ca la Dona, 2015

Dinamització del taller Urbanisme i Desenvolupament cmunitari de barris en el marc del Forum Veïnal d´Urbanisme, impulsat per la FAVB durant 30 i 31 d´octubre de 
2015 a Can Batllò, 2015

Presentació de Senyalem la Memòria per part dels alumnes del INS en el marc de la jornada d´intercanvi d´experiències d'Aprenentatge i Servei al Palau Alòs, St Pere., 
2015

Presentació Senyalem la Memòria en el marc del projecte Idensitat / Arxius del Raval, Arts Santa Mònica, 2015

Presentació del procés i resultat de Senyalem la Memòria al Centre de Dia Mil·lenari, amb la presència de tots implicats en el projecte: mestres i alumnes Massana, 
Sinapses Project (microRavals),  grup Mediateca del Raval (Ravalnet) i equip Territoris Oblidats (PMU)., 2015

Participació Las Pieceras al vídeo-forum “Fora de Camp: compromís cinematogràfic amb els marges”, Organitzat: Unión de Cineastas - Cine Zumgeig, 2016
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