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Javi Gómez, Alba Montañez, Louise Blanchard, Javier Simon







Felice Varini



JR Artist
Exhibition Women Are Heroes 
in Paris on the Ile Saint Louis, 
2009



Detail of the Maseille Piece 
from the Unframed Project
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Joan Marc Battle, Miguel Angel Berenguel,

Sergi Blanch, Claudia Amor



Col. Trajà (Roma, 114 d.C.)
Mur Xiclets (Seattle, 1990)















El RELAT



4 i 5

Joan Manuel Perez, Marcela Rentería, Sandra Martín
Helena Bosch, Berta Fuster, Sidney Latil



SENYALEM LA MEMÒRIA
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ÍNDEX
1. Equip “suport” (Berta, Sidney, Helena)
2. Equip “il·lustracions” (Joan Manel, Sandra,  Marcela)
3. Proposta conjunta



EQUIP SUPORT
·Cadires
·Reciclar els objectes
·Donar un nou ús, ja en tenia un i en tindrà un altre
·Fer de l’espai públic l’espai domèstic de tots
·Participació centre mil·lenari











EQUIP IL·LUSTRACIONS
Fitxa informativa amb: 

·El títol i la numeració del punt de l’itinerari
·Una il·lustració que evoqui a cada una de les càpsules
·Una frase que reculli la temàtica d’aquestes
·Un link que et porti al vídeo corresponent, al lloc web de la 
mediateca



PROPOSTA CONJUNTA
·Postals Santa Mònica 
·Suport + Il·lustracions
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Maria Adell, Judit Perez, Luca Vilyavisensio, Xisca Febrer
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Irene Martin, Irene Navarro, Anna Tardà
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Marie Labadie, Cèlia Martínez, Ester Álvarez, Nina Tuset



RecoRaval

3r Grau 2014-15
Marie Labadie, Nina Tuset

Ester Álvarez, Cèlia Martínez



SENTITS

IDENTITAT
REMINISCÈNCIA

Recorregut

- Espai físic (terra,   
  paret, fil telèfon...)
- Laberint 
- Geocaching (Joc)
 

De l’espai físic a la 
visualització de la web

Objectes físics

- Antics
- Personals
- Sostinguts a l’aire amb fils
- Enganxats al terra

Viure l’experiència

- Recrear l’espai a partir de 
projeccions (vídeos/fotografies…) 

-   Mapping sobre objectes

Connexió persones 
(present i passat)

PARTICIPACIÓ 
Veïns/botiguers

No importància de la imatge sinó 
de la història: la veu.



Obres per cegs al Prado



Artista SpY 



Laberint dels sentits (parc Araucano)



Senyalètica 
Wayfinding design museum zeugmas



Recorregut
Daniel Baumman i Sabina Lang





Recorregut circular per tal d'aconseguir una 

connexió entre els punts.

 



Recorregut amb fil 



Recorregut pintat (paret, terra…)



Proposta objectes



Punt 1
Cr. Joanquin Costa 



Punt 8
La FilmoTeca



Punt 19
Plaça



Punt 6



Simulació experiència (recorregut + so) 

Punt 9: Carrer Robadors

http://mediateca.ravalnet.org/capsules/2013/03/22/juan-gomez



CONVERTIR LA CIUTAT EN UN ESPAI DE JOC

Organització d’activitats puntuals arreu del barri del Raval 

-    Difusió i creació de nous arxius de memòria. 
- Possibilitat a la gent de participar amb el seu relat.
- Donar a conèixer el recorregut mitjançant el joc. 

-   Col·laboració entre organitzacions i escoles 
- Activitats puntuals: per exemple Sant Jordi
- Projeccions en hores concretes



X

referents estàtics 



Una auca és un tipus de document artístic propi de la cultura catalana. Una auca sempre tracta d'algun tema 
específic explicat com una història: tradicionalment consisteix en 48 imatges encasellades en vinyetes, cada 
una de les quals va acompanyada per dos versos al peu de cada vinyeta fent un rodolí.

auca

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vers
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rodol%C3%AD






Hi havia un total de quaranta-vuit boles, cadascuna de les quals contenia al seu interior un número, acompanyat d'un 
símbol. La dinàmica del joc consistia en anar traient les boles d'una bossa una per una, mentre el públic intentava 
endevinar quin número/símbol apareixeria cada vegada.

joc de l’auca





La insaculació era una forma d'elecció de càrrecs feta per sorteig. Fou emprat, a finals de l'Edat mitjana per a procedir 
a l'elecció de càrrecs en els governs municipals, en les confraries o gremis, en els consolats i en la Diputació del 
General del Principat de Catalunya. Els noms dels candidats -establerts prèviament- eren ficats en un sac (insaculats) i 
eren trets a l'atzar, sovint per un infant de menys de 7 anys. En el cas de la Generalitat de Catalunya, s'instaurà a les 
Corts de Barcelona (1493), sota el regnat de Ferran II. La llista dels noms dels insaculats figurava registrada al Llibre de 
l'Ànima. El nombre d'insaculats que es va fixar va ser

insaculació

http://ca.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sorteig
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gremi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_del_General_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_del_General_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_del_General_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Atzar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_de_Barcelona_(1493)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_el_Cat%C3%B2lic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_de_Barcelona_(1493)


1)Información del evento, lugar, contexto del que se está dando cuenta. 2) Descripción dibujada de las 
personas que anfitrionan en ese momento de conocimiento compartido. 3) Hastags del evento, proyecto, 
comunidad, concepto. 4) Metadata. 5) Cartelas que destacan conceptos, instituciones, localizaciones 
geográficas. 6) Webs, libros o lugares donde ampliar información. 7) Bocadillos que recogen diálogos. 8) 
Iconos, símbolos y dibujos que den cuenta el ambiente. 9) Ideas o conceptos fuerza. 10) Resumen del 
conocimiento adquirido, preguntas o reflexiones entorno al asunto observado 11) Descripción dibujada de las 
personas participantes del diálogo y sus preguntas.

realtograma







referents estàtics 


