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«Les llegendes, les tradicions, les 
supersticions se’n van. Amb cada vell que 
mor en mor alguna; entre els seus llavis 
queda ofegada una paraula heretada dels 
que van precedir-lo i que ja no diran els que 
vindran darrere d’ell.»

Apel·les Mestres (2004) 



MEVA és una iniciativa per la recuperació 
del sentiment de pertinença a través de 
la memòria col·lectiva. En un barri tan 
peculiar com és la Urbanització Meridiana, 
la proposta té inici en una problemàtica 
veïnal que ha fet que durant els últims anys, 
els veïns s’hagin distanciat progressivament i 
s’hagi perdut, en molts casos, el contacte.
L’espai urbà no és tan sols el que es limita en 
un mapa convencional. Urbà és el vertader 
conjunt de factors que habiten i s’apropien 
la ciutat fins a convertir-la en un espai 
necessàriament social. 
La proposta es basa en el compartiment de 
memòria com a nexe d’unió amb l’objectiu de 
tornar a sembrar sentiment de pertinença. 

Per fer-ho, els habitants en prenen un paper 
clau, ja que, a través d’una plataforma 
participativa digital, podran aportar el 
contingut que n’acabi formant part.
La diferència principal amb qualsevol 
altra plataforma és la capacitat afegida de 
connectar informació mitjançant Machine 
Learning. L’assistent es troba configurat 
específicament per aprendre de cada diàleg 
i relacionar contingut, de manera que, 
igual que el sentiment de pertinença, pot 
augmentar la seva complexitat a mesura que 
s’afegeix informació. Una forma alternativa 
de treballar la memòria en temps d’aïllament 
social.

MEVA es una iniciativa para la recuperación 
del sentimiento de pertinencia a través de 
la memoria colectiva. En un barrio tan 
peculiar como es Urbanización Meridiana, 
la propuesta tiene inicio en una problemática 
vecinal que ha provocado que durante los 
últimos años, los vecinos se haya distanciado 
hasta el punto de perder, en algunos casos, el 
contacto.
El espacio urbano no es solo lo que limita 
en un mapa convencional. Urbano es el 
verdadero conjunto de factores que habitan y 
se apropian de la ciudad para convertir-la en 
un espacio necesariamente social.
La propuesta se basa en la compartición 
de memoria como nexo de unión, con el 

objetivo de volver a sembrar sentimiento de 
pertinencia.
Para hacerlo, los habitantes tienen un papel 
clave, ya que podrán aportar el contenido en 
la plataforma digital encargada de clasificarla 
y compartirla.
La diferencia principal con otras plataformas 
es su capacidad de conectar información 
mediante Machine Learning. El asistente se 
encuentra configurado para aprender de cada 
diálogo y relacionar su contenido de manera 
que, igual que el sentimiento de pertinencia, 
puede aumentar su complejidad a medida 
que se añade información. Una forma 
alternativa de trabajar la memoria en tiempos 
de aislamiento social.

MEVA is an initiative to recover the feeling 
of belonging through collective memory.
In a neighborhood as peculiar as Urbanizació 
Meridiana, the proposal begins with a 
comunication problem. Residents have 
gradually distanced themselves and, in many 
cases, they lost contact.
Urban space is not just what is limited to a 
conventional map, the urban space is the true 
set of factors that live spaces with many types 
of actions that turn the city into a social 
space. 
The proposal is based on the sharing of 
memory as a connecting link used to recover 
the feeling of belonging. 

To do this, the citizens will play a key role 
because they will be able to contribute in the 
content of a digital platform. 
The main difference with any other platform 
is the added ability to connect information 
through a Machine Learning assistant. It’s 
specifically configured to learn from each 
dialogue and relate content so that, like 
belongingness, it can increase its complexity 
as information is added. Another way 
to work with memory in times of social 
distancing.
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Als 18 anys, quan vaig començar a viure a 
Barcelona, em pensava que havia entrat a la 
meitat d’un capítol sense acabar d’escriure. 
Vaig escollir la Sagrera per múltiples raons, 
però el que menys m’imaginava era que el 
que més em sorprendria d’aquell barri seria 
allò sense el qual ara mateix no em trobaria 
introduint aquest projecte, els seus veïns, els 
quals em van obrir les portes des del primer 
dia sense pretensions. 

Va ser aquesta confiança i aquesta 
transparència la que va fer, i encara fa, que 
em senti com a casa, on ningú és desconegut 
i on tothom sembla conèixer-se de tota la 
vida. Llavors em vaig assegurar que un dia els 
dedicaria el meu temps per compartir, acabar, 
o més ben dit continuar d’escriure les pàgines 
que m’havien donat la llibertat de llegir.

A tota la comunitat, al Frederic, la Nina, 
L’Enrique, la Rosa i, especialment, a la 
Lluïsa, sigui on sigui.
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Durant les primeres èpoques del cristianisme, 
el terme de ciutat feia referència a dos 
conceptes diferents: la ciutat de Déu i 
la ciutat de l’home. La primera, al·ludia 
al territori físic; la segona, al conjunt de 
percepcions, comportaments i habitants 
que hi vivien. De la mateixa manera els 
romans l’associaven a la unió entre els termes 
d’urbs com a territori físic i civitas, els seus 
habitants. Però la primera llengua que va 
distingir ambdós conceptes per diferenciar-
los va ser al segle XVI en el francès, 
mitjançant ville y cité (Sennett, 2019). Mentre 
ville era descrita com a ciutat en conjunt, cité 
es referia a la part humana que identifica un 
territori i que té a veure amb allò que defineix 
la seva identitat: les relacions humanes, els 
sentiments, els veïns i els estranys, i el seu 
sentiment de pertinença (Sennett, 2019).

En el llenguatge actual, ciutat és un sinònim 
d’intercanvi de béns, informació o relació, 
un conjunt de característiques que serveixen 
per definir també la principal raó que va 

provocar l’augment de densitat als territoris 
(Borja, 2014). El seu creixement es va donar 
de forma progressiva i els canvis que s’hi 
van implementar, van suposar l’augment de 
població, la proximitat i mitjans de transport, 
que van requerir modificar el territori 
en previsió d’un futur que s’aproximava 
a marxes forçades i que tenia per nom 
Revolució Industrial.
Barcelona, com la gran majoria de ciutats, 
també va haver de passar per una gran 
modificació urbanística.

La quadrícula oberta de Cerdà proposada 
el 1859, és un exemple de transformació 
urbana. Amb la intenció
de cercar una organització dels carrers 
que permetés tenir com a eix central 
l’automòbil, va idear una ciutat que es 
desplegava sobre el pla rural establint les 
mateixes condicions per cadascuna de les 
illes, on es donava una gran importància als 
espais verds. 

CAP I. ENTRICAR
Construcció de la ciutat

Al llarg dels anys però, es va considerar la 
maximització de la construcció, que va restar 
a poc a poc les franges verdes, contemplades 
des d’un inici, per tal d’augmentar la densitat 
de cada illa.

Per entendre allò que ha condicionat la 
distribució de Barcelona, no es pot oblidar 
que un dels fets que més la va influir va ser 
el seu pas per una dictadura. La ideologia 
que evocava centrava la seva atenció a la 
globalització i a l’especulació del territori per 
tal de convertir-lo en referent vers la resta de 
ciutats. Massó, enginyer qui va governar-la 
entre 1973 i 1975, es va ocupar d’enfocar 
la construcció per donar una imatge de 
seguretat i victòria i demostrava una gran 
preocupació per la impressió que projectava 
com a capacitat econòmica.

Cercava aportar una identitat col·lectiva 
harmònica i hegemònica de Barcelona que, 
organitzativament, d’acord amb Delgado 
(2017 p.11), representa avui capitalisme 
financer internacional que ha trobat en el 
territori una forma d’enriquiment. 

El resultat el podem observar avui dia en 
bona part de Barcelona. L’espai rural i 
petites poblacions es veuen cada vegada més 
absorbides pels grans nuclis urbans que poc 
tenen a veure amb el terme definit de cité 
d’un territori. La cité que va ser suficientment 
important per a distingir-ne una paraula 
en francès, resulta ser poc considerada a 
l’hora de planificar arquitectònicament 
i urbanísticament, fet que reivindicava 
Jane Jacobs,  activista, especialitzada en 
urbanisme, expressava el seu desacord amb 
claredat quan deia:

«There is 
no logic 
that can be 
imposed 
on the city; 
people 
make it, 
and it’s to 
them, not 
buildings, 
that we 
must fit 
our plans.»
Jane Jacobs (1958)
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Jane Jacobs, va aportar les crítiques més dures 
a la ciutat moderna. Tot i així, les ciutats 
occidentals mantenen el desenvolupament de 
plans urbanístics veticalment.

En ser d’un poble d’interior de la comarca 
d’Osona, la meva entrada a Barcelona 
s’ha dut a terme sempre per l’Avinguda 
Meridiana, una de les vies principals on 
s’hi troben estacions de transport com Sant 
Andreu Arenal, o la Sagrera.

La meva admiració cap a la gran ciutat ha 
estat sempre present cada vegada que m’hi 
endinsava. Recordo un dels trajectes amb 
cotxe entrant per aquella carretera i la reacció 
que vam tenir tots els presents d’inclinar-
nos a la banda dreta de la finestra en veure, 
calçada entre edificis, una urbanització de 
petites torres individuals. Va ser una sensació 
d’estranya familiaritat que va convertir-se en 
una anècdota, i és que la diferència d’aquella 
zona destacava respecte a les altres per la seva 
estructura, que jo reconeixia com a rural.

Anys més tard, a l’hora de cercar habitatge 
a Barcelona, és quan vaig tornar a aquella 
urbanització, que des de llavors és el meu lloc 
de residència.

Existent des del 1942, la Urbanització 
Meridiana és propera a tres barris de 
l’Eixample, tres indrets que per la gran 
conservació dels seus trets més significatius, 
fan de frontera històrica amb els barris 
més propers, Guinardó, Sant Martí i Sant 
Andreu.

El seu origen té lloc durant els anys quaranta, 
quan el passat de Barcelona es trobava en 
la configuració de petits barris, semblants 
als de camp, que a poc a poc acollien la 
immigració provinent d’arreu d’Espanya. La 
seva construcció, iniciativa en molts casos 
dels mateixos veïns, se situava als afores a 
causa del preu del sòl, molt més econòmic. 
Significava l’ampliació imminent de la 
ciutat, explicada anteriorment, però també la 
generació de petits motors que, amb les seves 
peculiaritats, augmentaven la identitat del 
seu entorn.

Tal com afirmava Mercè Tatger Mir a 
la dècada dels noranta, hi consten 406 
habitatges i un miler de persones que cada 
dia trepitgen el paisatge ideat per l’Obra 
Sindical del Hogar, un paisatge idíl·lic en una 
de les zones més denses de Barcelona:

Primer barri de la Postguerra Tant Guinardó com Sant Andreu Arenal 
eren barris treballadors de la zona industrial 
que la rodejava. Es tractava d’una zona poc 
accessible i s’havia reclamat en diverses 
ocasions la falta d’habitatge. Es va resoldre 
proposant urbanitzacions amb una ideologia 
que reivindicava un estil de vida per a classes 
populars.

Des del 1942, aquestes illes han estat 
habitatge de protecció oficial. S’havien alçat 
amb parets de bloc de formigó i teulades 
senzilles que feien que el seu preu fos molt 
assequible però, en canvi, només tenien èxit 
entre alguns habitants de la zona. Tot i el 
seu barat lloguer, pocs eren els que decidien 
embrancar-se a mantenir una caseta per la 
solitud que suposava i, per tant, es preferia 
un dels pisos que també oferia el nou barri.

L’illa estava ideada partint de l’eix social, 
per tal que gràcies a la disposició dels 
edificis apareguessin espais on fos possible 
l’apropiació del territori i la vida en societat. 
Disposant la part construïda de manera que 
gran part quedés alliberada com a espai verd, 
molts recorden jugar a futbol sobre la que 
ara és calçada o trepitjar la sorra de les places 
interiors. Al cap dels anys però, per por i 
desconfiança es va decidir tancar l’illa i alçar 
una balla al seu voltant, convertint-la en un 
espai verd comunitari molt limitat encara 
avui dia.

La possibilitat de fer-se seu el territori 
d’aquests veïns és el que més ha implicat 
diferències entre els pisos i les casetes i altres 
habitatges. El fet de disposar de façanes que 
donaven accés a peu de carrer, va fer que 
algunes persones modifiquessin l’aspecte de 
casa seva a partir de decoració, simbologia o 
petits homenatges a familiars propers.

«Passejar pels 
seus carrers, és 
retrobar, molt 
possiblement, 
la utopia que 
l’enginyer 
Ildefons Cerdà va 
proposar, el 1859, 
per a les illes i 
els habitatges 
en el seu 
primer projecte 
d’Eixample de 
Barcelona, una 
proposta de 
contacte entre la 
ciutat i el camp 
que ni ell mateix 
va poder dur a 
terme.»
Mercè Tatger (1995)

Urbanització Meridiana al 1990.
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Cada família compartia, i encara comparteix, 
un petit rastre de la història real del barri, la 
història dels qui hi han viscut.

Segons aquestes famílies, tots els canvis 
i remodelacions eren consensuats per 
l’Obra Sindical del Hogar, qui va impulsar 
la construcció com a obra reivindicativa 
d’un habitatge homogeni per a tothom, 
i va intentar mantenir la seva estètica al 
màxim possible. Tot i això, les parcel·les al 
seu voltant van continuar sent especulades 
exponencialment fins el dia d’avui. La urbanització avui

Amb els anys, el territori ha anat tenint 
cada cop més prestacions augmentant-ne 
el valor. Avui dia són diverses les illes que 
encara sembren un paisatge peculiar, però 
la Urbanització Meridiana compleix uns 
“requisits envejables”, com diu en Frederic, 
veí del barri.

Totes les torretes, un cop passats els 
cinquanta anys de lloguer de protecció 
oficial, van passar a ser de propietat i, 
per tant “tot es va cedir de pares a fills”, 
continua. En algunes cases hi van seguir 
vivint els descendents, altres van ser llogades 
a estrangers i poques van ser venudes. 
Actualment, queden escasses cases on encara 
visquin els propietaris originals.

Els canvis de propietaris i de llogueters han 
fet que, amb el temps, molts veïns ja no es 
coneguin. Ells mateixos han estat testimonis 
de com el temps ha anat degradant, no només 
el seu espai verd, sinó també les relacions que 
han passat de compartides a cada cop més 
clausurades, cosa que ha provocat a molts 
nostàlgia d’un passat no pas gaire llunyà.

Frederic Vinyes, mirant per la finestra frontal de casa seva. 23.01.20.
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CAP II. ESPIELL
Primera trobada.

Un cop introduït el context en el qual 
s’ubica el projecte, és moment d’explicar 
els seus inicis conceptuals. I és que una 
de les obligacions que té formar part 
d’una comunitat és la presa de decisions 
conjuntament. Per fer-ho, a la Urbanització 
Meridiana mensualment es duen a terme 
reunions on els representants de cada bloc es 
troben per deixar constància, en acta, de tot 
allò pactat.Si els temes a tractar impliquen la 
comunitat completa, es convoca una junta 
general i així fins que el tema en qüestió es 
pugui donar per tancat.

A les primeres reunions a les quals vaig 
acudir, en ser un ambient totalment nou, 
es va primer entendre el seu funcionament, 
però va generar molta més tensió entre els 
participants de la que es podria esperar. Era 
realment complicat establir uns fluxos de 
paraula correctes amb el to adequat i des de 
bon principi, especialment a les generals, 
aquesta tensió sobrepassava els límits de 
comoditat.

A partir d’aquesta visió general extreta 
de l’experiència pròpia, es va començar a 
intentar generar un ambient casolà i proper 
salvant les distàncies que hi havia i que 
potenciaven tant aquest comportament a 
partir d’activitats com realitzar un piscolabis 
comunitari.

Al cap del temps, l’ambient es va 
tranquil·litzar i es va començar a plantejar 
la inquietud d’una trobada que es duria a 
terme durant l’estiu dels setanta-cinc anys de 
la comunitat. Aquest esdeveniment, per no 
generar enfrontaments, es duria a terme sense 
cap pressupost més que el que altruistament 
es volgués aportar entre els veïns i ajudaria a 
generar l’ambient familiar que necessitava la 
comunitat.

En relació a aquesta descisió voldria remarcar 
que hi ha un fenomen de desobediència 
molt interessant que comporta el fet de dur 
a terme un àpat comunitari. Jane Jacobs 
en alguns dels seus projectes explica com 
pot l’aliment servir d’excusa per, temporal 
i espontàniament, ocupar un espai on són 
prohibides aquesta i altres activitats.

El dia 30 de novembre del 2019, l’espai 
escollit va ser doncs el jardí comunitari, 
un espai verd situat a l’epicentre de la 
Urbanització Meridiana que, durant uns 
anys, ha estat poc utilitzat.

1. ESPAI.
Jardí comunitari en desús per la quantitat de 

conflictes que es generaven.

2. ÀPAT.
Amb les taules aportades altruistament per 
les mateixes famílies. Cada persona podia 

aportar un plat o beguda per compartir i un 
got personal.

3. MEMÒRIA.
Durant un període de temps es va fer un 

recopilatori de fotografies que es van penjar 
aquell mateix dia en forma d’exposició.

Resum de l’activitat que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2019.
R

esum
 de l’activitat que va tenir lloc el dia 30 de novem

bre de 2019.

Resum de l’activitat que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2019.
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Des que es va ballar l’espai verd com s’explica 
a l’aparat d’història del barri, va créixer en 
tanta mesura la seva normativa que la majoria 
d’activitats van quedar prohibides i el jardí 
va passar a ser un monument contemplatiu 
que podia admirar tothom des de la seva 
finestra interior. Calia doncs una excusa prou 
eficaç per a apropiar-se, espontàniament del 
territori i, Jane Jacobs, com s’ha dit, en tenia 
els ingredients: l’espai, l’àpat i la memòria.

El resultat va consistir en veïns que no van 
sortir de casa seva, altres que van decidir 
apropar-se una estona amb família i infants 
i un últim grup que comentaven com era 
possible que després de tants anys traslladats 
a la urbanització,parlessin per primera vegada 
amb alguns dels qui van assistir-hi.

Aquest va ser el major punt d’inflexió en la 
meva investigació, perquè va suposar també 
un recull de contactes molt valuosos, com va 
ser el Frederic, qui se’m va apropar de seguida 
en saber sobre el meu interès respecte la 
història de la Urbanització. 

Ell, com tots els contactes dels altres 
participants, són els que m’han permès avui 
dur a terme el projecte sense necessitat de ser 
físicament a la comunitat.

El jardí comunitari

Celebració dels 75 anys de la mancomunitat dia 30.11.19

Què és l’espai 
públic? Com 
s’organitza la 
ciutat? 
---
Hi ha una explicació 
al comportament 
distant que prenien 
els veïns més 
enllà de la tensió 
acumulada a les 
reunions?
--- 
Què és la identitat 
d’un territori, 
la memòria i el 
sentiment de 
pertinença?
---
Com pot 
l’audiovisual 
augmentar o 
treballar aquesta 
identitat?

Algunes preguntes que surgeixen a partir 
d’aquest moment són les següents:
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públic? Quin lloc ocupa a la ciutat? quins 
són els seus límits? I el privat?

Són algunes de les preguntes que comencen 
a aparèixer des del moment que es parla de 
ciutat. Sabem que la seva existència és deguda 
a un territori físic i a l’habitant, qui hi 
desenvolupa activitats de forma quotidiana 
però, fins a quin punt conviuen i depenen?

La definició d’espai públic concretament ha 
estat motiu de discussió pels teòrics als quals 
resulta de difícil definició i extensió. Van ser 
Arendt (1972) i Habermas (1984), els primers 
en qüestionar l’esfera pública i privada dins la 
ciutat.

Arendt (1972) defineix la primera des de 
la concepció d’aquest espai com un espai 
totalment necessari d’exposició, on tothom 
podia compartir una postura igualitària i per 
tant democràtica, de llibertat d’expressió, i 
de trobada, un entorn on favorablement es 
durien a terme accions espontànies.

En la mateixa direcció argumenta Habermas 
(1984) quan diu que l’espai públic funciona 
com un punt de trobada comunitari 
i accessible. Ambdós conceben l’espai 
públic com un nucli relacional però el que 
és interessant és com mai perden de vista 
que no consisteix en un espai desvinculat 
políticament.

La reformulació més recent de la ciutat ha 
portat l’espai públic en una posició en molts 
casos central, però no per això ha perdut el 
seu objectiu polític. Fent referència a l’espai 
concebut per Lefebvre, el moment en el qual 
s’ordena un espai també s’inclouen i exclouen 
esdeveniments, una classe de violència que 
forma part del mateix des del moment que es 
decideix narrar-hi un discurs i no un altre.

I és que el terme “espai públic” podria fer 
referència precisament a l’actitud que es 
promou en aquesta tipologia d’espais, que 
és la d’observador, la de públic silenciós. 
(Sennett, 2002, pàg. 39) 

L’exemple més clar és el de les noves places 
construïdes a París al segle XVIII. Mentre 
la resta de places convivien amb venedors 
ambulant, artistes i agents que s’apropiaven 
i vivien l’espai, les noves places eren 
tractades com a monuments, prohibint 
qualsevol activitat que no fos creuar-la o 
contemplar-la.
De la reformulació de l’espai controlat a 
partir d’agents de poder externs, i des del 
moment que l’espai pot ser tractat com un 
producte amb possibilitat d’explotació, 
apareix la museïtzació de la ciutat.

Així doncs, l’espai públic pot arribar a entrar 
en conflicte amb l’urbà, fet que de manera 
similar es pot trobar al jardí comunitari de 
la Urbanització, i que es definirà a partir de 
Lefebvre en el següent apartat. 

CAP III. INVESTIGACIÓ
Espai públic i com s’organitza

L’espai que defineix Lefebvre, sociòleg 
i filòsof francès, té molt a veure amb la 
problemàtica plantejada. A partir de diverses 
tipologies d’espai, defineix les capes de 
contingut que el conformen. Com explica 
Manuel Delgado (2013), Lefebvre, tot i ser 
un dels teòrics que més s’ha dedicat a definir 
l’espai en la ciutat, no tracta l’espai públic 
més que per deixar constància que no existeix 
com a tal. L’espai públic és un conjunt de 
decisions preses per un grup de persones de 
manera hegemònica que permet l’especulació 
d’un territori per tal de convertir-lo en un 
objecte de compravenda, un negoci. És per 
aquest motiu que Lefebvre considera aquest 
tipus d’espai quelcom privat, ja que depèn, al 
cap i a la fi, d’un conjunt privat.

El que prové de la planificació urbanística, 
els dissenyadors o els arquitectes i que pot 
ser delimitat en un mapa convencional rep el 
nom d’espai concebut.

La pregunta que es formula a continuació 
és quin sentit té qualsevol planificació sense 
la seva posada en pràctica i Lefebvre en té la 
resposta quan presenta l’espai percebut.

És la realitat més propera al ciutadà i on 
es desenvolupen les habilitats socials del 
conjunt. Les pràctiques que es duguin a 
terme i com es desenvolupin és el que dóna 
nom a aquesta tipologia espacial de caràcter 
social.

A partir d’aquí té sentit parlar del que és la 
tercera tipologia, la que desglossa a partir 
de quina manera es desenvolupen aquestes 
activitats i si tenen o no a veure amb la 
planificació del territori anterior, l’espai 
viscut. És una càrrega de significat simbòlic 
i imaginaris personals que tant poden anar a 
favor com en contra de l’espai concebut i per 
tant engloba la desobediència. 

Fa referència a l’actitud activa dels ciutadans 
que, comunitàriament, entren en relació amb 
un espai intuïtivament.

Així doncs l’ 

Urbà és el vertader 
conjunt de 
factors que viuen 
i s’apropien dels 
espais públics sigui 
mitjançant accions 
preestablertes o 
no, convertint la 
ciutat en espai 
necessàriament 
social.

Tipologies d’espai segons Lefebvre
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En primer lloc, existeix una raó social 
innegable i intrínseca de la vida en la 
ciutat. Consisteix en bona part no pas a 
relacionar-se, sinó a compartir part de vida 
amb persones alienes (Sennett, 2002). En 
qualsevol espai on la densitat de població 
sigui elevada serà inevitable l’encontre, 
els hàbits compartits i els encreuaments 
continuats. Tot i ser una afirmació força 
òbvia, dóna lloc a una segona raó que deixa 
de ser-ho en tanta mesura, la subjectivitat.

I és que la contínua compartició d’un estil 
de vida en concret permet la comparació 
entre els individus aliens, l’anàlisi del qual 
identifica i situa a un mateix mitjançant 
la imatge concebuda dels altres, que 
considerarem des de llavors societat. És des 
del moment que l’individu per si sol defineix 
la seva idea de si mateix en relació als altres, 
que es pot parlar de subjectivitat.

Tot aquell qui s’engloba en aquests altres, 
anomenats anteriorment, es defineix 
per ser reconegut per la seva diferència 
vers un mateix o, altrament dit, per 
les característiques que produeixen 
distanciament vers dues persones convivint 
en un mateix territori. 

En varis dels textos sobre sociologia que 
ha aportat al llarg del seu recorregut, 
Simmel tracta la situació plantejada com un 
oxímoron on conflueixen la proximitat i la 
llunyania al mateix temps.
Això no necessàriament comporta 
conseqüències negatives, de fet, és 
considerada «una relació perfectament 

positiva, una forma especial d’acció 
recíproca» (Simmel, 2016, pàg. 717), que 
pot construir un reconeixement mutu. 
El problema apareix quan la sensació del 
que uneix a l’individu amb la resta és tan 
generalista que es torna insignificant, 
és llavors quan apareix la inquietud i 
l’estranyesa de caràcter negatiu:

Al que es refereix Simmel és, amb altres 
paraules, un “viure i deixar viure” com a 
comportament social compartit. Per això 
quan les altres persones s’apropen més 
del compte apareix a vegades un rebuig 
prudent, cas que es pot exemplificar amb el  
malestar demostrat pels mateixos veïns.

Comportament distant: l’altre.

«És l’estranyesa que 
sorgeix de sentir 
que, tot i que existeix 
entre dues persones 
igualtat, harmonia, 
proximitat, aquestes 
conjuncions no són 
patrimoni exclusiu de 
tal relació, sinó alguna 
cosa general que, en 
potència, pot donar-
se entre nosaltres 
en incomptables 
persones, fins i tot 
sense correspondre a 
una necessitat interior 
i exclusiva a aquella 
relació.»
Simmel (2016)

Veïns d’edats diverses conversant durant la celebració dels 75 anys de la mancomunitat.
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Halbwachs, filòsof i sociòleg anglès, és 
un dels primers teòrics que van ocupar-
se de desxifrar el significat de la memòria 
col·lectiva. Per ell l’espai i el temps són factors 
clau per tractar-la i, per tant, per fer-ho cal 
tenir en compte també una immensa capa de 
contingut que podem anomenar història.

Al capítol II de La mémorie collective, ho 
descriu d’aquesta manera:

«La història no és 
tot el passat, però 
tampoc tot el que 
queda del passat. O, 
si es vol, juntament 
amb una història 
escrita, s’hi troba 
una història viva 
que es renova a 
través del temps i on 
és possible trobar 
un dels corrents 
de l’antiguitat que 
aparentment havien 
desaparegut.»
Halbwachs (1968)

Al que es refereix a partir d’aquestes línies 
és que exiseix una relació directa entre la 
memòria i la vida social, que fa que aquesta 
sigui variable.

I és que si una característica té la memòria, 
a l’hora de relatar una història no escrita 
és que, al llarg del temps, a mesura que els 
eixos narratius que componen els records 
perden profunditat, no són oblidats, sinó 
reconstruïts per uns de nous, basats en els 
anteriors i per tant igualment vàlids. Per 
això en el moment que algú coincideixi 
amb alguna de les dades complementàries i 
originals del record, tornaran a recuperar la 
seva estructura inicial perquè, en el fons, no 
és que desaparegui sinó que es modifica i 
transforma al llarg del temps.

Els records també formaran part del col·lectiu 
fins i tot si s’han viscut com a entitat 
individual. Segons ell, la independència 
de la vivència recordada es veu anul·lada 
pel fet que l’existència es troba totalment 
lligada a la societat. Dos individus que han 
compartit un espai-temps, són testimonis 
comuns d’allò que els envolta, i tot allò 
que conforma la història i el passat d’un 
territori és precisament cadascuna de les 
memòries personals viscudes en una societat 
compartida.

Acceptat això, es pot afirmar que és cert 
doncs que la memòria oral o individual és 
de tant valor com una d’escrita, ja que conté 
bona part d’aquests corrents de l’antiguitat 
argumentats per Harbwachs, i dibuixats 
a més des d’un punt de vista subjectiu 
provinent de la realitat viscuda.

La memòria oral és un seguit d’informació 
processada i recopilada per un 
protagonista qui, a través d’un procés de 
reconstrucció es comporta com a font dels 
esdeveniments passats. D’aquestes fonts se 
n’anomena història oral i comprenen unes 
característiques concretes.

Per començar és un exercici que es duu a 
terme a través d’una conversa, cosa que 
permet complementar-se d’una narració 
personal dotada de la seva espontaneïtat, 
lingüística, terminologia, o comunicació 
(Peppino, 2015, pàg. 8).

Aquest procés té per tant un altre factor 
afegit que té a veure amb la deriva. Com que 
el procés de recordar es duu a terme en comú, 
apareixen noves capes de profunditat que 
interactuen amb el narrador fins transmetre 
nous fils conductors.

Per últim, la memòria oral permet donar 
veu a aquells qui han quedat exclosos de 
la història sigui per ideologia política o 
per altres motius. És el cas de les dones, els 
immigrants o classes socials desvalorades.

La realització d’entrevistes per tal de filar els 
amagats punts de vista que poden arribar 
a sorgir és una tasca que no pot donar lloc 
a l’exclusió d’informació. Consisteix en un 
exercici d’obrir suficientment el rang de la 
conversa perquè pugui sorgir l’imprevisible 
a través del diàleg. Només així el desconegut 
cedirà totalment la seva confiança deixant en 
segon terme el que originalment coneixem 
com història verídica o oficial.

Sobre memòria col·lectiva Sobre memòria oral

Homenatge a Pedrito. La seva història és coneguda arreu del barri gràcies al boca a boca.
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Com es pot començar a interpretar, la 
identitat també està molt lligada a la vida 
en societat, perquè en essència, el passat 
compartit és el que dóna consciència a dos 
individus que comparteixen records en 
comú, siguin de la naturalesa que siguin. 
Aquests es comprendran mútuament a partir 
d’un nosaltres, reconeixent-se dins un mateix 
col·lectiu. 

Per acabar, Augé (1992), antropòleg 
especialitzat en etnologia, complementa 
la teoria, exposada a l’apartat anterior per 
Simmel, de l’altre, mentre fotografia una 
modernitat que es desplaça amb rapidesa, 
incapaç d’entrar en contacte amb el seu 
entorn. Al llarg del seu discurs explica les 
conseqüències de l’altre en la ciutat i la falta 
de contacte, però el més interessant és com 
argumenta que la identitat continua, tot i 
així, sent compartida.

Defineix identitat precisament com la 
conseqüència directa de les accions, 
prohibicions i distribucions que queden 
impregnades en un espai. 

Els individus que queden sotmesos a aquestes 
decisions en col·lectiu, quedaran identificats 
per aquestes, pel fet de coexistir en un mateix 
temps. Consisteix, per tant, en un terme que 
engloba les regles i normes socials, llenguatge, 
història i relacions de poder que, per tant, es 
tradueix en la producció de subjectivitats. 
(Pujal, 1996).

Sobre la identitat col·lectiva

Els retalls van ser cedits per Frederic Vinyes, veí del barri.

Notícies de construccions i fotografia antiga d’una família travessant el carrer, en presència d’una autoritat.
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Com s’ha desenvolupat al llarg del marc 
teòric, la ciutat occidental és política. 
Conté una ideologia i un poder polític que 
l’organitzen però també condicionen el 
comportament d’aquells qui la viuen. Sovint 
s’ha convertit l’espai públic en un monument 
contemplatiu però, des de la posició de Jane 
Jacobs es pot donar per fet que el factor social 
és un pilar fonamental a tenir en compte.

La ciutat és formada per una multiplicitat 
de discontinuïtats, capes que doten de 
consistència la realitat viscuda i que 
experimenten una mutació constant 
del territori. Estructuralment és el que 
proposaven Deleuze i Guattari en parlar de 
rizoma com una estructura d’encreuament 
i desenvolupament horitzontal. La ciutat no 
ha de ser pensada com un arbre sinó com 
un rizoma, dotant de la possibilitat de ser 
quelcom no previst en un territori. 

L’únic capaç de garantir la transformació 
continua, l’espontaneïtat i l’experimentació, 
seguint amb la filosofia de Jane Jacobs 
és cadascun dels individus que hi 
conviuen en conjunt. S’ha parlat sobre 
certs comportaments que són presents 
en la modernitat sobre com es percep 
el desconegut com a altre i, l’activista, 
conscient d’aquest panorama, lluitava per 
la recuperació del sentiment de pertinença a 
partir dels seus projectes socials. 

Per fer-ho, es va convertir en una de les 
pioneres a l’hora de liderar llargs processos de 
recuperació de memòria històrica i trobades 
amb col·lectius, demostrant amb els seus 

resultats els processos dels sistemes emergents 
que, dit amb altres paraules, consistien en 
garantir un equilibri entre allò planificat i 
allò espontani autogestionat.
La memòria, com a quelcom que es modifica 
i transforma al llarg del temps i que germina 
en cadascú de forma diferent, és per tant un 
dels punts d’unió més destacables dels seus 
processos. 

El que evidencien els seus projectes és 
sobretot una falta de les eines adequades 
per tal d’experimentar la realitat i una 
necessitat total de recuperar la deriva i la 
unió d’allò inconnex. És el col·lectiu i la seva 
capacitat per generar-los autònomament el 
que desembocarà en una identitat sòlida i 
complexa.

Jane Jacobs

janejacobswalk.org

Seguint la línia de Jane Jacobs amb la 
connexió dels veïns per fer xarxa, es pren com 
a primera referència el projecte de Jane Jacobs 
Walk.

Jane Jacobs Walk és un projecte que facilita 
el registre de passeigs i la seva planificació 
arreu del món. Les persones que les lideren 
poden ser familiars, amics o tan sols coneguts 
però comparteixen tot i així la trobada. La 
seva intenció és facilitar l’organització de 
trobades per tal que la temàtica, el disseny 
i les parades d’interès siguin al màxim 
d’enriquidores pels assistents. Els temes de 
cada recorregut seran variables, però manté 
com a objectiu principal crear un espai de 
diàleg on poder prendre consciència d’una 
problemàtica, informar o crear sentiment 
de pertinença entre els participants. A més, 
a través de la plataforma digital del projecte, 
s’hi pot trobar un qüestionari amb totes les 
característiques a tenir en compte, registrar 
els punts d’interès mitjançant Google Maps, 
i rebre tota mena de material facilitat per la 
plataforma.

Així és com es converteix en un dels referents 
principals que es tindran en compte durant 
la formalització i la presa de decisions en tot 
moment.

Janet Cardiff

De la interrelació entre els veïns m’adono 
de la importància del passeig i penso en 
estratègies d’enregistrament d’aquests.

La canadenca Janet Cardiff, nascuda 
el 1957, es va convertir en una artista 
internacionalment coneguda per una sèrie de 
projectes realitzats amb George Bures Miller. 
Walks, que és el nom que els identifica, va ser 
presentat el 1995 i continuat al llarg dels anys 
fins a l’actualitat.

La metodologia seguida és senzilla. Amb 
l’enregistrament de petits recorreguts a peu 
duts a terme per l’artista arreu del món com 
Central Park de Nova York, o la Biblioteca 
Central de la mateixa ciutat, Cardiff, guia 
a l’oient i l’acompanya en tot moment com 
una narradora d’un paisatge sonor. Empra el 
so des de la seva característica d’activar totes 
les referències sensorials que ens provoca un 
estímul. L’oient, que l’estarà escoltant en tot 
moment, serà participant de cada recorregut 
mentre compara i contrasta la informació 
narrada del passat enregistrat, amb el present 
que observa i també escolta, generant una 
capa més de contingut en l’espai.

A més del tractament de l’àudio binaural, 
que pot reproduir-se, per tant, en estèreo, si 
una cosa cal valorar de Walks és la ideologia 
de Cardiff, que com a intenció principal 
té mantenir la intimitat de compartir un 
moment amb els oients, que van al seu mateix 
ritme gràcies al so de les seves passes.

CAP IV. CARRILADA
Conceptualització del projecte

Referents I
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Fotografia de’n Frederic i la seva m
are al portal de casa seva.

Durant la celebració dels setanta-cinc anys 
de la Urbanització Meridiana el 30 de 
novembre de 2019, van ser molts els veïns 
que van conversar per primera vegada entre 
ells. Jo vaig tenir l’oportunitat de conèixer un 
dels eixos vertebradors d’aquest projecte; en 
Frederic Vinyes.

En Frederic és un veí de setanta anys que, ja 
sigui per haver nascut, de manera literal, a 
una de les habitacions de casa seva, o bé per 
la seva gran afició per l’arquitectura, coneix 
cada racó del barri.

Ja en aquella trobada, va mostrar un enorme 
interès a explicar, amb una efectivitat 
captivadora, tot record que guardava de 
l’espai que trepitjàvem. Així doncs, va ser ell 
el punt de partida que va suposar un primer 
contacte amb el veïnat de la Sagrera.

Primer contacte

Amb el seu consentiment, es va enregistrar 
l’àudio d’un passeig al voltant de la 
Urbanització Meridiana amb l’única 
premissa de conversar sobre els records o 
la història que pogués recordar. El trajecte, 
normalment d’una durada de deu minuts, 
va acabar allargant-se fins a un total de dues 
hores d’enregistrament, un passeig que va 
passar des de presentar-meels seus veïns de la 
infància, fins a entendre els petits missatges 
de les façanes, que es comporten com a 
testimonis del temps transcorregut.

L’enregistrament va complementar-se de 
fotografies que il·lustraven el moment de 
l’explicació i els espais de referència.

Poder passejar i recórrer amb tanta 
profunditat el territori, va permetre entendre 
que és molta la complexitat que dota de 
significat un territori, però encara ho és més 
si es tenen en compte les parts de la història 
viscuda de cadascú.
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Aplicació dels referents II

La comunicació és una condició intrínseca a 
la vida humana. Allò que permet el traspàs 
de coneixement o l’aprenentatge entre altres. 
En moltes ocasions però, es tendeix a definir 
la comunicació amb connotacions d’emissor-
receptor, mètode que deixa en segon pla 
el concepte d’interacció (Watzlawick, 
1991, pàg.6), que té a veure amb un procés 
d’aportació participatiu entre individus, i 
que permet allunyar-se d’un discurs concret. 
La interacció és el que permet un camí sense 
un objectiu determinat, així que si hagués de 
ser dibuixat a partir d’una forma concreta, 
probablement seria el rizoma.

El terme rizoma va ser tractat per Deleuze i 
Guattari (1983) per denominar una forma 
que té origen en la botànica. Consisteix 
en una forma que no distingeix tija, arrel i 
branca i el van emprar per referir-se a un nou 
paradigma epistemològic basat en l’absència 
de jerarquia. Un teixit complex sense inici 
concret.

Després de la conversa amb Frederic Vinyes, 
es va plantejar la possibilitat de continuar 
recollint informació a partir de mètodes 
que permetessin una estructura basada 
en el rizoma però, també, basada en la 
representació gràfica.

Com a forma d’expressió, la representació 
gràfica és considerada una eina totalment 
personal, sigui tècnica o més aviat artística. 
És per això que, tenint en compte que el 
primer apropament havia està enregistrat 
amb àudio, es continuaria amb un conjunt 
d’esdeveniments i experiències per recuperar 
el sentiment de pertinença de forma gràfica.

Projecte inicial

Referents II

En la cerca de maneres de poder expressar 
gràficament tot el contingut aportat pels 
veïns, es va prendre de referència Jordi 
Canudes.

El dissenyador de Barcelona, nascut al 1975, 
va idear un projecte de cooperació amb 
l’escola La Sínia de Vic. El projecte es va dur 
a terme durant el procés de canvi d’escola 
d’infants de primer i segon de primària i 
tenia dos objectius principals: per una banda 
originar nous vincles entre els infants i, per 
l’altra, sembrar el sentiment de pertinença 
cap al nou espai.

Mitjançant l’experiència viscuda, hibrida 
l’educació, la construcció i l’art per tal 
d’assolir un diàleg entre espais. En el seu cas, 
els participants interactuen amb l’entorn 
des d’allò particular que genera interès i fan 
un recull de les seves mesures. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix una dada que té a 
veure amb l’espai proper a cada participant. 
Posteriorment es realitzarà la construcció a 
partir de peces de fusta generades mitjançant 
les mesures preses.

Per la seva capacitat de transcendència 
entre el valor simbòlic i els espais físics, 
es converteix en un projecte fàcilment 
reproduïble a altres entorns on la 
problemàtica tingui a veure amb el sentiment 
de pertinença.

Punt 6: Projecte Meridiana

A continuació, es va cercar amb quin to i 
quina mena d’activitats podrien funcionar 
per el públic pertinent. Per això es va prendre 
de referència Punt 6.

Punt 6 és un col·lectiu d’arquitectes centrades 
en la inclusivitat dels espais i en la presa de 
consciència respecte al que ens envolta. Entre 
el seu radi d’acció hi consten tallers, exercicis 
col·lectius de reconeixement de territori, 
diàleg, discussió i tota mena d’activitats 
col•lectives.

La seva ideologia sorgeix de concebre 
l’experiència personal com el que diferencia 
als habitants, no tothom parteix de la 
mateixa i és per això que cal utilitzar-la per tal 
de poder cobrir totes les necessitats diverses 
que poden sorgir i, per tant, obtenir un espai 
lliure d’exclusió.

La seva metodologia ha estat de referència 
sobretot per la capacitat d’adaptar els 
projectes en cada situació. Els projectes 
participatius són resultat d’un llarg procés 
i molt aprenentatge de manera que, en 
aquest sentit es converteixen en professionals 
versàtils capaces d’unir el domèstic, 
comunitari i públic.

Un dels projectes a tenir en compte per 
la seva situació geogràfica és el que van 
realitzar a Meridiana per tal de poder ajustar 
el projecte urbanístic preparat per unir 
ambdues bandes de l’Avinguda amb espais 
de pas.

Dividint les trobades per espais a treballar, 
es van programar entorns de diàleg 
amb els veïns propers a cadascuna de 
les intervencions i es van rebre les seves 
propostes i requeriments.

Així doncs és com s’enfocarien els 
esdeveniments i les trobades del projecte.
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Referents III

Lisa Marrani

Finalment, amb relació a l’expressió personal 
de cada veí i com a projecte de referència pel 
que fa a format, envergadura i requeriments 
necessaris, es va prendre de referència 
l’arquitecta Lisa Marrani.

Marrani és una arquitecta italiana que, com 
a projecte de doctorat el 2010, va dedicar-se 
íntegrament a la relació de la memòria i la 
identitat d’un territori. Situat al Turó de la 
Font de la Guatlla, un espai públic urbà de 
Barcelona, consisteix en un projecte col·lectiu 
per recuperar la identitat  de l’espai en 
decadència, que seria reformat prèviament.

El projecte va consistir en un conjunt 
de tallers de recopilació de fotografies 
antigues, l’enregistrament d’entrevistes, i 
la compartició de testimonis que havien 
viscut els canvis produïts al territori. Tot va 
ser recollit en un esdeveniment que va tenir 
lloc un vespre de 2010 on van assistir els 
participants físicament i es va dur a terme un 
àpat conjunt.

Com a arquitecta, ofereix un punt de vista 
sensible amb relació a les problemàtiques 
veïnals davant els canvis territorials i la 
recuperació del sentiment de pertinença.

Aplicació dels referents III

El mapa, entès com a terme general, pren 
normalment punts de vista genèrics i 
allunyats de la perspectiva i la complexitat 
local d’un territori. Per això, la primera 
proposta es va plantejar com un taller de 
mapa col·lectiu. Representar què era, què és 
i què s’espera del barri per part de nosaltres, 
els veïns, i extreure aquesta informació de 
forma conjunta, podria molt ben ser una 
activitat a dur a terme per totes les edats.

Se situarien dues taules al centre del jardí 
amb un mapa mida A0 per taula i material 
com retoladors, adhesius, icones, cola de 
barra, fil i paper. Es cuidaria que el material a 
disposar fos apte per a infants.

Quan es cita a un conjunt de persones amb 
la intenció de retrobar un hàbit, cal tenir en 
compte que la implicació total és realment 
complicada d’assolir. Tal com Jacobs 
experimenta durant els seus projectes, es 
parteix de l’experiència perquè els primers 
veïns que se sumin a la proposta, la comentin 
a d’altres més desvinculats i així, amb el 
temps, impliqui també als més novells.

Disseny de la proposta de cartografia 
col·lectiva

Esdeveniment: Festa primaveral.
Lloc: Jardí Comunitari.
Durada del taller: 1.30h.
Material: Dues taules, eines de dibuix.

A partir de grups d’entre 6 i 10 persones i 
se’ls llençaria una pregunta per taula, que es 
trobaria impresa en paper perquè es pogués 
tornar a consultar sempre que fos necessari.

Exemples de pregunta:

• Assenyala i explica 3 records relacionats 
amb la infantesa. Hi ha la presència d’algun 
veí?
• Assenyala i explica 3 anècdotes actuals.
• Marca amb un fil el recorregut que més 
t’agrada fer diàriament.
• Marca tots els espais que creguis que més 
han canviat al llarg del temps.
• Col·loca una adhesiu blava als llocs que 
creguis que més canviaran en un futur.

Objectiu

A partir d’aquest taller se cercava aprofitar 
un esdeveniment esperat per tots els veïns 
com és la festa primaveral per crear un entorn 
de diàleg i conversa sobre el mateix barri. 
Havia de ser la segona fase d’apropament 
entre veïns, ja que la primera ja hi havia sigut 
la celebració dels setanta-cinc anys de la 
mancomunitat.

Es tenia previst l’enregistrat i fotografia del 
procés i el resultat. La manifestació lliure 
de les respostes permetria la visualització de 
tots els casos, excepcionals o no, a l’hora de 
respondre, així que el taller podria servir com 
un espai obert a l’expectativa de tota mena de 
resultat.

En el seu moment el projecte va rebre 
l’aprovació de la junta per realitzar-se al 
més d’abril però, a causa del context del 
confinament produït per la pandèmia de la 
COVID-19, finalment no va ser possible.

Primera proposta: mapa col·lectiu
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El COVID-19, doncs, va suposar un canvi 
de rumb important pel projecte. La majoria 
de veïns, de la tercera edat, formen part 
del col•lectiu vulnerable per la malaltia, de 
manera que organitzar una trobada es va 
convertir en una via impossible d’aconseguir.

La desestabilització del projecte, en aquell 
moment, va ser important. Però, al mateix 
temps , va obligar a reflexionar sobre si el fet 
de si no poder realitzar els tallers físicament 
impedia treballar la memòria històrica d’una 
manera col•lectiva.

Clarament la participació, que ja no 
s’esperava que fos total, quedava d’entrada 
reduïda.

No tothom té els recursos per poder 
intervenir de forma virtual, i a més no podria 
arribar als contactes directament. Per sort, 
bona part dels contactes havien estat recollits 
durant la primera trobada conjunta, així que 
es va seguir amb el projecte tenint en comtpe 
que no podria ser tan ambiciós.

Viure una situació tan compromesa és el 
que farà que, sense cap altra alternativa, 
es decideixin utilitzar els recursos que 
permet l’era digital per continuar treballant 
la memòria històrica i el sentiment de 
pertinença de forma col•lectiva.

CAP V. CONFINAMENT
Canvi de rumb
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Tallers
Continuar amb els tallers físicament tan aviat com 
fos possible generava molt inconvenients. En primer 
lloc per seguir amb les mesures de seguretat caldria 
molta implicació per part de veïns. Ells, la majoria de la 
tercera edat, podrien decidir no participar pel risc que 
suposaria i la meva ubicació era a uns quants quilòmetres 
de Barcelona, així que centrar tots els esforços en un 
projecte que no se sabria quan podria realitzar-se es va 
desestimar.

Canvi d’enfocament:
1. Objecte 
Com a primera opció, l’objecte sonda, va ser una 
possibilitat. Es coneix com a objecte sonda qualsevol eina 
que permeti o faciliti el recull de dades sense condicionar 
a l’emissor de cap manera. Ho són per tant l’eina de 
construcció de Canudas, un metre, o bé el telèfon mòbil.
Es va plantejar el disseny d’un objecte que permetés, des de 
casa, poder recopilar informació fàcilment però per fer-ho es 
pensava amb un objecte físic.

Tallers en línia
La segona opció va consistir a passar l’activitat en 
plataformes digitals i aprofitar els recursos per recopilar 
la informació.
En aquest cas per una banda quedava solucionat el risc 
d’un encontre físic però, per l’altra, reduïa molt també 
la quantitat de participants, ja que caldrien vàries 
plataformes per poder recollir-ho de forma fàcil.
Malgrat que es tenien alguns contactes, tampoc 
s’arribaria a gaire gent i planificar un moment comú en 
què tothom tingués disponible en les circumstàncies que 
ens trobàvem era complicat.

2. Web
Des de l’elaboració dels tallers que va plantejar-se 
inicialment, sempre s’ha tingut en compte la necessitat de 
permanència de la informació recollida de manera que els 
resultats poguessin consultar-se i ampliar-se sempre que fos 
necessari.

3. Web participativa
En el transcurs d’aquest procés d’adaptació és quan es 
va plantejar la web sonda. Tal com s’ha comentat, un 
objecte sonda és qualsevol eina capaç de facilitar el recull 
d’informació. És per això que la mateixa web podia prendre 
aquesta posició i simplificar temporalment la necessitat de 
construir quelcom físic.
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Referent IV

Anne Fehres y Luke Conroy  
Notícies de casa

A la recerca de referents en relació als objectes 
sonda que permeten l’enregistrament 
d’informació sense filtres, Notícies de casa 
n’és un bon exemple.

És un projecte que va realitzar-se precisament 
al barri de Sant Andreu i es pren de referència 
tant per temàtica com per format.

Tots dos artistes dels Països Baixos, 
col·laboren des de 2016 en projectes 
relacionats amb la ciutat. Aquesta vegada, 
centren la seva atenció en l’emmagatzematge 
de records en l’entorn urbà per desenvolupar 
la proposta, que cerca la visibilització de totes 
les capes de contingut que es troben als espais 
i passen desapercebudes.

La metodologia de treball passa per la 
realització d’entrevistes, recopilació 
d’informació i la formalització de postals 
d’àudio com a peça final.

Aplicació del referent IV

Arribats a aquest punt, es va descobrir una 
lògica de relació entre les formalitzacions 
proposades, que era que, en conjunt, 
totes elles cercaven maneres d’organitzar 
informació a forma de banc de consulta.

Per fer-ho, en tots els casos es plantejava 
l’ús d’una plataforma que permetés la fàcil 
inclusió d’informació per part dels veïns i 
una consulta intuïtiva.

El problema principal també present en 
totes les formalitzacions era la pèrdua 
d’espontaneïtat. A l’hora de reaccionar 
físicament vers un mapa o un entrevistador, 
el participant interactua intuïtivament 
relacionant i sumant idees sense necessitat 
d’haver estat preconcebudes i aquesta 
deriva, es volia aconseguir mitjançant el 
funcionament propi de la web. A la recerca, 
doncs, d’un element que permetés aquesta 
aleatorietat d’unions es va recórrer al Machine 
Learning.

La gestió de dades és un dels interessos 
més potents per al desenvolupament de la 
tecnologia del segle XXI, és per això que 
actualment existeixen programes de codi 
obert capaços d’identificar els patrons 
establerts per una immensa quantitat de 
dades. 

En tractar-se de memòria històrica, es preveia 
l’ús de fotografies, texts, imatges, dibuixos 
o àudios, de manera que el següent pas va 
consisitir en el disseny d’aquest recopilatori 
d’informació de naturaleses diverses.

Projecte adaptat
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PRIMERS WIREFRAMES 
Com busco el contingut si sóc usuari expert?

No llegeixo el contingut de la primera 
pàgina i no sé què he de fer intuïtivament.

I com ho faig doncs per pujar contingut?

El xat funciona per tota la plataforma?

Adjuntar una breu instrucció a la 
pàgina d’inici.

Falta una pestanya expressa per 
pujar contingut.

Cal col·locar el mapa a la 
pàgina principal.

És necessari un cercador.

2. FeedbackCAP VI. MEVA
1. Esbossos inicials

La primera fase de disseny d’esbossar el 
contingut i definir una primera imatge de la 
web, s’ha realitzat testejant amb usuaris per 
tal d’adaptar el contignut fins que l’objectiu 

de la web fos car. És per això que l’estructura 
inicial ha variat totalment respecte la final.

meva.urbmeridiana.cat
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INICI

SOBRE LA WEB EL BARRI EN ARXIU

INAUDITA SAGRERA

INAUDITA SAGRERA ARXIU

ENTREVISTES DOCUMENTS

PARTICIPA CONTACTE

   

3. Arbre de continguts

És la primera part del procés creatiu 
d’una web. Consisteix en la planificació i 
jerarquització del contingut.
Per fer-la no es pot perdre l’objectiu principal 
a comunicar, en aquest cas, que la funció 

principal de la web és comunicar i facilitar 
la participació mitjançant l’agregació de 
contingut. Per això s’ha jerarquitzat la web 
de la forma següent:

Inici 
Per la pàgina d’inici es planteja un entorn 
de benvinguda a partir d’un mapa i 
unes instruccions molt breus sobre el 
funcionament del xat en la web. D’aquesta 
manera des del primer moment no queden 
dubtes sobre la capacitat interactiva d’aquest.

El barri
En aquest apartat es preveu sobretot un text 
descriptiu breu sobre el barri, que pugui ser 
consultat sempre que sigui necessari des del 
menú principal.

En arxiu
Aquest apartat funciona com a organitzador 
del contingut. La plataforma ha d’estar 
pensada per poder trobar la informació sense 
necessitat del bot, de manera que la seva 
estructura funciona a manera de categories 
que es mostren en forma de ruta sobre les 
pestanyes. Aquestes pestanyes contenen els 
4 tipus de documents que es poden trobar 
actualment la web que són els següents:
 Inaudita Sagrera
 

 Entrevistes
 Engloba les entrevistes realitzades
 per La Torre de la Sagrera a veïns del  
 barri.
 Documents Visuals
 Conjunt de fotografies, dibuixos o   
 documents visuals que puguin    
 ser recollits.

 Documents Escrits
 Conjunt de documents de tipus   
 redactat que engloba cartes,    
 redaccions, missatges, pàgines   
 escanejades, etc.

Participa
En aquest apartat és on es pot afegir la 
informació, que de moment consisteix en 
àudios i localitzacions d’inaudita sagrera, o 
bé fotografies i texts per l’arxiu digital.

Contacte
Dades de contacte de la web i de La Torre de 
La Sagrera, qui ha cedit molt contingut.

Un projecte que genera contingut 
per la web a través d’àudios fets pels 
mateixos veïns. L’únic que se’ls va 
demanar és que marquessin un punt 
a un mapa i expliquessin un record 
que volguessin compartir amb la resta. 
Recull amb la mateixa estructura, els 
àudios i mapes vinculats a cadascun 
d’ells.
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INAUDITA SAGRERA ARXIU

CONTINGUT

CONTINGUT

CONTINGUT

PARTICIPA CONTACTE

INICI

SOBRE LA WEB EL BARRI EN ARXIU

INAUDITA 
SAGRERA

ENTREVISTES DOCUMENTS

4. Flowchart
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INICI

EL BARRI

EN ARXIU

PARTICIPA

CONTACTE

CONTINGUT

5. Wireframes
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ReferentsReferents

Idensitat és un projecte que va sorgir a 
Calaf el 1999 com una manera de generar 
iniciatives per l’espai públic des de diferents 
disciplines. Consisteix en un a plataforma 
que emmagatzema altres projectes, 
accions o intervencions relacionades 
amb espai i contextos diversos i permet 

la participació penjant les propostes a les 
noves convocatòries. D’aquesta referència 
se n’extreu la disposició de l’arxiu, molt 
minimalista i gens recarregat, i la funció 
de les pestanyes /en arxiu i /en procés, 
compartides amb funcions de la plataforma 
participativa.

Honext és un material que utilitza 
l’economia circular per construir mitjançant 
materials de rebuig. La plataforma que 
desglossa el projecte manté una estructura 
neta i concisa amb un contingut clar i 

organitzat. D’aquest
referent se n’extreu la mida, estil i cos 
tipogràfic i el to narratiu, que dirigeix 
constantment a la cerca de més informació.

Al contrari de l’anterior, en aquest cas la 
plataforma manté una funció de recopilar 
sense capacitat d’interacció, ja que consisteix 
en un portfoli. l’Estudi Buck, amb dues 
seus a Estats Units i una a Austràlia que, 

nascut el 2004, acumulen una gran quantitat 
de projectes. L’estructura de la plataforma 
continua sent minimalista com l’anterior i 
serveix de referència cromàtica.

El prototip estàtic es va emprar com a guia a 
l’hora de demanar a usuaris desvinculats amb 
el projecte que definissin el tema principal de 
la plataforma i com l’utilitzarien. 

Els comentaris van ser favorables amb alguns 
canvis de posició del contingut que es duran 
a terme amb el desenvolupament de la 
plataforma.

IDENSITAT HONEXT

BUCK

6. Prototip
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Posicionament Socio-
cultural: barri-zona

Missatges de l’assistent

Interacció de l’usuari

Identificació de la zona: 
quelcom identificatiu.

Definició d’interessos: 
Recomanació.

Contingut

START

END

/get_started

/affirm

/deny

/affirm

/deny

utter_salutació

utter_preguntar_nom

/personal_name

utter_nom_personal

utter_records_infància

utter_visc_urbmeridiana

action_es_vei_true

utter_som_veins

utter_temesdeveins_1de2

utter_recomana’m

action_es_vei_false

utter_urbmeridiana_noconeix

utter_recomano /recomanació

temes_relacionats_random

action_es_vei_false

utter_temes_noveins_1de2

utter_recomano

utter_urbmeridiana_coneix

L’usuari obre el xat.

Respon amb el seu nom.

L’assistent explica que és del barri.

Demana o fa una 
recomanació.

Dóna contingut.

9. Esquema de conversa7. UX Conversacional

8. Humanitzar la tecnologia

La interacció mitjançant missatges de text 
en conversa va ser inventada el 1966 a MIT. 
Avui dia no és novetat l’ús d’assistents en 
pàgines on poden sorgir consultes de manera 
regular.

En la plataforma participativa però, 
s’utilitzarà per a una finalitat concreta, que és 
la capacitat que té aquest tipus de tecnologia 
basada en Machine Learning d’aconseguir 
un sistema d’escolta activa que permeti 
navegar pel contingut a través de nous fils 
conductors.

Tal com s’ha explicat a l’apartat de memòria 
oral a la pàgina 36, la memòria oral és un 
exercici que es duu a terme a través d’una 
conversa, cosa que permet complementar-se 

d’una narració personal dotada de la seva 
espontaneïtat, lingüística, terminologia, o 
comunicació. (Peppino, 2015, pàg. 8)
Aquest procés té per tant un altre factor 
afegit que té a veure amb la deriva. Com 
que el procés de recordar es duu a terme en 
comú, apareixen noves capes de profunditat 
que interactuen amb el narrador i és per això 
que el recorregut de cada usuari, en cada 
moment, pot ser diferent.

La funció de l’assistent és doncs generar 
aquesta conversa que, malgrat haver 
estat dissenyada, classifica i registra tota 
informació que no ha estat planificada amb 
anterioritat mitjançant categories i pot, 
gràcies a això, ampliar la seva complexitat.

Són varis els factors a tenir en compte a l’hora 
de dissenyar una conversa. La primera és 
definir una estructura centrada a aconseguir 
posicionar l’usuari de manera ràpida sense 
descuidar treballar una conversa natural.

Una possible estructura a seguir seria la 
següent:
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CATEGORIES

 SAGRERA: 2-3-4-5-8-9-10-11-14-15

 NOVELLS:
 URB. MERIDIANA: 1-6-7-12-13-16

 ANTICS: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

SENSACIONS: 1-6-7

INTERIORS: 1-4-5-6-7-13-16

EXERIORS: 2-3-7-8-9-10-11-12-14-15

COMERÇOS: 10-11-14-15

LLEURE: 2-3-7-11-12

ENSENYAMENT: 4-5-7

RELACIONS I FAMÍLIA: 2-4-6-7-8-13-16

TRÀNSIT: 8

ANÈCDOTES: 9

EL JARDÍ COMUNITARI 1-7-8

INFÀNCIA: 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-14-15

PERSONATGES CONEGUTS: 6-8
EN GRUP: 2-3-6-7-8-12-13-16

EN SOLITARI: 1-4-5-9-10-14-15

10. Contingut: Inaudita Sagrera

Inaudita Sagrera és el títol d’una iniciativa 
que involucra als veïns del barri a començar 
una cadena de records. Cadascú, emprant 
el seu telèfon mòbil com a objecte sonda, 
realitza un àudio d’un minut amb alguna 
vivència que es vulgui compartir amb la 
resta de veïns. Tot actua com una manera 
de preservar la memòria oral i totes les 
seves característiques com l’espontaneïtat i 
la subjectivitat, a més de poder donar veu i 
to a cada vivència. Així és com s’enriqueix 
cada història i aporten a cada racó un 
caràcter afegit.

La iniciativa va seguida d’un mapa 
col·laboratiu on se situen els records 
mitjançant icones que es col·loquen tot 
generant recorreguts i enllaços a través de 
l’espai.
Per motius del COVID-19, no es va poder 

ser físicament al barri, per tant, van ser els 
veïns qui van passar la informació a tercers 
per participar, cosa que va convertir-se en 
un recull de més de 20 records que doten 
de significat la Sagrera i Urbanització 
Meridiana.

Inaudita Sagrera continua avui dia oberta i 
ampliant el seu contingut.

Més enllà de la realització dels àudios, el 
més important del projecte és que el seu 
contingut pot estar enllaçat mitjançant 
categories molt diverses a la plataforma. 
Seran aquests enllaços els que permetran 
derivar d’un a l’altre de manera fluida i 
orgànica, de manera que es van numerar i 
classificar 16 dels records en 18 categories 
diferents:

Aportacions

Després de rebre consell d’Ana Clemente, 
amb experiència a La Col en l’organització 
d’activitats per la recopilació d’informació, i 
Mariona Genís, arquitecta, es va parlar sobre 
l’enfocament d’Inaudita Sagrera per tenir en 
compte dos inconvenients.

Problemàtica

Abastament del projecte
Centrar el projecte en una plataforma 
digital exclou una part de públic que, o bé 
no sap utilitzar-les, o bé no ha arribat a la 
informació.

Suport digital
En projectes participatius cal tenir en 
compte que tota persona involucrada en el 
projecte espera rebre un retorn. Disposar 
d’un dispositiu mòbil no hauria de ser 
un requeriment necessari per a l’obtenció 
d’aquest.

Reflexió

D’entrada, es té en compte que la situació 
actual fa que es pugui aconseguir una 
repercussió molt minoritària respecte al 
volum d’habitants del barri però, tot i això, 
es pot contactar amb espais dedicats al 
cultiu de la memòria històrica, o escoles, per 
aconseguir arribar a públic més divers.

La Torre de la Sagrera, un col·lectiu format 
per veïns on consta un grup dedicat a la 
recuperació de la memòria històrica, van 
sumar-se a la proposta tot aportant 10 
entrevistes dels testimonis més antics del 
barri.

A més van compartir el projecte amb veïns 
de tota la Sagrera, cosa que fa que encara avui 
dia el projecte continuï en creixement.

La plataforma és un complement molt útil 
on es pot acudir en tot moment i créixer en 
complexitat però s’imprimiran unes postals a 
forma d’agraïment a les persones voluntàries 
participants mentre continuï sent impossible 
realitzar una trobada físicament o noves 
iniciatives.
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CAP VII. EXECUCIÓ
Requeriments tècnics

Web: Wordpress

Després de valorar plataformes de 
prototipatge web, finalment es va optar per 
formalitzar el projecte amb Wordpress per 
diversos avantatges.

En primer lloc perquè és una plataforma 
lliure que disposa de molta informació per 
poder aprendre el necessari en pocs passos.

En segon lloc perquè malgrat que la limitació 
donada pel tema escollit és força, sempre es 
pot recórrer fàcilment al codi CSS per ajustar 
tot allò que no disposi d’opcions per fer-ho.

Per últim, també es va escollir perquè 
el disseny, en tractar-se d’un arxiu, era 
important que pogués ser editat sense 
complicacions en cas que fos necessari.

Per tot això, es va optar per formalitzar una 
web en comptes de realitzar un prototip 
interactiu com s’havia plantejat inicialment.

Assistent: Rasa

Rasa és una empresa dedicada a la creació 
de plataformes de codi obert basades 
en Machine Learning per a converses 
automatitzades de text i veu. Gràcies a la 
facilitat per la qual opta la interfície, permet 
programar la comprensió de missatges, 
converses o bé connectar-se amb canals de 
missatgeria i API.

Per dur a terme aquesta funció a la web, 
també es van valorar extensions com Zendesk 
o WP-Chatbot que, tot i complir amb la 
funció d’assistents web, no permetien tanta 
opció com Rasa.

Extensions

Pel desenvolupament de la plataforma, 
finalment, es van emprar extensions per 
poder adjuntar els mapes o agregar un 
cercador per facilitar la cerca d’informació.

Una de les funcions més importants de la 
web, que és la pujada d’informació per la 
participació en els projectes, també depèn 
d’una extensió i és User Submitted Posts.

En aquest cas és la que permet la creació 
d’entrades un cop agregades les fotografies 
o textos corresponents i converteix el 
moviment de la web en circular.

Identitat gràfica

Per realitzar la identitat gràfica s’ha optat 
per una estètica neta amb les tipografies 
Montserrat, per títols, i Work Sans per 
paràgrafs.

S’ha prioritzat que la informació fos molt 
accessible i per això el menú superior és fixe 
en cada pàgina.

Un altre element fix és la icona de l’assistent 
web a la cantonada inferior dreta, pintada de 
blau com a color que ressalta sobre els colors 
plans restants.

Colors

#b7a6ad
S’ha utilitzat com a referència de la paleta 
cromàtica d’Urbanització Meridiana, ja que 
és el color semblant al de les les façanes.

#2e3594
El blau, el color de la transmissió 
d’informació, és emprat en moments 
puntuals com el logotip de l’assistent, o 
alguns detalls tipogràfics.

#b7a6ad

#2e3594

INICI
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EN ARXIU: INAUDITA SAGRERAEL BARRI

SOBRE LA PLATAFORMA

EN ARXIU: ENTREVISTES PARTICIPA
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CAP VIII. CONCLUSIÓ
Conclusió del projecte
L’inici d’aquest projecte recau en la 
cerca d’una temàtica on pogués estar 
suficientment vinculada com per poder 
incidir personalment i emocionalment.

Des del moment que vaig començar a viure 
a La Sagrera, vaig saber que trobaria una 
excusa per apropar-me més a aquest territori 
i els seus habitants, així que entendre una 
problemàtica complexa com la pèrdua 
de curiositat vers l’altre, el sentiment 
de pertinença, i l’anàlisi de tots els seus 
components, ja es pot considerar un repte 
que s’ha assolit amb èxit.

El disseny audiovisual, sempre sense 
cercar una solució absoluta i definitiva 
a la problemàtica, s’ha emprat com a 
nexe d’unió entre l’espai i la memòria, 
transcendint aquesta a la plataforma digital.

D’acord amb la memòria oral, s’ha 
fomentat la valoració de l’espai a partir de 
l’experiència viscuda, tot afegint capes de 
contingut personals a cada racó. Gràcies a 
compartir aquesta informació, s’ha trobat 
una manera de treballar l’urbà del barri 
i recuperar el seu espai social mentre es 
recupera l’apropament entre veïns i, aquest 
contingut, mitjançant una conversa amb 
un sistema d’escolta activa, deriva a un 
resultat divers en cada cas.

A partir d’aquí, és quan s’ha pogut 
treballar conjuntament el cultiu de la 
memòria amb Inaudita Sagrera que ha 
resultat ben rebuda.

La situació actual ha fet que la meva 
postura vers el projecte hagi hagut de ser 
especialment activa, com també que s’hagi 
reduït notablement la participació esperada 
des d’un bon principi. De totes maneres, 
aquest projecte, s’ha pogut realitzar des de 
casa gràcies a la gran quantitat de contactes 
amb inquietud que es van generar ja fa 
un any en l’esdeveniment comunitari 
organitzat conjuntament, que per tant 
ha fet que el projecte no s’imposés en cap 
cas sinó que generés cadena de manera 
orgànica.

Si una cosa es pot assegurar d’un projecte 
col·lectiu d’empoderament, és que els temps 
necessaris per dur-los a terme són realment 
extensos i fruit de la constància.

Per tot això, si una sensació m’enduc 
són les ganes de continuar cultivant 
memòria, crear xarxa, fer objectes, realitzar 
entrevistes, fotografiar, escoltar i viure el 
barri.

Actualment hi ha en funcionament 
la posada en circulació del projecte, 
que ha arribat a mans del col·lectiu per 
la recuperació de memòria històrica 
de La Sagrera i hi han mostrat interès 
per convertir-la en un annex a la seva 
plataforma. Es planteja la creació de 
recorreguts mitjançant la informació 
recopilada i una trobada veïnal com a 
retorn a tots els participants del projecte.

Es continuarà per tot allò que 
fa que MEVA, es converteixi en 
cada vegada més NOSTRA.
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