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           per on començar? 

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT 

L'art és una eina per repensar l'espai públic 

 

 

 

 

                més informació 

Si no hi ha moviments i associacions que reclamin 
col·lectivament la transformació física i social d’una 
ciutat, aquesta no es transformarà.  
 

 

 

de tot el món. 
 

No obstant això, l’ús d’expressions artístiques en espais públics no es 

limita a la denúncia sinó que sovint s’utilitzen com a estratègia per a 

la transformació dels espais. Projectes com ART_TO_CAT (Art per 

Territoris Oblidats de Catalunya) va néixer amb la finalitat de convertir 

espais perifèrics degradats en un espai públic sostenible i de qualitat, 

a través de la inclusió social i del llenguatge artístic ‘Land Art’.   
 

Tot i que els països del sud d’Europa comptem amb un patrimoni 

urbà i cultural i amb unes condicions climàtiques particularment 

favorables per construir ciutats més habitables, a Barcelona hi ha 

molt poc espai públic en relació amb altres ciutats europees. Per 

transformar la ciutat cap a un model sostenible i habitable és 

fonamental que la ciutadania reclami i utilitzi l’espai públic per satisfer 

les seves necessitats.  
 

El col·lectiu d’arquitectes Lacol, el grup de cooperació local 

d’Arquitectes Sense Fronteres ‘Raons Públiques’ o Re-Cooperar 

formen part d’un nou moviment d’arquitectes i d’urbanistes que, de 

manera col·lectiva, treballen des de l’art per repensar la metròpoli i 

transformar el paisatge urbà perquè respongui a les necessitats dels 

seus habitants. 

 

 

 

Passeja pel barri, segur que descobriràs espais on mai t’havies parat. 

No et quedis a casa, utilitza el carrer, veuràs com hi pots fer molta vida i 

conèixer moltes persones. Reclama més espais per jugar, més carrils bici 

per anar en bicicleta i més autonomia per celebrar festes al carrer. 

Relaciona’t amb els teus veïns. No et limitis a anar a les reunions 

d’escala per resoldre problemes i proposa que la comunitat col·labori per 

dur a terme projectes concrets. Fes pública la teva creativitat, tots tenim 

un artista dins que vol ser potenciat.   

 

 

 

 
 

L’alemany Jan Vormann va omplir les escletxes i els espais buits 

d’edificis públics i monuments de ciutats d’arreu del món amb peces 

de Lego. L’objectiu de l’acció era donar una cara nova al 

deteriorament que patien i denunciar la seva manca de 

manteniment. La intervenció va passar a dir-se Dispactchwork i va 

popularitzar l’ús d’aquests joguines com a sistema de defensa del 

mobiliari públic en ciutats com Barcelona, Berlin, Nova York, Quito, 

Sant Petersburg, Tel Aviv, Venècia o Tolosa de Llenguadoc. 

L’acció de Vormann se situa a mig camí entre l’art i l’activisme social, 

en un model original de protesta i d’acció directa anomenat artivisme 

que, a través de l’humor i el color, converteix una denúncia en una 

creació capaç de connectar amb nosaltres a través de les emocions. 

Seguint aquesta línia, la iniciativa Inside Out exposa retrats 

fotogràfics en blanc i negre a llocs públics per descobrir, revelar i 

compartir les identitats, les conviccions i les lluites de persones de     
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