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Com era el barri del
Poblenou ara fa 30 anys? 

El barri dinàmic i modern que
coneixem avui és fruit d’una ràpida
transformació que fa necessari fer
memòria…
 

La memòria històrica ens permet
recordar i entendre d’on venim,
reflexionar sobre els canvis i construir
un futur crític, personal i conscient del
nostre entorn proper i de la societat
en la que vivim. 

 



Aquesta exposició és un recull de memòries col·lectives, de veïns i veïnes, de la
transformació del Poblenou. A través del diàleg artístic i documental podem recórrer la
petjada històrica del barri i apreciar-ne la seva evolució. 

Una exposició singular en la que parlem d’aquesta transformació gràcies 
a la representació pictòrica del barri de l’artista  Neus Martín Royo,
que es combinarà amb la documentació fotogràfica i 
textual de l’Arxiu històric del Poblenou.



Reflexionem sobre la representació pictòrica com a material
d’arxiu gràfic sobre el desenvolupament urbà i de la figura de
l’artista com a testimoni d’aquesta transformació.
 

Objectius generals

Quin és el paper dels artistes en la transformació urbana i
la seva aportació en el desenvolupament social, cultural i
creatiu dels barris actuals?

Identifiquem el treball de Martín Royo en relació amb el
barri on desenvolupa la seva vida i el seu treball, i de
l’evolució del qual és testimoni en aquesta mostra.



Localitzacions

Torre de les Aigües 
Arxiu Històric del Poblenou

 

MUHBA 
Edifici Oliva Artés

 

Recinte

Palo Alto

 

Centre Cívic

Can Felipa

 del 10 de setembre
al 8 de gener

 

del 10 de setembre
al 8 de gener

 

del 10 de setembre
al 30 de setembre

 

del 10 de setembre
al 28 de setembre

 



Objectius pedagògics 
Explorar l’entorn proper
Interpretar la transformació social i urbanística del barri
Conèixer el procés creatiu de l’artista
Valorar l’art com a font documental

1.
2.
3.
4.



 constructivistes i
relacionals

 
 

Estratègies 
metodològiques

Aprenentatges

 per indagació



Metodologia didàctica

Treball 
a l'aula

Visita a 
l'exposició

Itineraris
pel barri

Reflexió Projecció

Què 
coneixem  
sobre la
temàtica 
a tractar?

Poblenou:
La memòria 
pintada

Recorregut 
pels espais 
pintats 

Posada en 
comú...
Què hem 
descobert?

Presentació 
de l'activitat 
vinculada 
a l’exposició
 



Propostes 
educatives
per nivells



Proposta educativa

Educació infantil 
Els colors del barri
Ens plantejarem quins són els elements del nostre barri i
de quins colors són. Amb una paleta de colors sortirem en
ruta a buscar aquests colors  pel barri, farem una visita a
l'exposició de la Neus Martín Royo i després pintarem,
conjuntament, un dels seus quadres del barri amb els
colors que haguem trobat.

Explorar i observar l'entorn proper.
Descobrim els camins del barri
Situem els elements del nostre barri.
Participem en activitats socials i culturals properes.
Foment de la creativitat artistica. 
Col·laborem amb el grup per fer una creació  conjunta.

Objectius i competències didàctiques



Proposta educativa

Primària - CI   
Pintant el meu barri 
Ens plantejarem quins són els elements més  representatius,
per nosaltres, del barri, i els dibuixarem. Per què són
importants per nosaltres? Són els mateixos que els companys?
Anem a l'exposició de la Neus Martín Royo per veure si ella els
ha representat en els seus quadres i busquem paral·lels en
altres artistes. Fem un mapa gegant del barri on posarem els
nostres elements i llocs d'interès bàsic.

Explorar i observar l'entorn proper.
Fomentar el sentit de pertinença al barri.
Situar els elements i referents del barri.
Participem en activitats socials i culturals properes.
Foment de la creativitat artística. 
Col·laborem amb el grup per fer una creació  conjunta.

Objectius i competències didàctiques



Proposta educativa

Primària - CM i CS  
Perspectives del barri 
Buscarem imatges documents del nostre barri per saber com era
abans i entendre la seva transformació, complementarem la
recerca amb la visita a l'exposició de la Neus Martín Royo i
recorrerem els carrers del barri seguint l'aplicació que localitza els
seus quadres i permet analitzar com ha canviat el paisatge. Farem
fotografies des del mateix punt des d'on es van fer els quadres
per crear una nova imatge del pas del temps.

Valorar el patrimoni cultural i artístic local.
Desenvolupar el sentit de pertinença i identitat de barri.
Utilitzar l'art com a eina d’anàlisi de les característiques urbanes
i socials del territori. 
Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i
continuïtats temporals per comprendre la societat actual.
Projectar passat i present en format fotogràfic.

Objectius i competències didàctiques



Proposta educativa
Secundària 

Ens plantejarem si el barri ha canviat en els darrers anys i en
quins sentits ho ha fet. Visitem l'exposició de l'artista i l'Arxiu per
veure els canvis que s'hi han produït. Després localitzem les
pintures industrials en el recorregut pel barri i així interpretar els
canvis. Finalment ens preguntem com volem que sigui el barri
del futur i com creiem que serà. Podem crear imatges o textos i
incourel's a la mateixa exposició.

Valorar el patrimoni cultural i artístic local.
Interpretar el paisatge a través de les expressions artístiques.
Desenvolupar el sentit de pertinença i identitat local.
Avaluar l’efecte de l’activitat humana sobre el paisatge.
Relacionar els avenços tecnològics de les fàbriques amb la
transformació econòmica i social del barri.
Interpretar l’efecte de l’activitat humana sobre el paisatge i
urbanisme.

Objectius i competències didàctiques

La transformació del barri 



Proposta educativa
Batxillerats 
L'estudi de l'artista
Parlem de les fonts de coneixement primàries del barri. I l'Art
pot ser un referent de memòria històrica? Busquem autors
contemporanis d'art vinculat al barri. Visitem l'exposicó de
l'artista per conèixer-la en el seu estudi. Quins han estat els seus
referents artístics, quin és el seu procés creatiu i fonts
d'inspiració. Per què ha retratat el barri?  Arrel de la conversa,
pintem alló que per nosaltres, avui, és essencial del barri i el
caracteritza.

 

Contribuir a la preservació de la memòria històrica del barri.
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació,
dur-ne a terme un anàlisi crític.
Seleccionar, contrastar i interpretar les fonts històriques.
Crear obres artístiques basades en l'observació i
interpretació directe.
Valorar el patrimoni cultural i artístic local.
Interpretar l’empremta de l’activitat humana en el barri.

Objectius i competències didàctiques



Material didàctic autoguiat 
descarregable en línia



Neus 
Martín Royo
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