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ESPAI TOPOS

Proposem una conversa situada que transiti des de les 
primaveres àrabs fins al present del Raval, tot passant per 
les memòries col·lectives i l’arxiu com a acte de lluita  
i resistència.

Escriptora i historiadora de l’art de formació, Zahia 
Rahmani és responsable de l’àrea d’investigació «Arts  
i arquitectura en la globalització» de l’INHA, recentment 
rebatejada com a «Història de l’art globalitzat». Inaugurada 
l’any 2004, és la primera àrea de recerca dedicada als 
corpus crítics i a les pràctiques artístiques en l’era de la 
globalització. De juny a setembre el Centre d’Estudis i 
Documentació del MACBA acull una petita exposició que 
mostra la seva investigació Sismografia de les lluites.

Marta Vallejo és una treballadora cultural interessada 
en els espais d’intersecció entre la creació cultural i la 
intervenció política i comunitària. Ha treballat al Senegal, a 
Egipte i a Bòsnia i Hercegovina. Des de 2018 forma part de la 
cooperativa LaFundició

LaFundició és una cooperativa de treball cultural amb 
seu a l’Hospitalet de Llobregat i creada el 2006 que impulsa 
processos col·lectius de construcció de coneixement, pràc-
tiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos 
d’ús comú i com a activitats controversials i situades. El 
2013 obre un espai físic al barri de Bellvitge (l’Hospitalet) 
des del qual desplega aquests processos de forma col·lecti-
va, horitzontal i transfronterera.

 Prèviament, a les 11.45 h, Zahia Rahmani farà una breu 
introducció a l’exposició Sismografia de les lluites al Centre 
d’Estudis i Documentació (CED), planta 0. Més informació

SISMOGRAFIA DE LES 
LLUITES

DIVENDRES 10 DE JUNY DIVENDRES 10 DE JUNY

ESPAI TOPOS

10.30 h 12.30 h

Relacionem els fons serà un espai de diàleg dels quatre re-
positoris, que es podran consultar a la Capella del MACBA 
en el context de Fons en relació. Repositoris oberts. Les 
participants en aquesta taula rodona presentaran i conver-
saran sobre els diferents projectes que han donat lloc a la 
configuració del Repositori Digital MACBA, l’arxiu OVNI, l’ar-
xiu Hamaca i la Mediateca de “la Caixa”. D’aquesta manera, 
es posaran sobre la taula els seus orígens heterogenis, les 
eines utilitzades i les diferents maneres de col·leccionar i de 
difondre aquests fons artístics i documentals. 

Posteriorment, les responsables dels arxius i el públic as-
sistent es podran desplaçar a la Capella per conèixer l’espai 
i accedir-hi. Més informació.

RELACIONEM ELS FONS

Diàleg amb Eli Lloveras (arxiu Hamaca), Simona Malatesta 
(arxiu OVNI), Neus Miró (Mediateca de ”la Caixa”) i Núria 
Montclús i Paloma Gueilburt (Repositori Digital MACBA)

Conversa amb Zahia Rahmani, directora de la investigació, 
i Marta Vallejo, de LaFundició (Trobada en francès amb  
traducció simultània)

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/sismografia-lluites
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/sismografia-lluites
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/fons-relacio
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/fons-relacio


ESPAI TOPOS + TERRASSA

El migdia del dissabte 11 de juny és el moment escollit per 
desplegar la Marató d’Arxius de Transferències, una proposta 
en clau lúdica i distesa per donar a conèixer i interactuar 
amb projectes de creació d’arxius artístics i comunitaris.
El programa de la sessió contempla un carrusel de presen-
tacions llampec de dos minuts de durada, en què cada 
proposta convidada s’explicarà a la resta de persones 
participants en un format de tres tuits o titulars, responent 
les següents qüestions: qui som i què fem, tipus d’arxius i de 
formats que generem i àmbits temàtics que caracteritzen la 
nostra feina.

Cada projecte tancarà la seva presentació llampec 
«nominant» (fent menció de) un altre projecte no present en 
la sala en aquell moment, però que hauria pogut encaixar 
perfectament en la dinàmica. La suma dels projectes pre-
sentats i dels nominats generarà de manera àgil i efectiva un 
«mapa d’arxius» en un plafó ubicat en un lateral de la sala, 
testimoni visual permanent de la Marató d’Arxius.

De manera complementària, l’àudio de les intervencions 
dels projectes participants serà enregistrat en directe, 
processat, remesclat i disparat en l’espai de vermut informal 
que s’habilitarà a la Terrassa del Convent després de la tira-
llonga de presentacions, en una instal·lació artística efímera 
a càrrec de Mutan-Lab, associació cultural barcelonina de 
recerca i experimentació sonora.

Hi participaran: 
Nando Cruz, Altres escenaris possibles 
Enric Farrés-Duran, Acid Love Forever
Lola Lasurt, Coreografies a destemps
Anita García i Lucía Vecchi, El relato es un lugar 
Nancy Garín i Antoine Silvestre, Espectros de lo urbano 
Gelen Jeleton, Història política de les flors  
Irene Pérez, Grup de mitja subversiva 
Helen Alcántara, Fanzinería
Ilaria Sartori, Mons de Sons 
Luca Carubba, ArsGames
Tatiana Donoso, La poesia com a pràctica d’arxiu
+
MutanLab (mapeig sonor) 

MARATÓ D’ARXIUS: 
ÀUDIO-MAPEIG SITUAT.

DIVENDRES 10 DE JUNY DISSABTE 11 DE JUNY

ESPAI TOPOS

19.30 h 12 h

Núria Guiu ha creat la peça Spiritual Boyfriends en paral·lel 
a la recerca i realització d’un treball d’antropologia visual. Es 
tracta d’un arxiu fotogràfic sobre la iconografia del ioga i la 
seva construcció històrica, format majoritàriament per imat-
ges que vagaregen pel món virtual. Són imatges pobres,* pi-
xelades, comprimides, de vegades descatalogades, d’altres 
copiades i reapropiades per diaris digitals, blogs personals 
d’usuaris, escoles o empreses comercials i de merchandi-
sing sobre el ioga, els seus accessoris i el cos com a cultura 
de la teràpia, la salut, l’esport, la moda, l’espiritualitat o la 
mercaderia.

Aquesta recerca fotogràfica s’ha inspirat en referents te-
òrics com ara el llibre de l’antropòleg Joseph S. Alter Yoga in 
Modern India o Yoga in the Modern World de Mark Singleton  
i Jean Byrne, entre d’altres.

Spiritual Boyfriends és un solo/performance entorn de 
les relacions i estructures de poder. El treball es basa en 
una investigació iconogràfica sobre la construcció històrica 
de postures de ioga, així com en material autobiogràfic al 
voltant de l’afecte i el desig.

Quines regles i rols de poder imposem als nostres cossos 
mitjançant la cultura de l’autodisciplina, l’autocura i l’autosa-
nació com a règim corporal?

Núria Guiu és una ballarina i coreògrafa nascuda a Mollet 
del Vallès, actualment resident a Barcelona. Es va graduar 
en dansa clàssica a l’Institut del Teatre. Ha treballat com a 
ballarina i coreògrafa amb companyies tant nacionals com 
internacionals. És professora certificada de ioga Iiengar i 
estudiant del Grau d’Antropologia i Evolució Humana de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La relació entre 
cos, imatge, poder i digitalitat ha estat un dels eixos més 
presents en els seus treballs, els quals reflexionen entorn 
de la construcció de la mirada i la identitat, el cos social, el 
poder de les imatges, la datificació dels cossos o la mer-
cantilització de l’espiritualitat, entre d’altres. Núria Guiu ha 
estat artista associada al centre de creació de dansa i arts 
vives Graner de Barcelona durant el període 2021-2022 i 
actualment és artista resident al Mercat de les Flors, per a la 
temporada 2022-2023.

Núria Guiu ha estat guardonada amb el Premi Nacional 
de Cultura 2022.

*Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla, 2012

SPIRITUAL BOYFRIENDS

Presentació i performance.  
Núria Guiu presentarà un fragment de 20 minuts de la peça 
en paral·lel a una exposició sobre l’arxiu utilitzat per a la 
creació de la performance. Més informació

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/spiritual-boyfriends-nuria-guiu


ESPAI TOPOS — ESPAI FÒRUM 

11.30h — ISEA ARTIST TALKS
— Espai Topos – Més informació

15.30h — ISEA ARTIST TALKS
— Espai Topos – Més informació

17h — WORD OF MOUTH: WHEN OUR LIPS  
SPEAK TOGETHER — Taller
— Espai Fòrum – Més informació
Autoria: Sarah Ciston, Noa Kaplan, Fidelia Lam, Lisa Müller-
Trede, Szilvia Ruszev, Holly Willis 

Boquejar, badallar, riure, cridar, llepar, cruixir, emmudir, 
respirar. Qui parla? Qui no té permís per parlar? Què es 
parla? Reclamem el “boca a boca” en aquest taller interactiu 
que convida els participants a obrir boca i a jugar en l’espai 
tecnològic entre la lectura errònia i la citació. 

DISSABTE 11 DE JUNY DIUMENGE 12 DE JUNY

ESPAI TOPOS 

20 h 11.30 h / 15.30 h / 17 h

El projecte activista feminista Women’s Labour resignifica 
els estris domèstics per convertir-los en instruments mu-
sicals. Amb espectroscòpia, lidar, tecnologia ultrasònica i 
aprenentatge automàtic, el primer instrument, una planxa 
integrada, «veu» el color en una peça de roba i interpreta 
diferents timbres. Tradicionalment relegada a l’àmbit privat, 
aquí interroguem la domesticitat mitjançant la instal·lació 
interactiva i la performance.

Jocelyn Ho, directora creativa de Women’s Labor, dirigeix, 
compon i actua en projectes de performance interdisciplina-
ris amb col·laboradors d’àmbits molt diferents. És artista de 
Steinway i professora adjunta d’Estudis de Performance a la 
Universitat de Califòrnia.

Margaret Schedel té una producció creativa diversa amb 
obres que abasten òperes multimèdia interactives, experi-
ències de realitat virtual, art sonor, videojocs i composició. 
És professora de Música i Catedràtica d’Art a la Universitat 
Stony Brook.

Autoria de la peça: Jocelyn Ho, Margaret Schedel, Robert 
Cosgrove, Omkar Bhatt, Matthew Blessing.

MARZELLINE’S  
CONFESSIONS

ISEA ARTIST TALKS 
+ 
WORD OF MOUTH: WHEN  
OUR LIPS SPEAK TOGETHER  
Taller

Performance amb planxa integrada a càrrec de  
Margaret Schedel. Més informació

https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/
https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/
https://isea2022.isea-international.org/event/workshop-word-of-mouth-when-our-lips-speak-together/
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/marzellines-confessions-jocelyn-ho


11.30h — ISEA ARTIST TALKS
— Espai Topos – Més informació  

12h — VIDEO-NOU / SERVEI DE VÍDEO COMUNITARI  
Taula rodona amb Luisa Ortinez, Mª Lluïsa Roca, Xefo Guash 
i Carles Ameller (Video-Nou) i Paloma Gueilburt, Núria 
Montclús i Lluís Roqué (MACBA). 
— Espai Fòrum

Dins d’Arxius Possibles. Transferències obrim un espai de 
trobada i reflexió al voltant del fons artístic i documental del 
col·lectiu Video-Nou / Servei de Vídeo Comunitari. Aquesta 
taula rodona comptarà amb la participació dels mateixos 
membres del col·lectiu, que compartiran la seva experiència 
-en tant que generadors d’aquesta memòria viva que ens 
interessa escoltar i conservar-, i que conversaran amb diver-
sos membres dels equips de Col·lecció, Conservació i Arxiu 
del MACBA que treballen en la catalogació i digitalització 
d’aquests materials. 

15.30h — ISEA ARTIST TALKS
— Espai Topos – Més informació   

ISEA ARTIST TALKS
+
VIDEO-NOU / SERVEI 
DE VÍDEO COMUNITARI 

DILLUNS 13 DE JUNY  DIMARTS 14 DE JUNY 

11.30h — ISEA ARTIST TALKS
— Espai Topos – Més informació  

12h — LA CONSTRUCCIÓ D’UN ARXIU. L’ESCOLA DEL 
MAR COM A CAS D’ESTUDI. FASE 1
Procés de treball (fase 1: presentació i debat dels reptes de 
creació d’un arxiu comunitari).
— Espai Fòrum
 
En el marc d’Arxius possibles. Transferències el MACBA i 
l’espai Arxius Oberts del programa Cultura Viva impulsem 
un miniprocés de reflexió al voltant dels reptes i oportunitats 
en la creació d’un arxiu comunitari, focalitzant-lo en el cas 
de l’Escola del Mar de Barcelona. Aquesta institució educa-
tiva centenària de la ciutat gestiona un fons patrimonial de 
fotografies, documents, mobiliari i cultura material de gran 
interès per entendre les transformacions en la pràctica de 
l’educació al llarg del segle xx. Enguany, en ocasió del cente-
nari de la institució, es vol arrencar el procés de conceptua-
lització, creació i digitalització d’aquest fons patrimonial per 
crear-ne un arxiu cercable, accessible i gestionable, fet que 
ens situa en un moment ideal per generar reflexió conjunta a 
l’inici d’aquest procés.  

La primera sessió tindrà un format de taula rodona entre 
projectes ja establerts que s’han enfrontat al repte d’acom-
panyar, impulsar o fer recerca sobre un procés de creació 
d’un arxiu comunitari. L’objectiu serà delinear els reptes més 
rellevants per a aquest procés, problematitzant les qüesti-
ons de més pes, definint els punts clau a tenir en compte, i 
reflexionant sobre els aspectes més complicats en aquests 
processos. 

Aquest procés s’articularà en tres sessions: una fase 1 de 
Presentació i debat dels reptes de creació d’un arxiu comu-
nitari; una fase 2 amb Taules de treball dinamitzades, i una 
fase 3 de Retorn públic de les reflexions generades. 

Hi participen: Teresa Guillaumes (directora de l’Escola 
del Mar), Elisabet Rodríguez (Arxiu MACBA), Layla Dworkin 
(Arnau Itinerant) i Mon Casas (Arxius a l’Aula). 

Condueixen l’activitat Arxius Oberts (Cultura Viva) 
i l’equip d’Arxius possibles (MACBA)

15.30h — ISEA ARTIST TALKS
Espai Topos — Més informació  

ISEA ARTIST TALKS  
+ 
LA CONSTRUCCIÓ  
D’UN ARXIU

ESPAI TOPOS — ESPAI FÒRUMESPAI TOPOS — ESPAI FÒRUM

11.30 h 12 h

https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/
https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/
https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/
https://isea2022.isea-international.org/event/artist-talks/


Aquesta publicació és el recull d’una sèrie de textos que 
tenen per objectiu posar llum a diferents aspectes d’una 
primera fase de la temptativa d’explorar altres maneres de 
fer arxiu col·lectivament. En aquest cas, assajant com podria 
ser un arxiu gitano (en forma i contingut) al servei de la prò-
pia comunitat, agafant com a punt de partida els documents 
de què té cura la Unió Romaní a la seva seu de Barcelona. 

Els textos que componen aquest butlletí aprofundeixen 
en qüestions que han anat aflorant al llarg de les converses 
mantingudes durant aquest període del procés de treball: la 
importància de la llengua romaní com a constructora d’una 
cosmovisió gitana i, per tant, cabdal a l’hora de pensar en 
l’organització d’aquest arxiu; els relats i les memòries com a 
formes de resistència gitana, i el recordatori de la constant 
condició subalterna del poble gitano. Es tracta d’una prime-
ra aproximació a aquest procés estès en el temps i a algunes 
de les complexitats en tots els sentits a les quals s’enfronta 
el grup de treball que el sosté.

La publicació i el procés de treball tenen lloc en el marc 
de Memòria Viva dins el programa Cultura Viva de l’Institut 
de Cultura de Barcelona. 

Amb la participació del grup de treball d’Arxius  
de Memòria Viva – Més informació

PRESENTACIÓ DEL  
BUTLLETÍ GITANO I ARXIU 

DIMARTS 14 DE JUNY 

DESPLEGA VISIONS /  
LA RUTA DEL BAKALAO:  
MUSEO DEL REMEMBER 
(1985-2012).

DIMECRES 15 DE JUNY 

Presentacions creuades de les publicacions Desplega 
Visions de Quim Bigas i La Ruta del Bakalao: Museo del 
Remember (1985-2012) de Vista Oral.

Amb Alicia Escobio i Maite Muñoz (Vista Oral),  
presencialment, i Quim Bigas (online). 
Condueix: Raquel Tomàs (filòloga, dramaturga i col·labora-
dora en diferents projectes vinculats a les arts vives).

Dos arxius (el del Mercat de les Flors i el de La Porta) que 
són no-arxius i un museu (el del Remember) que és una 
col·lecció: són els espais físics i marcs de pensament que 
impulsen i travessen les publicacions que es presenten en 
aquesta conversa. Dues aproximacions afectives i polítiques 
a contextos i comunitats concretes: la dansa d’inicis de 
la dècada de 2000 a Barcelona a la publicació Desplega 
Visions i la cultura musical a València des de principis dels 
vuitanta fins a mitjans dels noranta a La Ruta del Bakalao - 
Museo del Remember (1985-2012).

Dues investigacions que, amb singularitats pròpies, 
tracen línies entre cos, oralitat i arxiu i que ens permeten 
compartir reflexions vinculades als anomenats arxius dissi-
dents, com ara la subjectivitat, les memòries orals, els relats 
contrahegemònics, l’autoria i la multiplicitat o l’artefacte 
publicació com a objecte artístic, entre d’altres.

ESPAI TOPOSESPAI XAT 

18 h 10.30 h

https://www.barcelona.cat/culturaviva/ca/xarxa/comunitats-de-memoria
https://quimbigas.com/2021/11/17/libro-desplega-visions/
https://quimbigas.com/2021/11/17/libro-desplega-visions/
http://www.em-em.net/2022/05/02/la-ruta-del-bakalao-museo-del-remember-1985-2012/
http://www.em-em.net/2022/05/02/la-ruta-del-bakalao-museo-del-remember-1985-2012/


MAR/ALZAR és un projecte que neix de la necessitat de 
repensar, ressituar i rellegir la institució des de diferents 
espais partint d’un malestar contemporani comú, així com 
de les problemàtiques i qüestionaments de la governança 
institucional; de la recerca d’espais comuns per aconseguir 
que les institucions siguin poroses, i de la necessitat d’es-
tablir polítiques de mediació des de pedagogies crítiques o 
des de la construcció de l’arxiu i la memòria.  
A partir d’aquests reptes s’articula aquest projecte impulsat 
pel MNCARS, Fundación Carasso i hablarenarte, que pretén 
ser un espai de crítica i reflexió entorn d’aquestes qüestions. 
També aborda la necessitat de visibilitzar els processos que 
es donen entorn de la crítica i el pensament en pràctiques 
molt determinades, com l’arxiu de pràctiques de mediació.  

El grup d’«Arxiu i Memòria» del projecte MAR/ALZAR 
compartirà taula rodona amb Arxius Oberts (Ajuntament de 
Barcelona) per dialogar al voltant de les problemàtiques de 
la creació d’arxius no estandarditzats i de les possibilitats de 
codi obert com a eina democràtica per l’accessibilitat dels 
arxius, la construcció d’un arxiu d’arxius, o com es catalo-
guen les pràctiques de mediació o d’allò immaterial.  

La trobada s’articularà a partir de vuit preguntes que se-
ran dialogades i confrontades. L’objectiu és conversar amb 
espais comunitaris per situar aquests altres arxius que recu-
llen les pràctiques o experiències no corpòries, associades a 
la mediació o a d’altres processos, i que formen part també 
de la construcció històrica i de la memòria, sigui de l’obra 
d’art o de la mateixa institució.

Hi participen: David G. Ferreiro (gestor a Imago Bubo i mem-
bre del grup de coordinació d’El Cubo Verde), Sara Torres 
Vega (Facultat de Belles Arts de la UCM i Museo Reina 
Sofía Plataforma MAR/CAJA), Francisca Blanco Olmedo 
(Medialab Matadero), Natxo Rodríguez Arkaute (Facultat de 
Belles Arts de la UPV/EHU i grup AKMEKA d’investigació), 
Jordi Ferreiro (artista i educador), Carlos Almeda (hablare-
narte) i Marc Aguilar i Víctor Jiménez (Arxius Oberts i BitLab 
Cultural)

Condueixen l’activitat: Patricia Sorroche, MACBA  
i MAR/ALZAR

DIMECRES 15 DE JUNY 

Una conversa al voltant dels no-arxius de les institucions.  
A càrrec de MAR/ALZAR i Arxius Oberts.  

16h — LA CONSTRUCCIÓ D’UN ARXIU. L’ESCOLA DEL 
MAR COM A CAS D’ESTUDI. FASE 2 
Procés de treball (fase 2: Taules de treball)
— Espai Xat + Espai Fòrum

La segona sessió prendrà com a punt de partida els reptes 
definits en la primera sessió, i generarà un espai de taller de 
cocreació en dues taules multidisciplinàries on aquests rep-
tes es treballaran en profunditat, amb l’objectiu de proposar 
línies de treball, mecanismes, bones pràctiques i espais 
d’interconnexió entre agents que generin sinergies.  

Cada taula estarà codinamitzada per un referent d’Arxius 
Oberts i un del MACBA. 

18.30h — LA CONSTRUCCIÓ D’UN ARXIU. L’ESCOLA 
DEL MAR COM A CAS D’ESTUDI. FASE 3 
Procés de treball (fase 3: retorn públic de les  
reflexions generades)
— Espai Topos

La tercera sessió presentarà les idees, debats i reflexions  
generats en les dues primeres, a tall de conclusió del pro-
cés, i servirà per comentar amb una audiència més àmplia 
(tant política i institucional com tècnica i comunitària) els 
reptes, problemàtiques, bones i males pràctiques i línies de 
treball identificades en la creació d’un arxiu comunitari.

Les quatre dinamitzadores de les taules de treball de la 
segona sessió intervindran de manera coral, obrint també 
aquest espai de reflexió a les persones del públic assistent, 
per tal d’enriquir el debat.

LA CONSTRUCCIÓ D’UN  
ARXIU. L’ESCOLA DEL MAR 
COM A CAS D’ESTUDI

CODIS OBERTS,  
PRÀCTIQUES OBERTES 

DIMECRES 15 DE JUNY 

ESPAI XAT — ESPAI FÒRUM — ESPAI TOPOSESPAI XAT

12 h 16 h / 18:30 h



10.30h — TAULA RODONA
Amb la participació de Dr. Arnel Lamorena (mediador  
de la comunitat filipina a l’Ajuntament de Barcelona),  
Marc Malapitan (Associació Kalayaan Cultural) i Gian  
Cruz (artista).
— Espai Topos

A l’hora de donar forma a les memòries (orals, audiovi-
suals o d’altres menes) del barri del Raval, una presència 
ineludible és la de la comunitat filipina i la seva urgència de 
construir un arxiu intergeneracional, concret i accessible que 
reculli les seves experiències des de finals dels anys setan-
ta, quan van arribar a Barcelona els primers filipins. Aquest 
arxiu, encara poc desenvolupat i explorat, és més que neces-
sari per situar el paper de la diàspora de la comunitat filipina 
al barri i a l’imaginari cosmopolita de Barcelona en general.

L’arxiu col·laboratiu proposat és un projecte de la ciutat 
amb la comunitat filipina. Prenent la imatge transoceànica 
del bayanihan (esperit d’unitat cívica i cooperació entre fili-
pins), és un dispositiu per validar les seves històries i canviar 
la narrativa i l’autoimatge d’una comunitat. Per donar-li més 
abast, és disponible en tagal (i els dialectes filipins corres-
ponents als informadors), així com en traducció simultània 
al català, castellà i anglès. A llarg termini, aquest arxiu aspira 
a fer visibles les contribucions d’aquesta comunitat a l’imagi-
nari cultural del Raval, al mateix temps que serveix de model 
per integrar la seva història a les altres memòries de les 
comunitats que pertanyen a Barcelona.
 

12.00 — CONVERSA
Amb el Grup de joves del Centre Cultural Filipí del Raval.
Condueix: Gian Cruz, artista.
— Espai Xat

UN ARXIU COL·LECTIU  
DE LA DIÀSPORA FILIPINA  
A BARCELONA

DIJOUS 16 DE JUNY  

Més enllà de les institucions del sector GLAM, hi ha asso-
ciacions, entitats de base, espais comunitaris i fins i tot 
particulars que preserven, gestionen i divulguen elements 
que indubtablement constitueixen un patrimoni cultural de 
gran valor: fotografies, memòries familiars i personals, víde-
os del dia a dia, mobiliari, objectes quotidians, etc. Aquests 
agents, des del voluntarisme i la passió per la memòria, a 
vegades cerquen el suport de les institucions del sector per 
gestionar els seus fons, en un procés que sovint no està 
exempt de problemes, malentesos o conflictes. 

Des del projecte Arxius Oberts, som conscients d’aques-
tes problemàtiques i per aquest motiu organitzem una jorna-
da de debat participatiu en què volem generar reflexió sobre 
els mecanismes, models i pràctiques de gestió democràtica 
d’arxius comunitaris. En aquesta jornada, des de diversos 
espais i perspectives relacionades amb el món dels arxius 
d’arrel comunitària, debatrem de manera col·lectiva i copar-
ticipada sobre qüestions com les següents: 

• Quines estructures creem per gestionar aquests  
arxius emergents? Qui és el  propietari d’aquest arxiu? 
Com gestionem la presa de decisions respecte a  
aquest arxiu?

• Com compaginem la mirada científico-tècnica de  
l’arxiver amb la mirada comunitària, en aspectes com  
les metadades o les taxonomies de classificació?

• Quin grau d’obertura i reutilització volem per a aquests 
arxius? Tots els continguts són oberts a tothom, o 
aquells més sensibles o amb més valor sentimental els 
restringim a la pròpia comunitat? Quines llicències d’ús 
utilitzem? Amb ànim de lucre o sense?

ARXIUS OBERTS.  
TROBADA SOBRE GESTIÓ  
DEMOCRÀTICA

DIJOUS 16 DE JUNY  

ESPAI TOPOSESPAI TOPOS — ESPAI XAT 

10.30 h / 12 h 18 h


