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1.

Logline

Places vives és un webdoc que posa en el punt de mira l’actual model urbà cosmopolita, encarnat
en el cas de Barcelona, i la seva influència sobre els infants.

1.1.

Tagline

Explorant Ciutat Vella com a espai de vida i d'infància

2.

Sinopsis

Places Vives és un documental interactiu que vol posar sobre la taula les mancances del model
urbà actual, especialment pel que fa a la qüestió de l’habitatge. Des del districte de Ciutat Vella
(Barcelona), explica com aquest model condiciona la vida dels seus habitants, més concretament
la dels infants. A través de les seves veus i les d’aquelles figures adultes que se n’ocupen
diàriamenti, Places Vives pretén il·lustrar com les situacions derivades de l’actual model urbà
poden arribar a condicionar fortament el desenvolupament dels més joves, tant en el pla
acadèmic com en el personal.

3.

Presentació del projecte

Aquest projecte va néixer de la nostra intenció de fer un TFG connectat amb el món i la nostra
realitat quotidiana. Des del moment en què vam triar aquest format, el de documental
interactiu, vam voler posar-lo al servei d’alguna causa real. És per aquest motiu que vam decidir
centrar-nos en el problema de l’habitatge, un dels desafiaments més importants que hem
d’encarar en el nostre temps. En els últims anys aquesta problemàtica ha guanyat cada vegada
més importància tant als mitjans de comunicació com a les converses del carrer. La realitat és
que repensar els nostres models urbans suposa un repte molt complicat donada la diversitat
d’agents i interessos implicats.

Aquesta voluntat de connectar el nostre TFG amb la realitat volíem que tingués un sentit, evitant
fer-ne un detall anecdòtic. Volíem fer una petita aportació al debat sobre la qüestió urbana, fer
alguna cosa nova tant pel que fa al format com al contingut. Aquestes intencions són les que ens
van portar a consolidar aquest projecte que presentem, Places vives.
Places vives és un webdoc que posa en el punt de mira l’actual model urbà cosmopolita, encarnat
en el cas de Barcelona, i la seva influència sobre els infants. Quin lloc ocupen els infants a la
ciutat? Quins efectes tenen les seves dinàmiques econòmiques sobre els més petits? Com veuen i
entenen les nenes l’entorn urbà que habiten? Aquestes són algunes de les preguntes que ens
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hem fet i hem intentat respondre a Places Vives, un webdoc que integra dades estadístiques amb
les veus d’infants i les persones adultes que se’n responsabilitzen per poder entendre una mica
millor què vol dir ser infant a la Ciutat Vella de Barcelona.

Per les dues ha estat el nostre primer projecte documental “seriós”, raó per la qual considerem
que Places vives té una forta càrrega emocional per totes dues. És per això també que no pretén
ser una anàlisi asèptic i objectiu de la realitat, sinó un recull d’experiències i testimonis que
retraten infinites realitats quotidianes. Partint de l’intimisme volem construir un discurs de
crítica cap a l’actual concepció de l’entorn urbà, recolzant les reflexions individuals amb les
dades que les evidencien. Tot això sense deixar a banda les nostres protagonistes, les nenes, els
infants. A través dels continguts i l’estètica d’aquest webdoc hem volgut donar-les-hi un paper
actiu i central, el mateix que tenen al discurs que s’hi articula, amb elles com a protagonistes.

3.1.

Contextualització

Places Vives és un projecte producte del seu context històric i social. Neix en un moment de
creixement de la bombolla immobiliària, un dels molts problemes als quals un jovent precaritzat
(i tota la resta de grups demogràfics), ha de fer front. Durant aquestes primeres dècades del
s.XXI els canvis tecnològics, econòmics i socials han accelerat el procés de globalització i les
seves conseqüents dinàmiques neocolonials (els moviments migratoris i la indústria del turisme
són dos dels exemples més evidents d’aquestes). L’èxode del rural i la massificació de les ciutats,
tendències presents des de la industrialització, s’han intensificat1.

Aquest creixement desenfrenat no ha anat acompanyat d’una redistribució de l’espai urbà i de
les seves infraestructures. Al contrari, les existents s’han provat insuficients davant l’articulació
del procés de centralització, fent de les grans metròpolis els nuclis on es concentren
oportunitats laborals, acadèmiques, culturals, etc. i per tant dibuixant un panorama de
pronunciades desigualtats territorials. Els contrastos entre perifèria i urbs cada vegada són més
forts.

A través de totes aquestes dinàmiques i d’altres tantes s’ha evidenciat i accentuat una realitat
coneguda des de finals del s.XIX: la ciutat és un espai al servei del capital i no del
desenvolupament de la vida humana. Aquesta concepció s’evidencia tant a les institucions
públiques com a les privades. Són les primeres les que des de fa més de 150 anys han

UN. (2018). The World’s Cities in 2018. UN. Recuperat de:
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
1
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implementat estratègies de control sobre la població en forma de plans urbanístics: des del nou
París de Haussmann2 fins a la construcció del MACBA a finals dels 903.

Aquesta instrumentalització de l’espai habitat en favor dels interessos econòmics dóna peu al
desenvolupament de diferents processos de transformació de la ciutat. La turistificació4, la
gentrificació, les intervencions urbanístiques5 o els moviments migratoris interns de la ciutat6
en són alguns exemples, sovint estretament relacionats però no necessàriament responent al
model causa-efecte. La complexitat dels ecosistemes urbans no es pot reduir a un binomi. A
l’hora d’abordar els diferents aspectes de la vida urbana és important tenir clar que tots els seus
elements (habitants, territori, edificacions, etc) tenen un paper en aquests processos de
transformació. Així doncs, és necessari fer un parell d’apunts respecte als tipus de
transformacions esmentats.

Sovint, gentrificació i turistificació es confonen, tot i tractar-se de fenòmens no necessàriament
relacionats. “Gentrificació” és un terme que s’ha popularitzat en els últims anys, amb
l’avivament del debat sobre l’habitatge. Però, que vol dir exactament? Va ser encunyat per
l’autora Ruth Glass l’any 19647 per descriure el fenomen de substitució de la classe obrera
urbana londinenca per les classes altes rurals o gentry.Malgrat el seu origen, en un context molt
concret, avui dia

es fa servir indistintament per descriure processos de transformació

econòmica i demogràfica de l’espai urbà. Aquests han d’implicar l'expulsió dels habitants
originals del barri/districte a través d’unes noves condicions econòmiques inassequibles per
aquests. Es tracta doncs d’una definició molt poc concreta, motiu pel qual sovint s’aplica el
terme a processos turistificadors. Aquests es caracteritzen per la modificació d’un entorn o
paisatge urbà en funció dels interessos i necessitats dels turistes. Diferències a part, és cert que
solen coincidir tots dos processos en el temps i en l’espai.

2

Benjamin, W. (2005). E [Haussmannización, lucha de barricadas]. En R. Tiedemann (Ed.) 
Libro de los

pasajes.(pp. 147-172) Madrid, España: Ediciones Akal
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Sorando, D. y Ardura, A. (2016). 
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La vida implica canvi. Un espai habitat implica transformació constant, reiterada, per tal
d’assegurar la preservació de la vida8. Podria dir-se que qualsevol espai habitat està des d’un
principi posat a disposició del desenvolupament de la vida. Però la realitat és que, de la mateixa
manera que aquesta, funciona a disposició del capital. Per això mateix, a les ciutats actuals el
canvi i la transformació només es fan possibles quan asseguren la reproducció del capital.
Qualsevol transformació de la ciutat fora de la lògica capitalista és rebutjada.

Considerant aquest context aplicable a la majoria de metròpolis internacionals actuals, entre les
que figura la ciutat de Barcelona, preguntem: permet aquest model urbà el ple desenvolupament
dels infants? La resposta és un no rotund. És aquesta la premissa que volem defensar a Places
Vives, afirmant que:

-

Un dels pilars sobre el que es construeix aquest model urbà és el desenvolupament
econòmic, en el cas de Barcelona a través de la indústria turística i hostalera, entre
d’altres. Això ha derivat en un mercat immobiliari inestable, amb preus inflats i
habitatges precaris que provoca grans moviments migratoris a dins de la mateixa ciutat.
La mobilitat forçada de la població amb recursos econòmics limitats impedeix la
construcció de xarxes de suport mutu i per tant la creació d’entorns socials, emocionals i
vitals estables pels infants.

-

Prioritzar la reproducció del capital porta a l'expulsió, sovint física, dels infants de
l’espai urbà: les vies públiques es consoliden com a espai de consum en detriment de les
activitats de lleure dels seus habitants. Terrasses i botigues produeixen més benefici que
espais jugables i passejables.

-

Aquesta concepció de l’espai urbà al servei del capital acaba contaminant tots els
aspectes de la vida, també dels infants. Vessants tan aparentment allunyades com
l’acadèmica acaben estant condicionades per la disposició del terreny urbà en favor de la
reproducció del capital.

-

La consolidació d’aquestes dinàmiques requereix la destrucció de qualsevol proposta
que les contradigui. L’associacionisme i organització social són formes de resistència
davant la lògica capitalista, sovint necessàries per a la supervivència de les veïnes.
Aquests espais dificulten la transformació urbana i econòmica i per això són perseguits i
atacats.
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Aquest és el raonament del qual neix Places Vives, un documental que considerem molt
necessari per evidenciar un model urbà, econòmic i social obsolet, precari i fins i tot perjudicial
pel desenvolupament d’infants feliços i realitzats. Volem la vida als carrers, volem places vives.
3.1.1.

Què són les places vives?

El títol de Places Vives té un sentit de ser. La primera imatge que evoca és la d’una plaça de barri,
ciutat o poble plena de gent, amb activitat. És a dir, imaginem un espai viu. Alhora aquest terme
té una altra accepció molt diferent. El concepte plaça viva o
 matrícula viva fa referència a
aquelles places escolars que s’omplen fora del període oficial de matrícula. D’aquesta manera,
sovint són ocupades per diferents alumnes durant el curs escolar segons arriben i marxen del
centre. Diversos alumnes ocuparan una mateixa plaça en un any lectiu a causa dels seus canvis
de domicili. Aquest tipus de places es troben en major proporció en aquells centres de barris
amb major volum de migracions intra i extra urbanes. Creiem que aquesta imatge (a més de
paradòjica) és molt potent i molt representativa de la temàtica que volem tractar. A més a més,
també hem volgut donar-li un segon sentit, oposat amb aquesta realitat: el de la vida al barri, al
carrer. Les places només estan vives quan hi ha gent als barris per omplir-les.
3.2.

Metodologia

Donat el seu caire de projecte documental com hem mencionat prèviament, Places vives va
requerir una extensiva feina d'investigació i documentació prèvia des del moment en què va
néixer. El tòpic central del documental no pertany al nostre camp d’estudis i alhora pot
abordar-se des de diferents disciplines (urbanisme, antropologia, pedagogia, sociologia, etc.).
Tot i estar familiaritzades amb la problemàtica central del documental ens vam adonar que no
en teníem prou coneixement com per poder no només parlar-ne sinó dissenyar un documental
al voltant de la temàtica. A l’hora de revisar aquest procés mesos després ens adonem de les
grans exigències que té aquest projecte: el temps que hi vam dedicar no és prou per poder
fer-ne un documental complet. Tot i això, estem bastant satisfetes amb els resultats, ja que en
menys d’un any hem estat capaces d’investigar i introduir-nos al microcosmos d’agents
implicats en aquesta problemàtica tan actual, passant de ser coneixedores a nivell superficial a
poder articular un discurs propi al respecte. I és que la nostra formació en la matèria va haver
d’anar més enllà de la producció acadèmica existent: tenint en compte que les nostres
protagonistes fan la seva lluita des de fora de l’acadèmia no podem restringir les nostres fonts
només a la producció acadèmica. Per aquests motius vam decidir només recórrer als textos
acadèmics com a agents legitimadors del nostre discurs i sempre en última instància, ja que
considerem que els fets i els testimonis de les nostres protagonistes tenen prou valor i
contundència com per fer-se valdre des d’un primer moment per si mateixos.
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Encara que aquest sigui el paper que finalment tingui l’acadèmia dins del nostre projecte convé
assenyalar el pes que papers i informes estadístics han tingut: un dels objectius d’aquest
projecte és ajudar a il·lustrar compilacions de dades que, en la seva representació numèrica
poden resultar massa abstractes però que quan es condensen en forma d’infografia resulten
més accessibles i comprensibles. Aquesta voluntat de facilitar l’accés a dades sobre una matèria
d'interès general és també un dels motius amb els quals justifiquem la nostra tria del format de
documental interactiu. No volem marejar a l’espectador amb xifres, volem donar-les un
significat, una relació amb la realitat quotidiana. Tenint en compte tot això vam dissenyar els
possibles recorreguts pel documental de manera en què les infografies actuin com a confirmació
final de les diferents realitats introduïdes per infants i adults involucrats amb infants (en aquest
ordre). Els detalls de cadascuna d’elles i el seu procés creatiu s’especifiquen a l’apartat
Tractament visual de les dades, les fonts consultades s’esmenten a l’apartat de Fonts d’aquest
document.

Aquest procés d’investigació al carrer es recull més extensament al document del diari de camp
(Documents adjunts: Diari de camp), el qual va ser fonamental per nosaltres a l‘hora d’endreçar
el nostre aprenentatge i configurar el projecte del documental. El diari de camp és una mena de
compilació d’observacions subjectives que vam fer durant les nostres visites a assemblees i
trobades de col·lectius. Assenyalem el caire subjectiu d’aquestes, ja que la nostra connexió
emocional amb les nostres protagonistes va ser fonamental a l’hora de configurar el projecte.

Tenint en compte la cronologia del projecte, sobretot pel temps transcorregut fins que finalment
vam acotar la temàtica amb relació als infants, és evident que vam haver de dur a terme un
procés de revisió de fonts documentals. D’aquesta manera, el nostre procés d’investigació
respecte a la temàtica que tractem es pot dividir en 3 grans fases: la investigació (acadèmica)
prèvia, treball de camp i revisió i acotament de fonts. La primera va consistir a entendre bé el
marc teòric i conceptual que anàvem a treballar: la gentrificació a Barcelona. Una vegada
millorada la nostra comprensió del tòpic i dels agents implicats, vam procedir a entrar en
contacte amb aquests. En funció de la nostra connexió amb les persones que participen
activament d’aquest món al voltant de la lluita per l’habitatge, vam definir el focus del
documental, el que ens va suposar una ampliació de la bibliografia, aquest cop més enllà de la
contextualització i més centrat en dades estadístiques.
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3.3.

Justificació del mitjà

A l'hora de donar forma al projecte, en el cas de Places Vives, aquesta va venir abans del
contingut. Vam triar la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè vam considerar que podia
donar molt joc al format de webdoc, evitant que la interacció es limités a ser una característica
anecdòtica. Clar que des de la idea inicial el projecte ha evolucionat considerablement. Al llarg
d'aquest procés vam voler posar la interacció i les possibilitats que ofereixen les tecnologies
digitals al centre del projecte. Com a documentalistes creiem fermament en el potencial
democratitzador que aquestes aporten. Però per a poder explotar-lo i posar-lo al servei de
l'interès públic és necessari tenir clars aquests objectius a l'hora de produir continguts destinats
a aquest model de consum.

D'aquesta manera, el format interactiu ens permet transformar i facilitar l'accés a informació
que d'una altra manera ens hagués resultat enrevessada i/o poc interessant. En aquest cas,
aquest tipus d'informació, serien totes les dades numèriques que retraten el precari panorama
de l'accés a l'habitatge i l'habitabilitat de la ciutat de Barcelona, dades que resulten molt
importants per entendre el conflicte, però que poden ser, també, molt denses. A través de mapes
i infografies volem contribuir a la difusió d'unes dades que serveixen per a il·lustrar la realitat
quotidiana de moltes famílies. Considerant aquesta voluntat divulgadora i d'arribar al major
nombre d'usuaris possible (més enllà de les especificitats tècniques requerides per implementar
cadascun dels continguts) el format web és el que més garanties ofereix.

També trobem que el format web ofereix una gran varietat de recursos a l'hora de crear
dispositius narratius per donar veu i autonomia als infants sense haver d'exposar-los al públic
necessàriament. D'aquesta manera vam poder construir un discurs narratiu al que tenen
autonomia sense perjudicar el seu anonimat ni difondre la seva imatge.

Per últim, la possibilitat que l'espectador pugui contribuir al projecte amb la seva pròpia
experiència personal, és una raó de pes per les que considerem que el format interactiu és el
més adient per aquest discurs. Creiem que la possibilitat d'aportar una opinió o vivència pròpia
pot acostar als espectadors. Alhora, les seves participacions fan d'aquest espai virtual un més
obert, construït des de la col·lectivitat.
3.4.

CoVid-19

Hem inclòs aquest punt dedicat al CoVid-19 al document de disseny de Places Vives perquè ha
tingut un especial impacte no només sobre el que hagués estat el desenvolupament natural del
projecte sinó també sobre la problemàtica central d’aquest. La pandèmia que estem vivint
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actualment ha posat en evidència les mancances i injustícies socials que des de fa molts anys
col·lectius com els que apareixen al nostre documental s’han dedicat a denunciar fins la sacietat.
Tenint en compte que aquest episodi de crisi ha coincidit amb el desenvolupament de Places
Vives considerem que no parlar-ne seria un greu error com a documentalistes i distanciaria el
projecte de les realitats individuals que el construeixen.

De quina manera ha afectat la crisi del CoVid-19 el panorama de la lluita per l’habitatge a
Barcelona? Com s’explicita a les entrevistes, la manca de regulació dels preus de l’habitatge posa
en perill que moltes famílies puguin mantenir el seu lloc de residència de forma permanent. Les
mesures preses per les distintes institucions amb competències en aquesta matèria s’han provat
insuficients, deixant a moltes famílies en situacions de vulnerabilitat. Haver d’enfrontar-se
personalment amb els tenidors dels immobles com succeeix en el cas de la Sandra, implica
convertir-se en una llogatera problemàtica, posant en risc la possible renovació de contracte o
fent encara més precàries les condicions d’aquest. Això per no parlar d’aquelles famílies que ara
mateix es troben confinades en condicions més que allunyades dels requisits mínims
d’habitabilitat. Aquesta crisi sanitària, en definitiva, ha canviat la manera en què ens relacionem
i entenem tant l’espai urbà com el domèstic. Tenint en compte que les entrevistes les hem
realitzades durant el període de confinament, resulta difícil (i absurd) intentar aïllar el discurs
del documental de la realitat del present.

Les aglomeracions durant la desescalada als pocs espais urbans destinats a "ser viscuts" i no
consumits (parcs, passejos, etc.), les discussions sobre el sentit de sortir de casa només per
passejar sense poder fer cap altra activitat (de consum), creiem que són de les millors proves
que podem trobar a l'hora de confirmar la necessitat d'aquest documental. Alhora, imatges de
localitzacions icòniques de les ciutats buides de turistes amb nenes jugant i gaudint de l'espai
ens resulten xocants. Aquesta "pausa" al ritme frenètic de la vida urbana ha permès que les
veïnes recuperin els seus espais, provant alhora com al seu dia a dia no els poden fer servir:
només a una situació d'excepció tenen oportunitat de gaudir-ne. Totes aquestes imatges
evidencien un model urbà pensat pel consum i no per la vida.

Es miri per on es miri, la crisi del CoVid-19 ha estat determinant respecte a l'evolució del nostre
documental així com pel moviment social per l'accés a l'habitatge. Per aquest motiu hem inclòs
preguntes al respecte durant les entrevistes fetes i, d'igual manera, en el moment en què es
dugui a terme el rodatge del documental, les inclourem.
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3.5.

Evolució i memòria del projecte

L’evolució d’aquest projecte ha estat marcada en gran part pel calendari acadèmic: considerant
les dimensions del projecte a hores d'ara, resulta impensable poder encaixar-lo en els 10 mesos
escassos que dura el curs. A partir del moment en què vam tancar la idea, va començar un
exhaustiu procés de documentació i formació en la matèria d'habitatge i urbanisme, disciplines
alienes al nostre camp d’estudis.

Durant aproximadament dos mesos vam dedicar els nostres esforços a la recerca bibliogràfica i
a establir els nostres primers contactes amb alguns dels col·lectius dedicats a aquest àmbit a
Barcelona. Durant els mesos de gener i febrer vam iniciar la part de treball de camp requerida
pel projecte: assistència a assemblees i trobades de col·lectius, la creació de vincles amb
possibles protagonistes del documental i el treball de la confiança amb elles van ser els nostres
principals objectius. Durant aproximadament un mes vam continuar assistint a diverses
assemblees (Fem Sant Antoni, Resistim al Gòtic i Sindicat de Llogateres). Després de algunes
preses de contacte ens vam adonar de la necessitat de definir l’abast geogràfic del documental.
També vam decidir limitar la nostra assistència a aquella assemblea on ens havíem sentit més
còmodes, tenint també en compte les característiques del barri (que fos compatible amb el
discurs que volíem construir): així ens vam decidir per Resistim al Gòtic. Aquesta decisió també
va condicionar en part la tria d’unitat geogràfica, el districte (en aquest cas de Ciutat Vella).

El cas de Ciutat Vella té moltes particularitats pel que fa a dedicar-hi un documental. Els barris
que el constitueixen són dels més coneguts de Barcelona, tant pels seus atractius turístics com
per la presència que durant els últims temps han tingut als mitjans amb relació al debat sobre la
turistificació de la ciutat. En aquest aspecte, la tria de Ciutat Vella podia suposar un risc pel
documental, el qual vam contrarrestar posant el focus sobre els infants. Per una altra part,
aquest districte està constituït per l’antiga ciutat medieval de Barcelona, la qual cosa el
diferencia dràsticament de la resta de la ciutat en termes d’urbanisme. El seu pla urbà es
caracteritza per la manca de planificació: carrers estrets amb traçats orgànics on els edificis
competeixen els uns amb els altres pel limitat espai disponible dins del perímetre emmurallat.
Tot i les posteriors intervencions urbanístiques, aquests trets medievals encara defineixen
aquest espai urbà, determinant el desenvolupament de la vida dins seu, també la dels infants.

Revisant aquest procés mesos després ens agradaria poder haver-li dedicat encara més temps.
Per poder accelerar la creació d’aquests vincles amb les integrants d’aquest col·lectiu vam haver
de portar la nostra presència més enllà de les assemblees, adoptant una actitud activa. Donada
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l’atenció que últimament està tenint la problemàtica de l’habitatge als mitjans, als col·lectius
vinculats amb aquesta lluita estan molt acostumades a rebre periodistes, acadèmics i estudiants
a les seves trobades. Per aquest mateix motiu son també molt curoses a l’hora de compartir
informació i testimonis. Sovint es donen situacions de manipulació del seu relat per part dels
mitjans per a treure profit del dramatisme de les seves situacions. En adonar-nos d’això vam
decidir començar a participar activament de les assemblees i les accions organitzades pel
col·lectiu. A partir de començar a anar a aquest tipus d’esdeveniments, les nostres relacions amb
les integrants de l’assemblea van començar a avançar de manera molt més ràpida. D’aquesta
manera també ens van facilitar el contacte amb altres persones amb testimonis rellevants pel
nostre documental (com per exemple les monitores del CAU Antoni Gaudí, la Cora i la Clàudia).

La manera en què volíem abordar el tema va ser un dels majors reptes que vam haver
d’enfrontar. Triar on posar el focus del documental no va ser una tasca senzilla, considerant la
complexitat del tòpic general. Per aquest motiu va ser un dels últims punts que vam tancar.
Finalment, però, ens vam decidir per posar el focus sobre els infants, i com els afecta la qüestió
de l’habitatge i els models urbans. Va ser producte tant de la resposta que vam trobar a la
difusió del projecte com de la nostra anàlisi dels discursos existents al voltant d’aquesta
problemàtica. Després de recercar els discursos produïts per l’acadèmia, els mitjans i els
col·lectius al respecte, vam adonar-nos que els infants no hi tenien mai un paper protagonista,
tot i rebre els efectes de forma directa.

Aquesta idea va sorgir, per un costat, en el moment en què la Sandra ens va plantejar
voluntàriament la possibilitat que el seu fill Marcel formés part del documental, i per l’altre, a
partir d’haver parlat amb la Myriam sobre el seu camp d’estudi. A partir d’aquí vam decidir
centrar-nos en els infants, la qual cosa, alhora, va generar una sèrie de reptes i problemes nous,
tots relatius al conflicte ètic que suposa posar un infant davant de les càmeres sense vulnerar la
seva privacitat i dret a l’anonimat. Després de pensar diverses maneres de parlar d’infants sense
la necessitat de mostrar-los, i amb una posterior tutoria amb el Josué Monchan que ens va
recolzar en la idea que vam presentar-li, finalment vam decidir donar presència als infants al
nostre documental a través dels seus dibuixos, ja que pensem que és una molt bona manera de
deixar-los expressar.

Aquesta convicció respecte a la validesa de l'enfocament amb el qual hem construït el nostre
documental va créixer gràcies a les nostres protagonistes. Els seus testimonis personals ens han
servit per a entendre l'abast de les conseqüències que l'actual model urbà pot tenir sobre les
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vides dels més petits. En aquest aspecte, volem fer menció especial a la Myriam, una
antropòloga que en escoltar sobre el projecte s'ha mostrat molt participativa i ens ha posat en
contacte amb l'Institut d'Infància i Adolescència. Donada la gran connexió que existeix entre el
seu camp d'estudi i el nostre documental, ens va oferir treballar de forma conjunta per enriquir
ambdós projectes, proposta que ens va sembla molt interessant, adient i enriquidora. Fins a la
data, però, no ha estat possible realitzar aquest treball conjunt a causa de la crisi de la CoVid-19.

Arribades a aquest punt, vam decidir que era moment de començar a rodar material. Vam
considerar que era bona idea iniciar el rodatge amb les protagonistes el més aviat possible ja
que, donat que es tracta d'un documental, sovint és necessari tornar a gravar entrevistes, sovint,
més de dues vegades. També va ser per una qüestió de calendari: com més aviat comencéssim a
rodar, més temps tindríem per maquetar. El dia 26 de febrer vam rodar la primera entrevista,
amb la Cora i la Clàudia, del CAU Antoni Gaudí. La setmana següent, teníem programada la
propera amb la Myriam, l'antropòloga. Però va ser aleshores quan va esclatar la crisi del
CoVid-19 i, amb ella, va iniciar el confinament, privant-nos de dur a terme les entrevistes, i
obligant-nos a paralitzar aquesta part del projecte sense una previsió clara de quan es podria
reprendre.

Ha estat durant aquesta època de confinament, quan hem pogut dedicar moltes hores a aspectes
del guió, els continguts i, en general, el disseny del documental web. També, hem cregut
imprescindible la necessitat d’entrevistar a les nostres protagonistes a distància, per poder
configurar un guió més detallat. Tot i que en primera instància no pretenem utilitzar aquest
material audiovisual en la peça final, sí que creiem que pot ajudar a agilitzar el rodatge, ja que
tindrem molt més clars quins aspectes del discurs dels nostres protagonistes resulten més
adients pel documental.

En conclusió, ha estat un procés d'ideació, investigació i disseny molt concentrat i intens. El
desenvolupament d’un projecte de tipus multidisciplinari amb la forta càrrega emocional que
comporta el seu caire documental ha estat tot un repte per a nosaltres dues. Podem afirmar que
crear Places Vives ha estat una experiència enriquidora a tots els nivells, tant al personal com al
professional.
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4.

Guió

Als següents apartats es desglossen i expliquen els diferents elements i dinàmiques que
conformen aquest documental interactiu. En tractar-se d'un producte amb una narració no
lineal aquest desglosse es realitzarà segons les categories a les quals pertanyin els elements.
4.1.

Personatges

Places Vives és un documental que es construeix a partir de diversos testimonis personals. És el
resultat de preguntar-nos què els uneix i com. A través de les entrevistes a les nostres
protagonistes, l’espectador es podrà fer una idea general del que és viure al districte de Ciutat
Vella per a un infant. Per assolir aquest objectiu hem considerat necessari combinar les seves
pròpies visions amb aquelles de les persones que se n’ocupen: progenitores, professores,
monitores, etc.

Les nostres protagonistes són totes exemples dels moviments de resistència i defensa de
l’habitatge al cor de Barcelona. Són veïnes, la qual cosa vol dir molt més que compartir un espai
físic, l’habiten i per tant el construeixen i el transformen. El procés de disseny d’aquest
documental ha estat en part construir un nou espai comú per totes elles, posant el focus sobre
les seves vivències quotidianes.
Aquestes són les protagonistes de Places Vives:
Sandra: veïna del Barri Gòtic des de fa 20 anys. El 2018, arran del canvi de propietat del seu
edifici va començar a participar en l'assemblea Resistim al Gòtic, de la que encara forma part.
Barcelonina de naixement, des del moment que es va independitzar als 20 anys ha tingut
problemes per accedir a l’habitatge, en part també per “ser una treballadora precària del sector
de la cultura”. També és la mare del Marcel i la primera de les nostres protagonistes en
interessar-se pel documental
Marcel: és el fill de la Sandra. Ha viscut tota la vida al barri, a la mateixa casa. Hi viu amb la seva
mare i la seva tieta, tot i que en el passat ha conviscut amb altra gent. El seu pare viu a prop
d’Arc de Triomf, pel què la seva vida transcorre dins dels límits de Ciutat Vella. Aquest any acaba
el cicle de primària i comença una nova etapa, l’ESO. La possibilitat de que hagin de deixar la
seva casa implica que haurà d’iniciar-la en un altre barri, lluny del seu entorn conegut.

Myriam antropòloga doctorada per la UAB, des de fa 20 anys centra la seva investigació en
temes de desenvolupament. Infància i pobresa ha estat el seu camp d’estudi als últims anys: a
dia d’avui investiga per l’Institut d’Infància i Adolescència. Fa 22 anys que és veïna de Ciutat
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Vella, concretament del Gòtic, un barri al què està molt unida, tant per les seves investigacions
com pels seus vincles emocionals.

Mercè: professora de l’Escola Baixeras, del Barri Gòtic, on porta 15 treballant. Amb més de 35
anys d’experiència com a docent, la Mercè és una mestra molt implicada a la seva professió, tant
a exercir-la coma a defensar-la. Al llarg de la seva trajectòria professional s’ha involucrat en
diferents col·lectius i tipus d’espais relacionats amb moviments com el feminisme o la lluita
contra les retallades. Té 59 anys, dels quals n’ha viscut part a Ciutat Vella, establint un vincle
emocional amb aquests barris.

Salma: És una estudiant de 19 anys, veïna i membre activa de la comunitat de Ciutat Vella. Des
de fa 2 anys exerceix de monitora a l’Esplai Escó del barri. D’aquesta manera, tot i ja no formar
part de les xifres de residents, continua sent-ne una important peça de la seva xarxa
socioafectiva. Havent-hi viscut tota la vida, coneix com a ningú el que vol dir ser infant a Ciutat
Vella.

Cora: És una estudiant universitària del Fort Pienc que dedica gran part del seu temps a ser
monitora del CAU Antoni Gaudí, del barri del Poblet. Des de petita n’ha format part: hi porta més
de 13 anys. Els últims dos a més de les tasques habituals que comporta portar un CAU, ella i les
seves companyes han centrat els seus esforços en donar a conèixer l’incert futur que les espera:
el patronat de Sagrada Família vol fer-les fora del seu local històric per posar-hi un museu
dedicat a l’arquitecte.

Clàudia: També estudiant universitària i veïna del Poblet, de 19 anys. Amb la Cora i la resta de
companyes treballa a diari per seguir fent del CAU l’espai de joc i aprenentatge que tant
s’estimen els infants del barri. A més a més, des de l’organització d’aquest han aconseguit fer de
la seva expulsió un assumpte públic i notori, guanyant el recolzament de gran part del veïnat.

En aquesta llista hauríem d’afegir una de les figures més importants del nostre documental: les
nenes. A més del Marcel hi haurà altres veus infantils al documental, les autores dels dibuixos a
partir dels quals s’articula tota l'experiència narrativa. Aquests infants, anònims, els
contactaríem a través de l’Esplai Escó. Serien les seves monitores les que plantejarien l’activitat
de producció dels dibuixos. Aquesta s’explica més extensament a l’apartat Tractament estètic.
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4.2.

Espais

Incloem els espais en aquesta secció perquè al documental són els elements principals que
articulen la narrativa. A la vida d’un infant, considerem que casa, escola, CAU/Esplai i barri són
els espais que més importància tenen, ja que representen diferents vessants de la seva
existència.
-

Casa: la unitat viva més petita d’una ciutat. L’abast físic de la llar, l’espai que ens serveix
de refugi, en el que ens sentim segures i podem realitzar les funcions més bàsiques. Les
condicions materials són tan importants com el vincle emocional per poder sentir-se “a
casa” dins d’una vivenda.

-

Escola: centre educatiu, edificació destinada a les activitats d’aprenentatge i educació
dels infants. És un dels espais on passen més hores durant les seves primeres etapes de
vida. En aquest espai a més d’aprendre certes competències acadèmiques bàsiques,
desenvolupen les seves habilitats socials amb la resta d’infants. Aquest aspecte és
especialment rellevant, ja que sovint és a l’escola on s’estableixen els vincles d’amistat.
L’escola també és un espai al voltant del qual sovint es creen forts teixits socials de
col·laboració, entre els adults a càrrec dels infants i el personal docent.

-

CAU/Esplai: diferències a part, tots dos suposen un espai de lleure i aprenentatge pels
infants i joves. Un espai de trobada on les veïnes donen un sentit social al terme. Aquest
tipus d’espais contribueixen a la conciliació familiar/laboral i sobretot a la creació d’una
consciència de comunitat als més petits. Per a moltes famílies també suposa una
oportunitat perquè els seus infants puguin sortir dels límits de l’espai urbà, ampliant la
seva concepció del món. Sovint actuen com la contrapart de l’escola, ja que també
impliquen un aprenentatge. No es tracta d’un aprenentatge acadèmic, però és igualment
vàlid i essencial.

-

Barri: d’aquesta breu llista d’espais és potser el més difícil de definir. Fa al·lusió a
aquella porció de ciutat bé definida com a barri per criteris administratius o que bé
comparteix un seguit de característiques que la distingeixen de la resta del territori
urbà. Aquestes porcions de ciutat sovint en els seus orígens van ser assentaments
independents de la metròpoli de la que avui formen part. A nivell administratiu es sol
considerar aquesta unitat territorial com aquella a la que la població resident troba uns
serveis mínims (educatius, sanitaris, de lleure, etc.). Aquesta unitat territorial implica
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també l’existència d’un teixit social que construeix la identitat d’aquest espai habitat a
través de l’associacionisme, els esdeveniments públics i l’organització.

4.3.

Continguts

L’estructura narrativa de Places Vives està pensada de manera que l’espectador pugui fer un
viatge des d’allò personal fins a les dades empíriques. Aquesta és la premissa amb la que vam
pensar no només l’estructura del documental sinó també els seus continguts. La forma en què
estan distribuïts respon a una lògica d’espais: hem articulat els diferents elements narratius en
funció a la seva relació amb els espais (casa, escola, CAU/esplai i barri). Alhora, aquests estan
distribuïts en dos models segons la perspectiva amb la qual s’aborden (individual o col·lectiva).
Aquest seria un esquema segons els elements narratius i els continguts (fig.1):

fig. 1 esquema distribució continguts, espais i personatges

Aquesta seria l’estructura més simplificada del documental. Els continguts que l’usuari es
trobaria en cadascun dels blocs temàtics del webdoc respondria a una d’aquestes tipologies:
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-

Dibuixos: els detonants de tota l’experiència narrativa. Dibuixos realitzats per diferents
infants. Els seus autors els expliquen en un àudio que acompanya al material visual.

-

Entrevistes: muntatges audiovisuals que recullen els testimonis de les nostres
protagonistes. Es troben a l’anvers dels dibuixos.

-

Vídeos breus: petits muntatges audiovisuals recollint el testimoni del Marcel o del
Marcel i els seus amics.

-

Minirreportatge: versió breu de l’entrevista.

-

Galeria: compilació de fotografies d’arxiu i actuals a través de les quals es mostra
l’evolució de Ciutat Vella.

-

Infografies: material gràfic a través del qual s’il·lustren i expliquen diferents reculls de
dades.

Aquests continguts no es poden accedir directament des de la pàgina principal, sinó que estan
distribuïts configurant diferents itineraris possibles. Aquesta distribució dels continguts segons
el bloc temàtic al qual pertanyin té un ordre, el qual es pot definir segons l’esquema DIBUIX ENTREVISTA - CONTINGUT SECUNDARI - INFOGRAFIA. Aquesta sèrie representa l’ordre
jeràrquic que construeix el discurs de cada bloc temàtic. Alhora, aquesta jerarquia té un sentit
narratiu i un sentit cronològic: la distribució dels continguts segons aquest esquema respon a
les necessitats de construcció del discurs del documental:

-

Els dibuixos presenten l’espai a través de la mirada infantil.

-

Les entrevistes aprofundeixen a les problemàtiques presentades aquest cop amb veus
adultes.

-

Els continguts secundaris tornen a presentar novament situacions que il·lustren les
problemàtiques discutides a les entrevistes.

-

Les infografies ofereixen el marc estadístic al qual es produeixen les problemàtiques
discutides a les entrevistes.

D’aquesta manera, els continguts del webdoc s’han de definir tant per les seves característiques
particulars com per la seva relació amb la resta. Aquest seria un mapa conceptual d’aquesta
distribució dels continguts segons blocs temàtics (fig.2) endreçats segons l’ordre jeràrquic.
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fig. 2 mapa conceptual de la distribució dels continguts del documental segons blocs temàtics i nivells jeràrquics.

Alhora, aquests continguts s’entenen com a complementaris entre ells mateixos i entre blocs
temàtics. És a dir, un contingut no només es relaciona amb aquells de diferent tipologia del seu
mateix bloc sinó que també complementa els de les altres àrees temàtiques, tant de mateixa com
diferent tipologia. Per aquesta mateixa raó, els continguts d’un mateix nivell jeràrquic estan
connectats entre ells, com es mostra en aquest mapa conceptual (fig.3). Amb aquesta distribució
es crea un entorn homogeni i cohesionat, fent dels blocs temàtics àrees distintes però no
segregades.
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fig. 3 mapa conceptual de la distribució dels continguts del documental segons blocs temàtics, nivells jeràrquics i
connexions entre nivells “homòlegs”, de igual jerarquia.

4.4.

Estructura

En aquest apartat s’expliquen en detall cadascun dels mòduls que integren el webdoc des del
punt de vista de l’usuari: què s’hi trobarà i quines possibilitats d’interacció s’hi ofereixen. Per
aquesta raó és necessari començar cronològicament un hipotètic viatge per l'entorn, tot i que
segons s’avanci dins dels continguts, la cronologia serà relegada a un segon pla.

L’espectador iniciarà el seu viatge en carregar la pàgina web del documental, per tant el primer
que veurà serà un menú per triar la llengua en la qual vol explorar el documental (català,
castellà, gallec o anglès en principi) així com la possibilitat d’activar recursos d’accessibilitat al
webdoc (apartat d’Accessibilitat).
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4.4.1.

Pàgina Inicial

Una vegada configurades les preferències de l’usuari, arribarà a una pantalla on apareixeran
successivament el vídeo introductori (
fig. 3) (amb un petit botó al marge inferior dret que
permeti saltar-se’l) de 30 segons aproximadament. Aquest vídeo servirà de breu
contextualització del documental, un recurs que aprofitarem també per presentar-nos com a
documentalistes a través de la narració (nosaltres posarem la veu en off). Volem així
contextualitzar la temàtica del documental alhora que la seva elaboració. Una vegada finalitzada
la reproducció (o saltada) apareixerà en pantalla el títol del documental, la tagline i un botó
amb el text “Comença” (fig. 4). En clicar-lo s’accedirà a la pàgina principal del documental. A la
cantonada dreta inferior hi haurà unes icones que indicaran la possibilitat de treure el so i posar
la pantalla completa (presents a totes les pantalles del webdoc).

fig.3 wireframe vídeo pàgina inicial
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fig. 4 wireframe pàgina inicial

4.4.2.

Pàgina principal

Aquest node constitueix el nucli del documental en termes de connexions. És el nexe principal
entre tots els continguts. A la pàgina principal apareixen els següents elements (fig. 5): 4
dibuixos i una pestanya desplegable al marge de la dreta. A través d’aquests elements es
possibilita l’accés a pràcticament la resta de continguts del documental (fig.6).

fig. 5 wireframe pàgina principal.
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fig. 6 mapa dels wireframes del webdoc, endreçats segons nivells jeràrquics, partint de la pàgina principal.

Comencem pels dibuixos. Un d’ells representa una casa, un una escola, un altre un CAU/ESPLAI i
l’últim un barri. D’aquesta manera es representen els 4 eixos entorn als quals hem estructurat el
documental, els espais més importants de la vida d’un infant. Hi hem assignat un mòdul a
cadascun d’ells. L’espectador haurà de fer clic sobre aquests per a poder explorar-os: d’aquesta
manera s’amplien i es comença a reproduir l’àudio del seu autor (fig. 7). La barra de progrés del
clip apareix breument durant els primers segons, després desapareix: per tornar a fer-la visible
només cal fer-hi hover. Serà un clip breu (30s) de l'infant corresponent explicant la seva creació.
Les miniatures dels dibuixos estan en blanc i negre. En fer clic el dibuix recupera el seu color, el
qual mantindrà la seva miniatura en cas de tornar a la pàgina principal. A través d’aquest
dispositiu narratiu volem crear i enfortir des del primer moment una connexió empàtica entre
l’espectador i els grans protagonistes del documental. Alhora també el vam idear amb la
intenció de donar autonomia i veu pròpia als infants al documental sense haver d’exposar-los i
protegint el seu anonimat.
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fig.7wireframe dibuix ampliat

A la cantonada esquerra superior de la pantalla del dibuix ampliat es mostren les miniatures
dels altres dibuixos. En clicar-les, es torna a la pàgina principal. També es mostren uns marges
traspuntant pels laterals de les pantalles, per anar als altres dibuixos sense haver de tornar a la
pàgina principal. Els dibuixos ampliats es mostren al seu full i a sobre d’una superfície. Aquest
recurs forma part d’un dispositiu de lògica espacial explicat a l’apartat de Navegabilitat. El full
té la cantonada superior dreta doblegada. En fer hover en aquesta part de la pantalla, es mou
lleugerament la cantonada, imitant el moviment de girar el full. D’aquesta manera s’indica la
possibilitat d’aquesta interacció a l’usuari: clicar i arrossegar cap a l’esquerra (o clicar
senzillament). Una vegada realitzada aquesta acció, el full es girarà per a deixar visible el seu
anvers. A partir d’aquí comencen les diferències entre recorreguts possibles segons quin dibuix
s’hagi clicat (fig. 8). En aquest aspecte hem intentat evitar reproduir un mateix esquema a tots
els mòduls, un procediment que trobem sovint pot ser desincentiu per l’espectador a l’hora
d’explorar-los tots.
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fig. 8 exemple connexions d’un dels dibuixos

Tornant a la pàgina principal, hi ha un altre element per explicar. La pestanya del marge de
l’esquerra és clicable. En fer-ho es desplaçarà per a deixar veure un menú desplegable. Aquest
dóna accés als apartats de Context, Crèdits, #PlacesVives i BcnEnXifres (fig.9 i 10). Aquest últim
és només un accés ràpid al contingut infogràfic, per poder anar-hi sense haver de fer el
recorregut sencer, ja que considerem que les dades que s’hi ofereixen poden tenir un interès
més enllà de ser continguts integrants del webdoc.

fig. 9 wireframe menú desplegable pàgina inicial
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fig. 10 mapa de les connexions establertes pel menú desplegable

4.4.3.

Anversos

Cada vegada que l’usuari clica un dibuix a la Pàgina principal, aquest es gira i deixa visible al seu
anvers un vídeo (fig. 11). Aquest serà una entrevista a un adult vinculat amb l’espai en qüestió:
una mare per la casa (Sandra), una professora per l’escola (Mercè), unes monitores pel CAU
(Salma) i una antropòloga pel barri (Myriam). La durada serà d'aproximadament 7-10 min. En
aquests anversos convergeixen els diferents continguts segons amb quin espai estiguin
relacionats (fig.12). D’aquesta manera, cadascun dels anversos dóna accés a dos vídeos (amb
l’excepció del cas del barri, com s’explica més endavant) i una infografia, per aquest ordre. El
primer d’aquests videos, l’entrevista, es començarà a reproduir automàticament segons s’arriba
a l’anvers, esdevenint el principal contingut del node

Cada cop que l’usuari gira un dibuix, apareix al marge inferior, entrant una mica a la pantalla un
tros d’un altre full. D’aquesta manera, en fer scroll down o clic sobre aquest tros de full
s’accedirà al segon vídeo, en aquest cas complementari del primer (menys al cas del mòdul de
barri), i per tant més breu (2 min màxim). Novament en fer scroll down canviarà el contingut,
passant a la infografia associada al mòdul.
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fig. 11 wireframe vídeo entrevista

fig. 12 mapa de les connexions dels anversos (faltaria la pàgina principal, conectada a través de la icona)

L’ordre de continguts crea un viatge estructurat de la següent manera: introducció amb els
infants, testimoni d’una figura adulta, tornada al discurs infantil, aquest cop contextualitzat
gràcies a la figura adulta, i confirmació final amb les dades de la infografia. Aquesta estructura es
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compleix tal qual als casos de la Casa i l’Escola. Als del Barri i CAU/Esplai canvia una mica, com
s’explica als seus apartats.

En tots aquests continguts també és possible realitzar moviment horitzontal, en aquest cas
canviant cap a un altre mòdul d’espai. Aquesta transició és possible realitzar-la en qualsevol
dels nivells de contingut. Amb aquest recurs volem afavorir que l’usuari visiti el major nombre
de continguts possible, sense haver de tornar a la pàgina principal obligatòriament.

Per una altra part, l’accés a les infografies es realitza amb un scroll down. Arribats en aquest
punt convé assenyalar que els hem separat en 2 categories segons el tipus d’experiència que
volíem emfatitzar: públics (CAU/Esplai i barri) i privats (casa i escola). Aquesta divisió s’ha fet
també en funció del contingut de les infografies. Els casos dels espais “públics” tracten temes de
polítiques que afecten el col·lectiu mentre que els casos dels espais “privats” tracten temes que
afecten més al plànol individual.

a. Casa
El vídeo que es comença a reproduir automàticament és una entrevista de la Sandra explicant
diferents punts: la seva història de relació amb l’habitatge de lloguer a Barcelona, la seva
situació actual, l’episodi de canvi de propietari, la incertesa de la renovació del contracte, les
conseqüències que preveu que tindria haver de canviar de domicili, com han viscut la crisi del
Co-VId19 i la seva experiència a un col·lectiu de defensa de l’habitatge. A la barra de progrès del
vídeo veiem diferents marcadors segons les temàtiques corresponents. El vídeo de l’entrevista
estarà editat: volem evitar que quedi massa estàtic.

“Això és una altra conversa que tenia jo amb la meva mare, arrel de buscar escola. Li deia ‘clar, és
que d’aquí a 4 dies, bueno, d’aquí a un any o 2 el Marcel em dirà «Aquesta tarda he quedat amb els
col·legues»’. Ho sé per les meves amigues que tenen nens de 14, 15 anys. ‘He quedat amb els
col·legues i tornarem a les 11’. Yo no me lo veo creuant tota Barna a les 11 del vespre, saps? Les
seves primeres sortides amb els amics, a la tarda, al vespre, m’agradarien que fossin en un entorn
q¡conegut per ell. Clar, si jo ara anem a viure al barri de ma mare i està escolaritzat aquí, sabeu?
les seves primeres sortides seran aquí i haurà de tornar a casa sol. En fi! Que tot són coses que
tenen solució, que no són grans problemes, però que són petits problemes logístics afegits al fet de
canviar-te de casa i desplaçar-te de barri. Us vaig dir l’altre cop per exemple la logística amb son
pare, que tenim la custòdia compartida i el Marcel totes les setmanes de la seva vida canvia de
casa dos cops perquè tenim, bueno, perquè va amunt i avall. El seu pare està visquent a l’Arc de
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Triomf. Doncs aquesta proximitat també és important. La seva logística diaria es veurà afectada.” Extracte de l’entrevista de la Sandra.

En clicar el marge inferior/fer scroll down, el full sobre el qual es troba el vídeo de la Sandra es
veurà desplaçat per un altre amb el del Marcel (fig. 13): la seva casa gravada i explicada per ell.
Tot això a sobre de la superfície que constitueix aquest fons sobre el qual trobem els fulls. A un
dels marges apareix el text “A través dels seus ulls”, escrit sobre la superfície del fons.
Mitjançant aquest contingut volem emfatitzar el valor sentimental que una vivenda pot tenir per
a un nen i què representa per a ell saber que potser el faran fora de la seva llar. Tot això sempre
des de l’autonomia que li dóna a l’infant ser ell qui decideix que hi apareix al vídeo. Des d’aquest
vídeo es pot tornar al de la Sandra amb l’acció contrària (scroll down) (fig. 14).

fig. 13 wireframe vídeo Marcel
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fig. 14 mapa de les connexions del vídeo del Marcel amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a
través de la icona)

Pel que fa a la infografia vinculada amb l’espai de la casa seria un mapa interactiu on es mostra
l’evolució dels preus de lloguer a Barcelona des de 2014. S’hi accedeix en fer scroll down des del
vídeo del Marcel. Aquesta apareixerà directament sobre la superfície del fons, amb un degradat
cap a les vores.

b. Escola
El vídeo principal d’aquest anvers és el de la Mercè, professora de l’escola Baixeras i tutora del
Marcel. La seva barra de progrés també comptarà amb marcadors segons les temàtiques
abordades: la importància de tenir una aula cohesionada, la diversitat de les aules de Ciutat
Vella, la manca de recursos per a fer-hi front, el concepte matrícules vives o com viuen els
professors els trasllats de l’alumnat.

“Amb les persones que se’n van és un procés dolorós, sobretot si porten molt temps a
l’escola. Hi ha persones que han passat per 3 i 4 escoles. Doncs a aquestes persones el que se’ls hi fa
és un comiat ben fet, es dedica tot un dia a fer-los el comiat, recollint dibuixos, recollint escenes...
Aquell dia es dedica a fer el comiat a la criatura. I ens posem en contacte amb l’escola a la que va
després, per poder fer el traspàs. També és curiós, per exemple, aquest any jo tinc dues criatures
que en 3 anys porten 3 pisos diferents a 3 barris diferents. Una d’aquestes persones ha acabat a
Badalona, i l’altra persona ha acabat a Hospitalet. Són de 6è, tenen 12 anys. (...) I quan jo, mujer
blanca europea que lo sé todo li dic a la mare “No estaria molt millor que el canviessis d’escola? I
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que anés a prop de casa?” i ella, que és molt més llesta que jo, evidentment, et contesta “Es que yo
no tengo nada fijo en la vida, yo que sé donde iré, al menos que tenga fija la escuela”. Aleshores
aquestes criatures agafen el metro i fan transbord a les 8 del matí, potser arriben a l’escola tard, i
què els has de dir? Doncs, gràcies per haver vingut.”- Extracte de l’entrevista de la Mercè.

En fer scroll down aquest vídeo es desplaça per la superfície per deixar aparèixer un altre (fig.
15 i 16) del Marcel parlant amb els seus amics sobre les perspectives de cara al nou curs (tot
això sense mostrar les seves cares). Per tornar al vídeo de la Mercè només caldria fer scroll up.
També es podria accedir al vídeo del Marcel a casa seva (i des d’aquest al dels amics) en clicar el
marge que sobresurt del lateral. La infografia corresponent seria una il·lustrant el rendiment
escolar de l’alumnat de Ciutat Vella respecte al de la resta de Barcelona. Per accedir-hi només
caldria tornar a fer scroll down.

fig. 15 wireframe vídeo del Marcel amb els seus amics
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fig. 16 mapa de les connexions del vídeo del Marcel amb els amics i la resta de continguts (faltaria la pàgina principal,
conectada a través de la icona)

c. Barri
En arribar a l’anvers del dibuix del barri, ens trobem amb una entrevista a la Myriam,
antropòloga de l'Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. A la barra de progrés apareixen
els corresponents tòpics de les seccions del vídeo: què és un barri, la importància de tenir un
espai i figures de referència, la necessitat d’una xarxa de cures per a garantir el benestar de les
nenes, les particularitats quant a composició social del districte de Ciutat Vella.

“Hem de pensar la ciutat posant el focus a la infància com una forma de ciutadania més. Com es
transita? És transitable? Nno? és agradable? (...) Això genera relació entre els espais vitals de la
infància i l’adolescència, formals i informals, és a dir: com és relació de l’escola amb l’espai públic,
si l’espai públic entra dins de l’escola… Són espais molt presents. Com hi tenen accés les famílies? 
Si
la casa on viu la família hi viu molta gent en poc espai es fa servir el carrer com a un lloc de salut
(...) el que no pots fer a casa, ho fas al carrer. Tot això té a veure amb un creixement i un
desenvolupament sans”.- Extracte de l’entrevista de la Myriam.
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fig. 17, 18 i 19 wireframes de la galeria, la galeria amb una foto ampliada i l’anvers de la foto

En scroll down s'accedeix a una galeria fotogràfica (6-10 fotos) amb imatges històriques de
Ciutat vella. En fer-hi clic a sobre s’amplien (fig. 17, 18 i 19). Les fotos també tindran una
cantonada doblegada, repetint el mecanisme de gir dels dibuixos: en girar-les es veurien les
seves recreacions actuals. Pels marges traspuntarien els papers de la resta de continguts
adjacents: per accedir-hi només caldria clicar-los (fig. 20).
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fig. 20 mapa de les connexions de la galeria amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a través
de la icona)

d. CAU/Esplai
El vídeo que es comença a reproduir una vegada arribats a aquest anvers és una entrevista a la
Salma, monitora de l’Esplai Escó, amb la seva barra de progrés amb marcador amb les
corresponents temàtiques: la necessitat dels infants de tenir una xarxa emocional segura, la
importància d’aquests espais per a garantir el seu desenvolupament emocional, el joc com a
espai d’aprenentatge, l’Esplai com a espai integrador, les limitacions de l’espai urbà.

“Jo porto sent monitora de l’Esplai des de fa només 2 anys però porto vivint al barri tota la meva
vida. He notat molt que tota la gent que està vinculada a l’Esplai on estic com el centre obert d’on
surt l’esplai ha desaparegut, se n’ha anat a barris de la perifèria, jo també, per exemple. I realment
diem que la meitat són del barri i (...) un gran percentatge ha hagut de deixar el barri però sí que
segueixen anant a l’Esplai, encara que estigui lluny. Això està molt bé.” - Extracte de l’entrevista de
la Salma.

El vídeo al qual s’accedeix fent scroll down seria un minirreportatge sobre el cas de l'expulsió
del CAU Antoni Gaudí (fig.21), molt recent i rellevant. Per a tornar al vídeo de la Salma es faria
un scroll up. La infografia corresponent seria una il·lustrant el percentatge de sòl dedicat a l'ús
públic i de lleure a Ciutat Vella (fig. 22).

35

fig. 21 wireframe del minirrepor del CAU

fig. 22 mapa de les connexions del minirrepor sobre el CAU amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal,
conectada a través de la icona)
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4.4.4.

Infografies

Aquest apartat del documental té una importància central a la configuració del discurs de Places
Vives. Constitueix la legitimació i verificació de les realitats explicades per les nostres
protagonistes als seus testimonis. Vam fer-les navegables entre elles, connectant-les
directament (fig. 23) per enfortir el caire informatiu del documental (potser es volen consultar
només les dades i no pas realitzar un recorregut sencer). D’aquesta manera, cadascuna d’elles
dóna accés a altres dues (traspuntant pels marges). Alhora estaria també connectada amb el
vídeo secundari (Marcel, Marcel i els seus amics, minirreportatge CAU Antoni Gaudí) o galeria
corresponent al seu bloc. Les pàgines d’infografies també compten amb la icona de la miniatura
dels dibuixos per poder facilitar l’accés al menú principal. En aquest apartat s’expliquen
breument els continguts i característiques de cadascuna, sobre els que es donen més detalls a
Tractament visual de dades.

fig. 23 mapa connexions infografies (faltaria la pàgina principal, conectada a través de la icona)

a) Infografia dels preus de lloguer
:
Consisteix en un mapa de la ciutat de Barcelona amb els barris acolorits (
fig. 24, 25 i 26) segons
el preu mitjà del lloguer per trimestres (del 1er de 2014 al 4rt de 20189 , veure Documents
adjunts) per a il·lustrar l’evolució dels preus dels lloguers a Barcelona. Situat al bloc de “Casa”,
relaciona l’experiència particular de la Sandra amb les dades adients que recullen el fenomen
pel qual ha estat afectada.

9

Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de

Catalunya. (2019). Lloguer mitjà mensual (€/mes) i lloguer mitjà per superfície (€/m2mes) de la ciutat
de3 Barcelona [CSV]. Recuperat de:
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-lloguer-mitja-mens
ual
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fig. 24 captura de l’esborrany de la infografia sobre els canvis del preu del lloguer.

fig. 25 wireframe infografia del preu dels lloguers
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fig. 26 mapa de connexions de l’infografia amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a través de
la icona)

b) Infografia rendiment acadèmic:
Aquesta infografia serveix per a relacionar les característiques del districte de Ciutat Vella10
(amb més pèrdua de població, els barris amb més immigració, amb molta diferència de rendes)
amb el rendiment escolar (un dels més baixos de tota la ciutat) dels infants i joves que hi viuen11
. D’aquesta manera es quantifiquen les dinàmiques explicades per la Mercè a la seva entrevista.
A través d’unes breus vinyetes s'explica la relació entre aquestes dades de forma molt narrativa,
en format infocòmic (fig. 27, 29).

10

Gabinet Tècnic de Programació Oficina Municipal de Dades (2019). Ciutat Vella. [Taules de dades
estadístiques] Recuperat de:
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/districtes/01_CiutatVella_2019.pdf
11

Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2019). Informe de Dades clau de la infància i
l’adolescència a Barcelona 2019. IIAB-IERMB i Ajuntament de Barcelona. Recuperat de
https://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/
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fig. 28 wireframe infografia rendiment escolar

fig. 29 mapa de connexions de la infografia amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a través
de la icona)

c) Infografia ús de l’espai públic:
Aquesta infografia serveix per a il·lustrar com de constrenyida està la vida a Ciutat Vella a través
d’una mena de paper troquel·lat (fig. 30, 31). Estaria inclosa al bloc temàtic de l’Esplai/CAU, per
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això creiem que parlar dels usos de l'espai públic pot complementar molt bé les entrevistes de la
Salma, la Cora i la Clàudia. L’objectiu és posar en relació l’espai a disposició de cada habitant
segons la seva tipologia d’ús: espai de recreació (parcs, places, passejos, etc.), vies transitables, i
espai ocupat per activitats comercials (terrasses, etc.). Aquesta relació posa en relleu la manca
d’espais destinats a la infància, la impossibilitat del joc a l’espai urbà.

fig. 30 wireframe de la infografia

fig. 31 mapa de connexions de la infografia amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a través
de la icona)

d) Infografia teixit associatiu/organitzatiu:

41

Localitzada dins del bloc temàtic del Barri, representa la necessitat de crear aquests espais de
resistència a l’hora de poder protegir els usos i habitants dels barris (fig. 32, 33). Alhora també
hi volem reflectir l’evolució en el seu nombre i com el teixit associatiu/organitzatiu s’ha tornat
més dens. D’aquesta manera, complementa el discurs de la Myriam pel que fa a la definició de
barri/districte: una unitat territorial que alhora és un petit ecosistema, una comunitat amb
identitat pròpia, definida per les seves característiques geogràfiques i demogràfiques.

fig. 32 wireframe de la infografia

fig. 33 mapa de connexions de la infografia amb la resta de continguts (faltaria la pàgina principal, conectada a través
de la icona)
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4.4.5.

Una mica de context

Aquest apartat consistirà en una repetició ampliada en diferent format del vídeo introductori.
Per evitar que els usuaris acabin el documental sense conèixer el seu context, vam incloure
aquest apartat també al principi. D’aquesta manera, en cas d’haver-se’l saltat, l’usuari hi pot
tornar còmodament. Seria una composició de text (Documents adjunts: text “Una mica de
context”) i fotografies a manera d’introducció i/o resum de la situació actual de la problemàtica
de l'habitatge i els seus efectes sobre la infantesa en l’actualitat (fig. 34). Per a donar-hi
dinamisme es completaria el text amb diferents imatges de retalls de premsa i fotografies
il·lustrant el tòpic. No apareixeria sencer, sinò com a un paper doblegat, el qual s’ha de clicar (la
part plegada) per a veure’l sencer. Per accedir-hi i sortir-ne es faria servir el menú desplegable
(fig. 35).

fig.34 wireframe “Una mica de context”.
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fig.35 mapa de connexions de l’apartat U
 na mica de context.

4.4.6.

#PlacesVives

Es tracta del projecte col·laboratiu del webdoc on es compilaran les aportacions dels usuaris. Els
posts apareixen sobre trossos de paper, alguns fets una pilota. Per obrir-los o tancar-los s’hauria
de fer clic (
fig.36). S’hi accedeix a través del menú desplegable. Una vegada en aquesta secció, es
mantindria l’accés al menú desplegable, a través del qual es poden visitar la resta de seccions
que hi apareixen així com la pàgina principal (fig. 37). L’objectiu d’aquesta secció del projecte és
dotar-lo d’una mena de recull col·lectiu de records relacionats amb el districte de Ciutat Vella,
visitats des de l’actualitat.
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fig. 36 wireframe de l’apartat #PlacesVives

fig. 37 mapa de connexions de l’apartat#PlacesVives
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#PlacesVives consisteix en una compilació de posts elaborats pels usuaris del webdoc
compartint experiències de la seva infància en relació amb algun racó especial del barri.
D’aquesta manera s’elaboraria una mena de recull de memòries infantils del districte de Ciutat
Vella, dotant d’un nou significat a cadascun dels seus racons. El material gràfic i narratiu es
compilaria a l’apartat homònim del documental. A través d’aquesta memòria emocional
col·lectiva s’evidenciaria la realitat de la transformació socioeconòmica del paisatge urbà i social
que representa aquest districte: de barri viu a decorat de cartó pedra.

4.4.7.

Crèdits

A la pàgina dels crèdits figuraran tots els noms de les persones que han fet possible aquest
projecte (fig. 38). Considerem que hi han de ser totes juntes per acabar de consolidar el missatge
que volem transmetre, un que està pensat des del col·lectiu i pel col·lectiu. Aprofitarem també
aquesta secció per presentar-nos com a documentalistes i explicar breument el procés que ha
fet possible Places Vives. Aquest petit tast “behind the cameras” és la nostra manera de
recordar-li a l’espectador que Places Vives va més enllà del webdoc. Només s’hi recull una petita
part de les experiències quotidianes de milers de famílies tant de Ciutat Vella com de molts
altres barris arreu del món.

fig. 38 wireframe crèdits
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fig. 39 mapa de connexions de l’apartat Crèdits

4.5.

Navegabilitat

A l’hora de dissenyar l’esquema de navegació hem perseguit dos objectius principals: una
navegació fluida entre els diferents continguts així com una distribució temàtica tot i que no
compartimentada. A l’hora de buscar referents en altres documentals web sovint ens trobàvem
amb exemples d’esquemes de navegació als que cada història està separada de la resta i per
tant, per poder explorar-les totes, l’usuari ha de tornar forçosament a la pàgina inicial. Aquest
era un supòsit que nosaltres volíem evitar, així com la predictibilitat respecte a l’estructura de
cadascun dels mòduls. Tot i que semblants, cadascun d’ells té elements distintius que el
diferencien de la resta. Tenint tot això en compte vam decidir que un model radial: d’aquesta
manera és virtualment possible accedir a pràcticament la resta de continguts a partir de
cadascun d’ells. Aquest (fig. 40) seria el mapa del webdoc segons els seus wireframes:
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fig. 40 mapa sencer navegació de Places Vives

La navegació de Places vives està dissenyada per a què en un primer moment, l’usuari de manera
intuïtiva iniciï el viatge a través d’un dels dibuixos. Des d’aquests nodes (els dibuixos), al llarg
del viatge s’anirà enfonsant a l’entorn narratiu, a través dels nivells jeràrquics (moviment
radial) des d’allò més personal cap a informació més objectiva, seguint aquest esquema (fig. 41):
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fig. 41 esquema nivells jeràrquics, moviment radial

Aquest model de connexions radial és alhora concèntric (fig. 42). Aquests dos tipus de
connexions s’assignen segons a quin espai narratiu pertanyin els mòduls: si es tracta d'un
mateix espai, és radial, si se'n tracta d’un de distint, concèntric. Per a traslladar aquestes dues
tipologies de relacions entre continguts, hem dut a terme una navegació basada en la lògica
espacial: les connexions radials es tradueixen en moviments verticals (impliquen un
desplaçament en la jerarquia narrativa) mentre que les concèntriques s’associen a moviments
horitzontals (moviment horitzontal, dins d’un mateix nivell jeràrquic.)
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fig. 42 gràfic nivells concèntrics

El moviment vertical es realitza sempre de dalt a baix per a endinsar-se a la narrativa,
mitjançant l’scroll down. Aquesta decisió ve determinada per la direcció de lectura a les llengües
occidentals, la qual intuïtivament es trasllada també a la lectura d’imatges. D’aquesta manera,
l’espectador aniria passant de l’anvers del dibuix, al vídeo/galeria a la infografia.

Tot aquest recorregut podria alterar-se en cas de desitjar dur a terme un desplaçament
horitzontal, visitant el nivell homòleg de l’espai adjacentt, és a dir, canviant de bloc. Aquest es fa
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possible amb el clic als papers que aniran traspuntant pels marges. Per assegurar el
funcionament d’aquest recurs hem hagut de pensar un disseny minimalista de l’experiència
narrativa: només hi hauran elements interactius, col·locats a sobre d’una superfície.

Aquesta superfície de fons compleix la funció de reforçar la lògica espacial de l’estructura
narrativa. S’hi reflecteixen els desplaçaments de l’espectador, es mou amb ell. Una superfície
que trencaria la lògica espacial fora del món virtual, ja que els nivells homòlegs configuren
anells.

Respecte a aquests últims, els nivells d’un mateix grup jeràrquic, n’hi ha un cas diferent de la
resta. Els vídeos del Marcel, el del CAU Antoni Gaudí i la galeria no formen un anell (com les
infografies, els anversos i els dibuixos). D’aquesta manera volem dirigir subtilment el recorregut
de l’usuari, adscrivint-lo en una tipologia d’espais concrets: els abordats des de la individualitat
o els presentats des del col·lectiu. Així doncs, formarien dos binomis: casa-escola i galeria-CAU
Antoni Gaudí, com s’explica a l’apartat de Guió.

Mitjançant aquesta distribució dels continguts, considerem que la lògica del sistema es fa
bastant transparent, facilitant la navegació pel webdoc. Tot això evitant sempre recórrer als
elements canònics del disseny web. Volem evitar el distanciament narratiu que sovint
provoquen a l’espectador webdocs massa semblants a pàgines webs pel que fa a estructura i
recursos informatius d’interacció. L’objectiu és fer de Places Vives un entorn immersiu que
potenciï els mecanismes d’empatia de l’espectador envers les històries narrades.

Donada la fàcil transició entre nivells narratius i blocs temàtics, hem prescindit d’incloure
enllaços amb la pàgina principal a tots ells. Només els dibuixos i els anversos en tenen. Aquesta
decisió novament va ser fruit de la nostra voluntat de dotar a Places Vives d’un disseny senzill
tot i que curat que es posi a disposició de l’experiència de l‘espectador, fent-la més immersiva.

4.6.

Experiencia de l’usuari

Una vegada explicats els continguts a l’apartat de Guió, creiem que és necessari estructurar-los
com a escaleta per poder parlar de l’experiència d’usuari. A l’hora de dissenyar tant l’estructura
del webdoc com els continguts i l’experiència d’usuari hem tingut sempre al cap un model de
viatge a mig camí entre els diferents recorreguts possibles. És a dir, el que creiem que farà la
gran part d’usuaris, el que representa la mitjana entre els dels usuaris poc interessants i els
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exploradors. Aquesta seria una escaleta aproximada del viatge mitjà respecte al qual hem
dissenyat el webdoc:

Contingut

Durada (h:min:s)

Pàgina inicial (vídeo, aparició botó)

00:00:30

Pàgina principal

00:00:03

Dibuix+audio

00:00:30

Entrevista

00:08:00

Vídeo complementari

00:02:00

Infografia

00:01:30

Pàgina principal

00:00:03

Dibuix+audio

00:00:30

Entrevista

00:08:00

Vídeo complementari

00:02:00

Infografia

00:02:30
TOTAL:

00:25:53

D’aquesta manera, Places Vives serà una experiència interactiva amb una durada aproximada
d’entre 20 i 30 minuts. Construint els recorreguts per cadascun dels blocs temàtics al voltant
dels 10 minuts considerem que permet que tots els usuaris passin per tots els continguts amb el
temps que aquests requereixen. Així l’experiència s’adapta als diferents tipus d’usuari, fent
possible que tots acabin un recorregut, sigui de la llargada que sigui sense sentir-se
desincentivats. Aplicant aquestes durades a la totalitat dels continguts, un viatge recorrent el
webdoc sencer calculem que estaria entre els 45-60 minuts, depenent del ritme de l’espectador i
el temps que dediqui a explorar les infografies. Considerem per tant que tenint en compte la
seva durada total i d’experiència mitjana, Places vives és un webdoc de durada mitjana (sencer)
i/o curta (viatge mitjà).

A l’hora de comprovar que la navegabilitat del nostre webdoc era accessible i comprensible pels
diferents perfils d’usuaris vam considerar necessari realitzar diversos tests d’usuari. Els
subjectes van ser triats intentant incloure diferents grups demogràfics amb diferents nivells de
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competències digitals (dos criteris que sovint es relacionen de manera causal: major edat→
menors competències digitals). Els tests d’usuari van constar de dues parts: la primera, una
realització d’un recorregut suggerit per nosaltres (les autores) amb els usuaris comentant en
veu alta les seves reflexions. La segona, unes preguntes sobre aspectes que no queden recollits
al prototip (a causa de les seves limitacions), aprofundint sobre l’aspecte de les interaccions
(quines trobarien adients per les diferents seccions) i l’estructura del webdoc.
Per poder realitzar aquests tests d’usuari vam construir un prototip molt simple a partir d’una
presentació de Google, enllaçant els diferents wireframes del webdoc. D’aquesta manera, en
clicar a l’element visual en qüestió del wireframe, l’usuari aniria a parar a la diapositiva amb el
wireframe del node al què hauria d’accedir. Aquest prototip està pensat per a provar la
navegabilitat i l’estructura del webdoc, per tant els continguts no s’hi inclouen, només la forma
en què es presenten.

Aquests serien els resums dels tests realitzats:
Test 1: Dona, 56 anys, estudis universitaris, competències digitals bàsiques-mitjanes, habituada
als entorns digitals però poc acostumada a experiències interactives.
-

Navegació generalment fluida amb alguns petits dubtes (sovint deguts a la manca de
recursos visuals com animacions al prototip). Realització del recorregut amb algunes
vacil·lacions, tot i que arribant a tots els destins desitjats. Comprensió general de
l’estructura dels continguts (jerarquia i blocs temàtics).

Test 2: Dona, 19 anys, estudiant universitària, competències digitals avançades, molt habituada
als entorns digitals però no a les narratives interactives.
-

Navegació molt fluida, control del recorregut en tot moment (sortida localitzada,
identificació de possibles itineraris). Capaç de descriure l’ordre dels continguts segons
categoria jeràrquica (nivell narratiu) i bloc temàtic. Comentaris molt interessants
respecte a altres interaccions suggerides: lliscar amb el dit per moviment horitzontal i
vertical, per aquest últim també WASD, fletxes U/D i scroll. Clara identificació de la
iconografia web (pantalla completa, play, barra de progrés, etc. ). Preferència per la
presència de la icona (miniatura dels dibuixos).

Test 3: Dona, 23 anys, estudiant universitària, competències digitals avançades, molt habituada
als entorns digitals i a les narratives interactives.
-

Navegació molt fluida, control del recorregut en tot moment (sortida localitzada
identificació de possibles itineraris). Capaç de descriure l’ordre dels continguts segons
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categoria jeràrquica (nivell narratiu) i bloc temàtic. De vegades sobre interpretant les
metàfores de navegació de l’entorn (suggerint possibles resultats molt més complexes
que els pensats per les dissenyadores). Suggeriments molt interessants sobre possibles
interaccions (fletxes, diferents formes d’scroll, lliscar per tablets, etc). Respecte a la
icona, diu que ella no la necessita però que entén que altres usuaris amb un perfil
diferent la vulguin tenir a mà.
Test 4: Dona, 52 anys, competències digitals mitjanes-altes, habituada als entorns digitals però
poc acostumada a experiències interactives.
-

Navegació fluida, algun petit dubte (per la manca de recursos visuals) però que no han
impedit seguir el recorregut. Clara identificació de la iconografia i ràpid coneixement de
les interaccions. Comprensió clara, també, de l’estructura del webdoc i tots els seus
apartats.

Conclusions:
La realització d’aquests tests d’usuari ens ha servit per acabar de decidir sobre detalls estètics i
de navegabilitat. Un exemple seria la presència o no de les icones per retornar a la pàgina
principal: els usuaris han demostrat una preferència per aquest recurs. Per una altra part, ens
ha confirmat la necessitat d’incloure-hi les animacions sobre els elements que permeten
interacció, ja que per aquells usuaris amb menys experiència resultarien el reforç necessari per
a fer-los-hi la navegació més fluida. També som conscients que aquestes proves s’haurien de
tornar a fer en el moment que tinguéssim un prototip més avançat per acabar de comprovar
altres aspectes com la durada de l’experiència i el caràcter (des)incentivador de les tipologies i
durades dels continguts.

4.6.1.

Memòria del prototip

Al llarg de tot el procés de disseny d’aquest espai interactiu hem anat fent diferents prototips
per provar la seva navegabilitat i coherència. En un primer moment, aquest prototip es limitava
a l’estructura de distribució dels continguts (fig. 44), és a dir, un mapa del webdoc navegable.
Per a poder desenvolupar aquest vam fer servir l’eina Twine. A cada node s’indica el contingut
corresponent i les accions possibles (fig. 43).
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fig. 43 captura pantalles prototip TWINE

fig. 44 captura estructura prototip TWINE

La següent fase del prototip va ser el disseny aproximat dels wireframes i de l’entorn on s’hi
inclourien (fig. 45). En aquest disseny no es tenen en compte molts aspectes d’indicació
d’interacció. Per una altra banda, es correspon (com el mapa) amb una versió antiga del guió i
l’estructura. Amb aquesta eina vam fer dues versions del prototip (a causa dels canvis del guió),
una d’elles va ser la que vam fer servir per als tests d’usuari.
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fig. 45 wireframes 1ª versió del prototip amb Presentacions de Google

L’última versió (l’adjunta a aquest document, fig. 46) està realitzada amb Figma12. Aquesta eina
ens ha permès fer un prototip més avançat que contempla més interaccions de les previstes al
document de disseny que els prototips realitzats amb les presentacions de Google. La
possibilitat de fer “hover” és la novetat més important d’aquest últim prototip. És a partir
d’aquest prototip d’on s’han tret els mapes de connexions que figuren a l’apartat d’Estructura.

fig. 46 captura última versió del prototip

Figma: the collaborative interface design tool.. Figma. (2020). Retrieved 17 June 2020, from
https://www.figma.com/.
12
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4.7.

Interaccions disponibles

A l’hora de dissenyar tant l’esquema de navegació com l’experiència d’usuari, un component de
molta importància han estat les accions amb les quals es permet que l’usuari navegui el
documental. Considerem que tenen un gran impacte sobre el resultat final i que hi poden afegir
valor estètic. Per una altra part, no volíem que les interaccions que determinéssim suposessin
una barrera per l’usuari a l’hora de realitzar el seu recorregut. Al contrari, volíem que fossin el
més transparent i intuïtives possible.

A l’hora de pensar els tipus d’interaccions resulta essencial determinar els dispositius des dels
quals es podrà visitar Places Vives. Ens vam decidir per ordinadors i tauletes: creiem que les
reduïdes dimensions dels mòbils no fan possible gaudir del webdoc com hem dissenyat
l’experiència.

Barra espai (polsar): l’hem inclòs pel seu caràcter d’acció reflexe i d’alternativa al
ratolí/touchpad. Aquesta acció es correspon amb el seu ús habitual (parar vídeos, fer scroll
down, etc.)
Clic (ratolí, touchpad o pantalla): A Places Vives serveix per desplegar el menú, accedir als
mòduls que aquest conté, ampliar els dibuixos i realitzar el moviment horitzontal. També per
aturar/reproduir els vídeos, mostrar les fotos actuals, explorar les infografies… Potser la més
automàtica de totes les interaccions incloses.
Clicar i arrossegar (ratolí o touchpad): aquesta acció, tot i que semblant a l’anterior, hi
afegeix un caràcter estètic, establint analogies amb moviments del món no virtual. A Places Vives
hem intentat implementar-la amb aquest objectiu: per girar els fulls, desplegar el menú i
desplaçar-se horitzontalment.
Clicar la roda del ratolí i moure’l (amunt o avall):el seu ús habitual, fer scroll.
Enter (polsar): l’hem inclòs pel seu caràcter d’acció reflexe i d’alternativa al ratolí/touchpad.
Aquesta acció es correspon amb el seu ús habitual (parar vídeos, fer scroll down, etc.)
Fletxes L/R (polsar): l’hem inclòs pel seu caràcter d’acció reflexe i d’alternativa al
ratolí/touchpad. Aquesta acció es correspon amb el seu ús habitual (desplaçar la barra de
progrés dels vídeos)
Fletxes U/D (polsar): l’hem inclòs pel seu caràcter d’acció reflexe

i d’alternativa al

ratolí/touchpad. Aquesta acció es correspon amb el seu ús habitual (scroll up i down).
Girar la roda del ratolí: el seu ús habitual, fer scroll i/o zoom (clic roda, soltar i després girar).
Hover: en dur-la a terme involuntàriament, és a dir, movent el cursor arreu de la pantalla,
detona elements informatius de les interaccions disponibles. Això és, animacions que fan que
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l’espectador se n’adoni de la possibilitat d'interactuar amb l’element en qüestió. L’hem inclòs pel
seu caràcter subtil que permet enviar molta informació a l’espectador de manera implícita.
Lliscar dos dits (touchpad): el seu ús habitual, fer scroll.
Lliscar un dit (horitzontalment): pel cas de les tauletes. Serveix per desplaçar-se
horitzontalment.
Lliscar un dit (verticalment): pel cas de les tauletes. Serveix per desplaçar-se verticalment.
Pinçar amb dos dits: Aquesta acció només seria per les tauletes. Serviria pel seu ús habitual,
fer zoom a les infografies, els dibuixos i les fotos. Al cas dels ordinadors amb touchpad només la
trobaríem disponible a les infografies per fer-hi zoom.
Tab (polsar): l’hem inclòs pel seu caràcter d’acció reflexe i d’alternativa al ratolí/touchpad.
Serviria per explorar els diferents enllaços continguts a la pantalla.
Tocar amb el dit i arrossegar: semblant a lliscar però no exactament igual. Disponible des de
tauletes, serveix per avançar sobre la barra de progrés dels vídeos, desplegar el menú o girar els
fulls.
D’aquesta manera, l’scroll és l’acció que més pes té a dins de Places Vives. Des d’un principi va
ser la que més ens va interessar implementar: pot arribar a ser automàtica i sobretot permet
unes transicions molt estètiques i fluides entre els diferents continguts. Alhora, durant el procés
de disseny ens vam adonar que és la que més possibilitats ofereix respecte a com executar-la:
polsant la barra d’espai, les fletxes U/D o l’enter, lliscar dos dits pel touchpad o la pantalla de la
tablet, girant la roda del ratolí, clicant la roda del ratolí i arrossegant-lo són les que aquí
contemplem.

A l’hora de classificar els diferents continguts segons quina acció sigui possible, hem elaborat la
següent taula:

Tipus de
pantalla/
Interacció

Pàgina
Inicial

Barra espai
(polsar)

saltar el
vídeo,
comença
r el
recorreg
ut

Pàgina
principal

Dibuixos

Vídeos

aturar/repro
duir audio

aturar/repr
oduir el
vídeo

Infografies

Galeria

Pàgines
amb text

scroll
down
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Clic (ratolí,
touchpad o
pantalla)

saltar el
vídeo,
comença
r el
recorreg
ut

obrir
dibuixos,
desplegar
menú,
accedir als
seus
enllaços

aturar/repro
duir audio,
moviment
horitzontal
(següent/ant
erior dibuix).
Tornar a la p.
principal

aturar/repr
oduir,
avançar-lo
segons els
blocs
temàtics,
moviment
horitzontal.
Tornar a la
p. principal

explorar
(pop-ups,
obrir
pestanyes,
desplegar
papers),
moviment
horitzontal
(següent/an
terior)Torna
r a la p.
principal

canviar
fotografia
(abans/ara
). Tornar a
la p.
principal

desplegar
text, menú
i els seus
enllaços.
Obrir
tancar
posts.

desplegar el
menú

girar el full,
moviment
horitzontal.

canviar als
dibuixos
dels costats
(moviment
horitzontal
),
girar el
vídeo de
l’entrevista
per tornar
al dibuix.

moviment
horitzontal
(següent/an
terior).

girar les
fotos.

deslplegar
el menú

avançar al
següent
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

scroll
up/down

aturar/repro
duir audio

aturar/repr
oduir el
vídeo

Fletxes L/R
(polsar):

avançar/tor
nar enrera
l’audio

avançar/to
rnar enrera
el vídeo

als mapes
desplaçar la
zona
augmentada

Fletxes U/D
(polsar):

volum (més
menys)

volum (més
menys);
scroll
(up/down)

scroll
(up/down),
als mapes
desplaçar la
zona
augmentada

Girar la
roda del
ratolí:

avançar al
següent
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu. Als
mapes,
zoom

Clicar i
arrossegar
(ratolí o
touchpad)

Clicar la
roda del
ratolí i
moure’l
(amunt o
avall):
Enter
(pulsar):

comença
r el
recorreg
ut

scroll
down

scroll
up/down

canviar de
nivell
narratiu

scroll
up/down
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(in/out)
Hover:

animació
dibuixos,
animació
menú

augmentar el
dibuix,
animació gir
dibuix, a la
part inferior,
fer aparèixer
la barra de
progrés

als laterals
animació
cap al
següent/an
terior
contingut

augmentar,
als laterals
animació
cap al
següent/ant
erior
contingut,
animacions
en general

animació
augmentar

Lliscar dos
dits
(touchpad)
:

avançar al
següent
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu. Als
mapes,
zoom
(in/out)

canviar de
nivell
narratiu

Lliscar un
dit
(horitzonta
lment,
tauleta):

moviment
horitzontal
(següent/ant
erior
contingut)

moviment
horitzontal
(següent/a
nterior
contingut)

moviment
horitzontal
(següent/an
terior
contingut)

moviment
horitzontal
(següent/a
nterior
contingut)

Lliscar un
dit
(verticalme
nt, tauleta):

avançar al
següent
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu

canviar de
nivell
narratiu. Als
mapes,
zoom
(in/out)

canviar de
nivell
narratiu

scroll
up/down

explorar
els
enllaços/b
otons
disponibles
(+enter per
accedir-hi)

explorar
els
enllaços
disponible
s
(+enter
per
accedir-hi)

girar la foto

desplegar
el menú

Pinçar amb
dos dits:
Tab
(polsar):

Tocar amb
el dit i
arrossegar
(tauleta):

scroll
up/down

zoom in/out

explorar
els
enllaços
disponib
les
(+enter
per
accedirhi)

explorar els
enllaços
disponibles
(+enter per
accedir-hi)

explorar els
enllaços
disponibles
(+enter per
accedir-hi)

explorar els
enllaços
disponibles
(+enter per
accedir-hi)

desplegar el
menú

girar el
dibuix

girar el
vídeo de
l’entrevista
per tornar
al dibuix

explorar els
enllaços/bot
ons
disponibles
(+enter per
accedir-hi)
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4.8.

Interfícies gràfiques

Durant la fase de disseny d'aquest documental ens hem adonat de la necessitat d'incloure-hi
elements que actuïn com una mena de guia de les interaccions disponibles. Per això hem
considerat necessari l’elaboració de tot un conjunt d’elements visuals que facin aquest viatge
més fluid i intuïtiu. Totes aquestes decisions de disseny neixen d’una metàfora base sobre la
qual es construeix el documental. Aquesta seria l’exhibició d’una sèrie de papers on figuren els
continguts a sobre d’una superfície, la qual anem explorant detalladament de paper en paper.
D’aquesta manera, les interaccions i les interfícies gràfiques treballen amb analogies amb les
possibles accions que estarien disponibles per l’espectador en cas que l’espai virtual del webdoc
tingués propietats tangibles (girar fulls, arrossegar-los cap al centre de la pantalla, etc.). Dins
d’aquest tipus de recursos que hi hem fet servir volem assenyalar les animacions: d’un caire més
subtil que les icones però també molt informatives trobem que són molt necessàries per
assegurar un resultat final on estètica, narrativa i accessibilitat es combinin en la justa mida.

Cantonades plegades: Aquest recurs va acompanyat d’una animació. En fer hover
sobre les cantonades plegades, el full es mou una mica com començant a girar-se
.
A
través d’aquesta analogia amb l’objecte real suggerim a l’usuari les possibilitats
d'interacció dels fulls que presenten aquest recurs.

Icones pantalla completa i so: els signes internacionals per aquestes funcions.
Apareixeran “gravats” sobre la superfície del fons. Presents a totes les pantalles del
webdoc.

Icona retorn inici: identifiquem la pàgina principal amb les miniatures dels
dibuixos no clicats. D’aquesta manera creiem que serà molt fàcil per l’usuari
identificar la funció d’aquest botó present a les pantalles dels diferents nivells
narratius.

Marges visibles: representen els marges o vores dels fulls sobre els quals es troben
els continguts “adjacents” a l’actual (al que es troba l’usuari al moment present). En
fer hover sobre ells (els marges) es reprodueix una petita animació, l’inici del seu
desplaçament cap al centre de la pantalla. A través d’aquest mecanisme volem fer
l’exploració i navegació del webdoc més intuïtiva i estètica, novament potenciant
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l’analogia amb els objectes reals. Al cas dels marges de la part inferior de la pantalla,
a la transició entre dibuix i anvers del dibuix, hi ha una animació que mostra com
apareixen. D’aquesta manera es presenta com a elements interactius, instaurant un
precedent pel següent cop que apareix aquest recurs, al cas dels continguts
secundaris (vídeos del Marcel, minirreportatge del Cau i galeria) amb els marges de
les infografies.

4.9.

Tractament estètic

Una part fonamental del procés de disseny i construcció de Places Vives ha estat la ideació del
tractament estètic. Abans que res, volíem construir un entorn immersiu que donés
protagonisme als continguts però que alhora hi contribuís afegint valor estètic. Per això ens vam
decidir per una línia més minimalista: només hi apareixen els elements estrictament necessaris.
En portar uns pocs moments a l’entorn, l’usuari se n’adonarà que tot aquell element diferenciat
de la superfície de fons és interactiu. Aquest procediment alhora ens va permetre poder
prescindir de simbologia accessòria (“x”, botons, etc). A través d’aquest procediment buscàvem
distanciar el nostre disseny d’aquells associats amb les pàgines webs. Places Vives és un webdoc,
no una pàgina web informativa amb vídeos.

Un altre recurs que vam implementar per aconseguir una experiència immersiva va ser la
possibilitat d’explorar el webdoc en pantalla completa. Així desapareixen tots els elements que
ens recorden que estem en una pàgina web i ens centrem a explorar la narrativa. En aquest
aspecte creiem que també és molt rellevant el tractament sonor. Aquest contribueix a la creació
d’una atmosfera a la qual l’espectador s’endinsa: totes les pantalles estan sonoritzades amb
música suau de fons (sempre de caràcter minimalista) o bé amb recreacions de paisatges
sonors. Aquesta música de fons no està enllaçada amb els dels vídeos o els àudios dels dibuixos,
per tant es pot desactivar fàcilment amb el botó de la cantonada dreta inferior. Pel que fa a les
recreacions de paisatges sonors, com constitueixen complements de la narrativa visual, creiem
que no són prescindibles i per tant no es poden desactivar. Aquestes recreacions apareixen a la
secció de la galeria, per complementar el retrat que fan les fotografies de l’espai urbà.

Un dels elements fonamentals tant a nivell narratiu com visual del documental són els dibuixos
dels infants. Aquests estarien realitzats per les nenes de l’Esplai Esglaó del Barri Gòtic. A través
de la Salma plantejaríem l’activitat a la resta de monitores, sense necessitat d’intervindre
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nosaltres directament. L’activitat consistiria a proposar a les criatures que dibuixin un dels 4
espais que articulen la narrativa del documental, posant especial atenció a la inclusió d’allò
positiu com d’allò negatiu. Una vegada elaborats els dibuixos passaríem a la tria dels que més
significatius ens semblin i la posterior gravació dels testimonis dels infants (amb els permisos
adients per part dels tutors).

Aquest element, el dibuix, és un dels condicionants de la línia estètica per la qual ens vam
decidir. Des del moment en què vam començar a buscar referents ens va agradar l’ús de
tècnique mixtes i del collage, pel que articular la nostra narrativa a partir de dibuixos ens va
donar l’excusa perfecta per portar-la a terme. Places Vives és un entorn de textures, explotant la
relació de contrastos entre el format digital i l’ús de material plàstic associat amb el tacte. Així
doncs volem treballar composicions amb diferents tipus de paper, com aquests estan tallats o
estripats, etc. Les seccions més interessants en aquest aspecte són les de la galeria i la de “Una
mica de context”. A la primera treballem amb material d’arxiu, fotografies dels 90-primers 2.000
i el seu contrapunt actual. A “Una mica de context” treballem tot mena de materials: retalls de
premsa, fotos antigues o actuals, dibuixos de mapes, etc.

Pel que fa al muntatge, volem evitar crear vídeos estàtics. Les imatges de les entrevistes es
barrejarien amb altres de la ciutat, els entorns de les protagonistes, etc. Tot això acompanyat de
les respostes a les preguntes de l’entrevista en off, recuperant la sincronia amb les seves imatges
corresponents de tant en tant. Volem assenyalar el cas del vídeo del Marcel i els seus amics, ja
que trobem que en tractar-se de menors el tractament visual és especialment delicat. En tot
moment s’evitaria incloure-hi plans de les cares dels menors: no creiem que aportin més
informació important a l’espectador que les mans o els peus. De fet, considerem que les
extremitats poden resultar la contrapart expressiva que necessiten les veus.

L’element integrador dels continguts, la superfície del fons sobre el qual van apareixent volíem
que d’alguna manera contribuís a construir l’experiència d’explorar aquest entorn interactiu.
Per això vam decidir recórrer a l’imaginari popular: les taules de les escoles públiques. D’aquí ve
la tria del color de la superfície del fons, així com el recurs de les inscripcions que hi trobem a
tall de complement explicatiu dels continguts.

Un altre aspecte del tractament visual, al que s'aprofundeix més endavant, és el cas de les dades.
Aquest va suposar un dels reptes més grans del projecte: a partir de diferents datasets elaborar
material visual atractiu per l’espectador i alhora informatiu i accessible. Segons avançàvem al
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procés de disseny vam decidir que la varietat i diversitat de material infogràfic era l’estratègia
més adient. D’aquesta manera faríem més interessant per l’espectador explorar el webdoc, a
través de la curiositat sobre quins altres formats infogràfics s’hi trobarà. Alhora evitaríem la
creació de pautes repetitives el llarg dels diferents recorreguts possibles. Paral·lelament, les
tries de formats sempre han estat condicionades per la seva aportació de valor estètic al conjunt
del webdoc, cercant sempre la coherència i la innovació.

4.10.

Tractament visual de les dades

Per les característiques especials de la part de la narrativa que constitueixen les infografies vam
considerar necessari dedicar-les-hi una secció. En aquest apartat s’inclouran les dades
representades a les infografies així com el procés de disseny de la seva representació final. El
procés de selecció dels conjunts de dades va ser també complicat. També és un dels apartats que
més complicacions ha portat a l’hora de dissenyar-los. Això es deu al seu caire informatiu: el
repte consistia a trobar les dades adients i processar-les de tal manera que fossin més fàcils
d’entendre, sempre contribuint a la consolidació del discurs del documental.
4.10.1.

Infografia dels preus de lloguer:

Aquesta és la que més clara hem tingut des del principi. Volíem trobar una manera de
representar de forma gràfica el radical augment del preu mig del lloguer a Barcelona. Les dades
amb què vam treballar van ser les que l’Ajuntament de Barcelona té al portal Open Data13.
Aquestes recullen el preu mig del lloguer mensual per barri i el preu mig del lloguer per m2, tots
dos amb valors trimestrals. Vam donar prioritat al valor del lloguer mensual, ja que considerem
que és el més indicatiu per l’espectador. A més a més, vam decidir treballar amb els valors
trimestrals per tant de veure una evolució més progressiva i detallada. En un principi vam idear
la creació d'un mapa cromàtic. En aquest, cada barri tindria un color segons el valor del preu
mig del lloguer mensual (fig. 47).

13

Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de
Catalunya. (2019). Lloguer mitjà mensual (€/mes) i lloguer mitjà per superfície (€/m2mes) de la ciutat de
Barcelona [CSV]. Recuperat de:
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-lloguer-mitja-mens
ual
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fig. 47 Mapes elaborats per la infografia dels preus de lloguer (trimestres 1 i 2 de 2014)

Com la idea és mostrar l’evolució temporal d’aquests valors necessitàvem una manera de
connectar aquests mapes. La nostra primera opció va ser elaborar una animació a patir de cada
mapa individual (fets manualment). Durant el procés de producció d’aquests mapes individuals
ens vam adonar que aquest procediment era massa treballós i produïa resultats inexactes (les
escales cromàtiques també les vam confeccionar nosaltres). Per això vam buscar un altre recurs,
en aquest cas l’eina cartogràfica Carto14. Aquesta ens va permetre treballar amb diferents
conjunts de dades en forma de fulls de càlcul, establint relacions entre elles.
El dataset base del que vam partir a l’hora de construir el mapa interactiu va ser el de les dades
geogràfiques dels barris de Barcelona. D’aquesta manera ens assegurem que la representació
que creem està relacionada amb el mapa de Barcelona (noms de carrers, ubicacions, geometries,
etc.) oferint d’aquesta manera una experiència més completa a l’usuari (pot explorar el mapa,
buscar ubicacions, etc.). Aquest primer dataset el vam connectar amb el dels preus del lloguer,
establint un punt comú d’informació entre tots dos: la columna cartodb_id,la qual és a l’hora el
número identificador del polígon de cada barri i el codi de cada barri. A partir d’aquí vam
seleccionar la columna dels valors del lloguer com aquella a il·lustrar. D’aquesta manera, la
infografia il·lustraria l’evolució dels preus de lloguer des de 2014 fins 2018 per trimestres.
Aquest objectiu no el vam poder assolir a través del prototip del mapa però: la plataforma triada
només en permet fer servir 4 de datasets (4 capes). Tenint en compte això, en un principi, vam

14

Unlock the power of spatial analysis — CARTO. (2020). Recuperat el 5 de Maig de 2020, de
https://carto.com/
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dedicar una capa a cada dataset dels preus de lloguer dels trimestres de 2014. Més tard vam
decidir que no es notava prou l’evolució i en vam dedicar una als datasets dels preus dels
primers trimestres de 2014, 2015, 2016 i 2017 (fig. 48).

fig.48 captura infografia preu lloguers amb el selector de capes i els pop-ups

Un cop aquí només va caldre acabar de triar el tipus de representació gràfica desitjada. En
aquest cas, policromàtica, segons els valors representats. L’associació de colors als valors es fa
en jenks entre aquests (també vam provar amb intervals iguals i quintils, però distorsionaven la
percepció de les dades entre trimestres). Per completar la informació representada vam afegir
uns pop-ups a les accions de hover i clic. En el primer cas, es mostraria el nom del barri i el preu
mig del lloguer mensual. En cas de fer clic, s’hi afegirien les dades del nom del districte, el preu
per m2i la posició al ranking de barris segons el preu (1 el més car, 73 el més barat).

L’usuari pot explorar les diferents capes corresponents amb els diferents datasets seleccionant i
desseleccionant-les a la finestra on apareixen. Es superposen les unes a les altres, motiu pel
qual és necessària la (de)selecció per poder visualitzar-les totes. Entenem que aquesta dinàmica
pot desincentivar a certs usuaris. És així com vam decidir incloure unes inscripcions a la
superfície al voltant de la infografia indicant el seu funcionament (fig.49), a més de la petita
animació introductòria superposada a la infografia (la qual desapareix després de reproduir-se).
A través d’aquests mecanismes volem incentivar l’interès de l’espectador per explorar el
contingut de la infografia.

66

fig. 49 wireframe de la infografia

4.10.2.

Infografia rendiment acadèmic:

Aquesta infografia pretén posar en relació les dades demogràfiques del districte de Ciutat Vella
amb els indicadors de rendiment acadèmic de l’alumnat que hi viu. D’aquesta manera volem
il·lustrar com l’entorn al qual viu i es desenvolupa un infant determina les oportunitats a les
quals té accés. Demogràficament, les característiques més rellevants de Ciutat Vella són:
-

És el segon districte amb major densitat de població (788 hab/ha, Bcn=593 hab/ha)15

-

El nivell de renda de les seves veïnes es situa per sota de la mitjana de la ciutat
(Bcn=100, Ciutat Vella=84)16.

-

És un dels districtes que més immigració rep: de les migrants arribades a Barcelona, una
gran part hi troba la seva primera residència. Les estrangeres representen un 46,3% de
la població (el més alt de la ciutat)17.

15

Gabinet Tècnic de Programació Oficina Municipal de Dades (2019). Ciutat Vella. [Taules de dades
estadístiques] Recuperat de:
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/districtes/01_CiutatVella_2019.pdf
16

(Ídem).

17

(Ídem).
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-

És també el que més població perd: tot i l’arribada constant de nous habitants, en perd
encara més ràpid18.

Pel que fa als resultats dels indicadors acadèmics de l’alumnat del districte:
-

És el districte on hi ha un major volum d’alumnes que no assoleixen les competències
bàsiques (matemàtiques, ll. catalana, ll. castellana, ll. anglesa), tant el nivell de 6è de
primària com de 4rt de l’ESO19.

-

És el districte amb major percentatge d’absentisme escolar (3,9%) de tota la ciutat
(mitjana de 1,4%)20

-

També és el que té una menor taxa d’alumnes graduades a 4t de l’ESO amb relació a les
matriculades (78%)21.

Un altre factor que és important introduir en l’equació és la relació entre alumnat i recursos
posats a disposició del centre escolar. Aquests sovint depenen del nombre d’alumnes
matriculades dins del termini oficial. En casos de districtes amb un volum de població inestable
com el cas de Ciutat Vella, això acaba perjudicant-los, ja que aquest nombre de matrícules
inicials no és fidel a la realitat del centre. La matrícula viva fa que el volum de l’alumnat creixi
durant el curs fins a les xifres necessàries per optar als recursos de reforç. D’aquesta manera,
l’objectiu d'aquesta infografia és il·lustrar com l’entorn socioeconòmic determina les
oportunitats a les quals tenen accés els més petits.

18

Departament d’Estadística i Difusió de Dades Oficina Municipal de Dades. (2019) Taxes de canvis de

domicili 2018 Recuperat de:
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/canvisdom/cd2018/t21.htm
19

Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2019). Informe de Dades clau de la infància i
l’adolescència a Barcelona 2019. IIAB-IERMB i Ajuntament de Barcelona. Recuperat de
https://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/
20

(Ídem).

21

(Ídem).
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fig. 50 infografia “model clàssic”

Tenint en compte la diversitat i nombre de dades que volíem il·lustrar mitjançant aquesta
infografia, decidir el format va ser un problema al principi. Abans de decidir res vam revisar
exemples de formats clàssics d’infografies visuals, aquells més freqüents als pamflets i pòsters
informatius (fig.5022). Però aviat ens vam adonar que aquest format i estil no acabava d’encaixar
amb el to estètic i narratiu del documental. Tampoc del que voliem dotar el webdoc.

 ducation. (2020). Recuperat 15 Maig de 2020, de
E
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
22
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fig. 51 exemple infografia cómic, populars a les xarxes23
Al final vam acabar decidint recorre al format infocomic (fig.51),una de les moltes formes que
sovint adopta el periodisme gràfic24, molt present a les xarxes socials últimament. L’objectiu és
integrar informació en aquest cas periodística en una petita narració a través de vinyetes o
il·lustracions. Criteris estètics a part, vam considerar que aquest format era molt adient pel
nostre webdoc, ja que sovint s’associa amb creacions interactives25. A més a més, el valor estètic
que aporta a l’experiència global de Places Vives pot contribuir a crear a l’espectador el desig
d’explorar el webdoc més. Considerem que aquest format pot funcionar molt bé en contrast amb
altres de més sobris com els mapes.

Partint d’un concepte més figuratiu, l’aspecte d’aquest infocomic va evolucionar cap a un
disseny més abstracte on dibuix i text combinen els seus valors estètics propis per a fer més
amè aquest viatge infogràfic (fig.52). Un viatge on es narra la informació distribuint-la a través
de les vinyetes seguint un esquema narratiu clàssic (contextualització, síntesi i presentació de
conclusions). Aquest discurs narratiu i visual no abandonaria les dades “brutes”: seran presents
al mateix infocòmic a través de pop-ups (fig. 53). D’aquesta manera, cada exemple de dades
“verbalitzades” seria clicable, donant pas a un pop-up amb un gràfic amb les dades en qüestió.

23

Pictoline. (2020). Recuperat el 15 Maig de 2020, de https://www.pictoline.com/


24

Martínez, S. (2013, setembre). La informació narrada a través de vinyetes. 
COMeIN.Recuperat de

http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero25/articles/Article-Silvia-Martinez-Martinez.html
25
Domínguez, E. (26 de juliol de 2013). Cuando el cómic es periodismo. 
La Vanguardia. Recuperat de
http://blogs.lavanguardia.com/elcuartobit/cuando-el-comic-es-periodismo-82453
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fig. 52 diferents esborranys de les vinyetes

fig. 53 amb els pop-ups de les dades
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Partint d’un parell d’esborranys i la selecció de dades que volíem representar vam dissenyar
una petita narrativa, consistent en 6 vinyetes (fig. 54). Aquestes presenten el districte de Ciutat
Vella, contextualitzant-lo a la ciutat de Barcelona (1ª i 2ª), posen el focus de la narrativa a les
escoles d’aquesta àrea (3ª), estableixen una relació entre les escoles i les dades descriptives del
districte (4ª i 5ª) i finalment extreuen una conclusió (6ª). A través d’aquesta breu narrativa
construïm una anàlisi complementari a l’entrevista de la Mercè, una mena de resum de la
situació dels centres educatius del districte. El ritme i la distribució de la informació entre les
vinyetes permet que sigui fàcil de seguir per qualsevol perfil d’espectador, animant-lo a
extreure’n les seves pròpies conclusions segons avança a la lectura.
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fig. 54 infocòmic

El procés de lectura de l’infocòmic es realitza de vinyeta en vinyeta, les quals s’amplien segons
es fa clic a sobre. Cadascuna d’elles es presenta a sobre d’un paperet estil post-it, enganxat a
sobre de la superfície del fons. D’aquesta manera, per passar d’una a una altra només haurà de
clicar a la superfície del fons i clicar la nova per visitar. Els pop-ups es despleguen mitjançant el
hover.
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A l’hora de desenvolupar tot aquest procés creatiu per nosaltres van ser fonamentals 2
referents: Iranorama26 i America: Elect!27.

4.10.3.

Infografia ús de l’espai públic:

Aquesta infografia pretén posar en relació l’espai al qual té accés cada habitant de Ciutat Vella
amb els usos que se’n fan. Tenint en compte el tipus de dades que pretén treballar, el més lògic
hauria estat fer servir un mapa. Però com una de les premisses de Places Vives era la de
dissenyar recorreguts diferents i especials per a cada bloc temàtic, volíem evitar repetir formats.
També buscàvem un format que donés un paper més actiu a l’espectador.

A l’hora de buscar solucions estètico-narratives per a aquesta infografia vam recórrer a
l'imaginari dels jocs infantils. Sovint, sobretot els jocs de taula, treballen la representació de
l’espai a través de taulers, elements que estableixen analogies amb geografies imaginàries. Per
una altra banda, l’aspecte de la codificació de l’espai era un altre repte: treballar-la a través dels
codis de colors era una idea que ens agradava. Finalment volíem que aquesta infografia treballés
també el procés empàtic, fent que l’espectador experimenti en primera persona l’obstaculització
de l’espai públic, del trànsit per la via pública. A l’hora d’assolir aquest objectiu vam considerar
que les representacions en 3D podien ser molt útils, però també resultar problemàtiques pel
que fa a integrar-les a un entorn 2D.

La solució que vam considerar més adient per assolir tots aquests objectius és la d’un paper
desplegable, com els llibres pop-up o troquelats. D’aquesta manera, a través d’una experiència
de 4 seqüències s’anirà explicant la distribució de l’espai urbà de Ciutat Vella. Cada seqüència es
correspon amb l’accionament d’una pestanya del desplegable, deixant a la vista una nova
informació al model i mostrant una breu dada estadística.
Les dades a il·lustrar seríen les següents28 (fig. 55):

26

Buxeda, Y., & Gry, U. (2013). Iranorama. Recuperat 15 maig del 2020, de
https://webdoc.france24.com/iranorama-1/#INTRODUCTION
27

Adams, R., McCann, E., & Guardian US Interactive team. (2020). America: Elect! The action-packed
journey to US election day in graphic novel form. Retrieved 15 May 2020, from
https://www.theguardian.com/world/interactive/2012/nov/06/america-elect-graphic-novel

 epartament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona. (2019). Anuari Estadístic de la
D
Ciutat de Barcelona 2019. Barcelona: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de
Barcelona. Recuperat de https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm
28
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-

Superfície total del districte: 411Ha

-

Superfície ocupada per edificis, xifra absoluta i percentatge amb relació a la superfície
total del districte: 236,8 Ha, 57,61% (residencial, equipaments, industrial i
infraestructures).

-

Superfície total de la via pública i percentatge en relació amb la superfície total del
districte: 105,2 Ha, 25,6% (xarxa viària).

-

Superfície de la via pública destinada a usos comercials en relació amb la superfície total
de via pública i amb relació al total de la superfície del districte: 0,38 Ha, 1,33%, 0,092%
(superfície ocupada per terrasses).

-

Superfície total d’espais “verds” en relació amb el total de la superfície del districte: 69
Ha, 16,79% (parcs urbans i forestals).

fig. 55 gràfic resum de les dades a representar: repartiment del sòl urbà a Ciutat Vella segons els seus usos

La forma d’il·lustrar totes aquestes dades és una analogia d’un llibre desplegable. L’espectador
es troba un paper amb 4 pestanyes, de les quals pot estirar, començant així l’exploració de la
infografia. El paper té un quadrat al mig i un text al marge superior, com es veu a la fig. 56.

L’ordre en què s’estiri de les pestanyes no altera el recorregut: considerem que la interacció és
interessant per si mateixa i que alhora és necessari explicar la següent informació en un ordre
determinat per millorar la seva comprensió. D’aquesta manera, en estirar de qualsevol de les
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pestanyes, l’espectador accionaria el mecanisme que deixaria visibles els colors del quadrat, així
com fent passar cap endavant el marc al qual està contingut el quadrat, canviant així el text fig.
57. La superfície acolorida en aquesta primera interacció és proporcional a la superfície que
representa del total de Ciutat Vella.

L’espectador torna a accionar una pestanyeta i l’acció es repeteix, així 4 cops, corresponents
amb les 4 pestanyetes. Aquesta seqüència anirà ampliant la informació sobre la distribució de
l’espai públic al districte segons els seus usos, provant el poc espai que tenen a la seva disposició
les veïnes (fig. 58, 59, 60).

fig. 56 inici de la seqüència
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fig. 57 canvis després d’accionar la primera pestanyeta

fig. 58 canvis després d’accionar la 2ª pestanyeta
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fig. 59 canvis després d’accionar la 3ª pestanyeta

fig. 60 canvis després d’accionar la 4ta pestanyeta
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El motiu visual que queda reproduït a l’interior del quadrat és una mena de laberint, un símbol
que considerem molt interessant, sovint relacionat amb el misteri, que pot ajudar a incentivar
l’exploració de la infografia per part de l’espectador.

Novament, aquesta infografia estaria feta amb stop motion, amb les fotografies d'un prototip
real. Aquesta tècnica és la que consideres més adient tant pel dispositiu narratiu com per
integrar-la al seu entorn.
4.10.4.

Infografia teixit associatiu/organitzatiu:

L’objectiu d’aquesta infografia és il·lustrar alhora el creixent nombre d’organitzacions i
associacions ciutadanes així com el potencial que aquests espais col·lectius tenen respecte a
l’empoderament i la resistència de la població davant les possibles amenaces dels seus
interessos. Des de principis de segle, el nombre d’associacions i col·lectius ha anat augmentant29,
així com el percentatge de població activa en algun exemple d’aquestes entitats. Aquest augment
es pot interpretar des de diferents perspectives30. La utòpica, romantitzant la presa de
consciència social per part dels individus que la integren; la crítica, interpretant aquest fenomen
com una conseqüència i en part blanquejament de el desmantellament de l’estat del benestar; i
una tercera perspectiva integrada que hi veu l’aparició d’un tercer sector a banda d’Estat i
Mercat. La quantificació i descripció d’aquest fenomen resulta complicada donat que molts
d’aquests espais es construeixen amb models autogestionats, el que els fa difícils de rastrejar en
termes de censos oficials. En aquest aspecte és necessari assenyalar que com a teixit associatiu
entenem des d’assemblees obertes fins a sindicats consolidats. Fem aquest apunt perquè durant
el procés de recerca sovint ens hem trobat amb bibliografia que posa el focus sobre les
organitzacions sense ànim de lucre i ONGs, una definició que considerem deixa fora moltes
altres tipologies d’espais col·lectius.

29

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2018).
INFORME DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT A CATALUNYA.Barcelona. Recuperat de:
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Informe-de-l%E2%80%99associacionisme-i-el-voluntariat-aCatalunya-2018.pdf
30
Cendrós, E., & Panadero, H. (2019). El Panoràmic 2018. Base Social i participació a les entitats no
lucratives de Catalunya. Barcelona: Espai Torre Jussana. Recuperat de:
http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/DBA_5.pdf
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Arran de conflictes com la turistificació o la crisi de l’habitatge, el nombre d’aquests espais ha
crescut31 Per això mateix vam abandonar la idea inicial d’aquesta infografia: un mapa dels
diferents col·lectius associatius de Barcelona per territoris (barris, districtes, etc.). A la dificultat
tècnica hi hem d’afegir la manca d'interès que tindria aquest contingut, purament enciclopèdic i
sense missatge. Per això vam decidir buscar una opció alternativa amb més atractiu narratiu i
per l’espectador.

A l’hora de trobar aquest disseny alternatiu vam reflexionar sobre la natura del terme en si
“teixit associatiu”, el qual dóna molt de joc a l’hora de treballar metàfores visuals. A partir d’aquí
vam decidir treballar aquesta idea, la de teixit, per a il·lustrar el potencial d’aquestes estructures
a l’hora de construir resistències. D’aquesta manera vam dissenyar l’experiència interactiva que
completa aquest bloc temàtic del barri.

Funcionament:
L’espectador arriba a la pantalla d’aquesta infografia i es troba una cartolina plegada. Si
fa hover a sobre, aquesta reprodueix una animació com desplegant-se: perquè executi
aquesta acció l’usuari l’haurà de clicar. Llavors es desplegarà i començarà l’experiència
interactiva. Aquesta consisteix a tallar diferents grups de fils teixits i agrupats de
diferents maneres, de menys a més, incrementant la dificultat de tallar-los. D’aquesta
manera l’experiència consta de 4 seqüències que segueixen un mateix esquema:
desplegament dels fils, tall, retirada dels fils. Al final d’aquestes seqüències apareix un
text (Documents adjunts: Text Infografia teixit associatiu/organitzatiu) explicant la
representació metafòrica: l’augment del moviment associacionista i els beneficis que
aporta aquest per les comunitats de veïnes.

Recreacions de les seqüències 1, 2, 3 i 4 de la infografia (en versió animada a la carpeta GIFs):

 ila, N. (2019). Les lluites per l’habitatge: una dècada forçant l’agenda política. Ara. Recuperat de:
V
https://www.ara.cat/societat/lluites-habitatge-moviments-socials-pah-sindicat-llogaters_0_2345765484
.html
31
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D’aquesta manera, l’estructura de la narrativa d’aquesta breu experiència seria la de presentació
de la metàfora (1ª repetició), afiançament i participació de la metàfora (2ª, 3ª i 4ª repetició) i
explicitació dels elements, missatge i significat de la metàfora. Pel que fa al procés empàtic de
l’espectador amb aquesta narrativa no verbal, considerem que els codis estètics i visuals son
prou potents per poder relacionar els elements protagonistes (fils i tisores) amb l’eix
“bo-dolent”. Els colors vius i alegres dels fils i l’aspecte perillós de les tisores expliquen prou bé
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aquesta relació. Igualment al text explicatiu es posen en relació aquests símbols amb els agents
del món real als que representen: les veïnes i l’estat/capital, respectivament.

Pel que fa al disseny estètic d’aquesta experiència interactiva, vam considerar que la tècnica
d’stop motion era la més adient, ja que afegeix valor estètic i encaixa amb la narrativa de
l’experiència. Alhora, també és la millor opció per integrar estèticament aquesta experiència a
l’entorn del webdoc

5.

Accessibilitat

Durant la fase de disseny del projecte hem intentat sempre prioritzar l’accessibilitat per a tota
mena d’usuaris. Per assolir aquest objectiu ens vam adonar que no només havíem de considerar
perfils d’usuaris segons les seves competències digitals o experiència amb narratives no lineals:
la forma en què presentem els continguts, és a dir, l’accessibilitat, és també un component molt
important. En aquest sentit vam tornar a replantejar l’accés als continguts del documental per
persones amb diversitat funcional, tant motora, com auditiva o visual. Per una altra banda
també hem considerat l’aspecte lingüístic.
En el primer cas de diversitat funcional motora, creiem que el disseny de Places Vives
funcionaria bé sense necessitat de canvis: s’ofereixen prou alternatives de teclat a la navegació
amb ratolí/touchpad. Igualment, es poden fer servir aplicacions alternatives (a través de
webcams, commutadors, apuntadors, etc.) per navegar per l’entorn digital.

Pel que fa a la diversitat funcional auditiva, vam haver de replantejar la forma en què es
presenten continguts del documental, bàsicament els elements detonants de tota la narració: els
dibuixos dels infants amb els seus àudios descriptius. Aquest petit inconvenient l’hem resolt
conjuntament amb la problemàtica lingüística: amb la subtitulació de l’àudio en la llengua
escollida per l’espectador. La mateixa solució es proposa pels casos dels vídeos. Respecte a
l’apartat de galeria, trobem que la pèrdua del tractament sonor (consultar l’apartat per més
detalls) no perjudica massa l’experiència d’usuari.

El cas de la diversitat funcional visual i totes les seves variants (ceguera total o parcial,
daltonisme, etc.) és el de més complicada resolució. Donades les exigències de disseny que
requereix poder garantir l’accessibilitat per a gent amb aquest tipus de diversitat funcional, hem
cregut que la solució més adient és al menú de tria de llengua oferir l’opció de la versió adaptada
(complementària a la tria lingüística). Novament, a través de les alternatives de teclat es
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possibilita la navegació de l’entorn. Per facilitar l’accés a l’entorn a l’hora de crear-lo es posarà
especial atenció als atributs “alt” dels elements visuals, de manera en què els lectors de
pantalles (software amb el qual es transmet el contingut d’un entorn web/digital de forma
verbal) puguin transmetre correctament de forma verbal l’estructura de la pàgina a la qual es
troba l’usuari.

Els reptes més grans d’aquesta adaptació han estat les infografies, les quals es van idear des
d’una perspectiva fonamentalment visual. Per tal de contemplar les diferents tipologies
d’aquesta diversitat funcional, la versió adaptada comptaria amb el material visual de les
infografies adaptat segons criteris cromàtics (augmentant contrastos, triant només tonalitats
reconeixibles i distingibles entre si). Aquests ajustos cromàtics també s’aplicarien al disseny
general de l’entorn del webdoc. Alhora, aquests elements visuals anirien acompanyats d’un
reforç en forma d’àudio narratiu de la informació que s’hi representa. Per altra banda, l’apartat
de galeria ja ofereix una alternativa a la representació visual del paisatge recollit; es
complementa amb la seva recreació sonora, la qual dóna també molta informació. Alhora, les
fotografies originals es substituirien per il·lustracions d’aquestes simplificant els elements
visuals i augmentant el contrast per fer-les més fàcils de percebre. En aquest cas, un altre
aspecte a canviar serien els vídeos i els àudios dels infants, els quals haurien de doblar-se a la
llengua de tria de l’usuari. El recurs del doblatge es faria servir només en aquest cas, ja que
volem mantenir els àudios originals, els quals creiem que aporten valor als testimonis de les
protagonistes.

D’aquesta manera, per poder implementar un disseny amb accessibilitat que consideri les
diversitats funcionals considerem que la manera més adient seria al menú lingüístic
complementar la tria lingüística amb dos interruptors: l’adaptació sonora (per a persones amb
diversitat funcional auditiva) i la visual (per a persones amb diversitat funcional visual).
L’interruptor de l’adaptació sonora activaria la subtitulació automàtica de tots els continguts,
mentre que el d’adaptació visual conduiria a una versió alternativa del webdoc que inclouria
tots els canvis esmentats abans.
6.

Referents de webdoc

A l’hora de començar a dissenyar i escriure Places Vives, la cerca de referents ha estat
fonamental a l’hora de trobar tant l’estructura narrativa adient, com el discurs o l’estètica que hi
volíem implementar.
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En construcción32 ha estat el nostre principal referent per raons òbvies. Tot i que el format sigui
diferent, la voluntat de Places Vives és la mateixa: mostrar a partir de testimonis personals la
realitat d’una ciutat en transformació. No només comparteixen objectius semblants sinó que
també coincideixen en l’espai físic. En construcción recull la transició entre Barri Xino i Raval,
conseqüència de la construcció de la Rambla del Raval i el MACBA. Places Vives recull els
testimonis d’una espècie en perill d’extinció, les veïnes de Ciutat Vella. A l’hora de treballar amb
les nostres protagonistes ens agradaria poder arribar a la transparència que caracteritza En
construcción: la càmera no altera ni impedeix el seu fluir vital.
Durant el procés creatiu que ha requerit Places Vives vam haver d’investigar altres exemples de
tractament narratiu dels tòpics que aborda: la gentrificació, la turistificació, la producció de la
ciutat, etc. En aquest respecte destaquem produccions com Bye Bye Barcelona33, Gent del barri34 i
Buit, ple. La ciutat arítmica35. Aquests 3 documentals aborden els canvis que la ciutat de
Barcelona ha estat vivint als últims anys. Posen el focus a les polítiques urbanes però no
qüestionen ni repensen el model urbà. Recullen el relat d’unes classes mitjanes expulsades del
seu hàbitat. A Places Vives volem evitar posicionar-nos en defensa de la classe mitjana. Volem
construir un discurs crític amb aquestes narratives: l’habitatge és un dret que s’ha de defensar
costi el que costi. Girar cap a qualsevol altre discurs ens distanciaria del microcosmos al qual
hem pogut participar durant el nostre treball de camp.
Tot i caure també en aquest to de “medias tintas”, Urbanització al límit36 és un altre referent
d’aquest documental. El que més ens ha interessat és com defineix la lluita per l’habitatge com a
un desafiament global. Tot i les accions que es puguin prendre a nivell local, sense aliances
globals només es redirigirà la problemàtica cap a un altre marc geogràfic. Com a creadores,
entenem Places Vives com un documental que, tot i tenir un abast geogràfic definit connecta amb
realitats tot arreu del món. Els processos que s’hi descriuen els trobem tant a capitals globals
com Londres com a petites ciutats com a Santiago de Compostela.

32

Camín Díaz, A (productor) i Guerín, J.L. (director) (2001). En construcción[Documental]. ES: Ovideo TV

33

Chibás, E. (director)(2014). 
Bye bye Barcelona[Documental]

34

Pigrau, M., Porta, J., & Villacreces, J. (2020). Gent del barri[Documental]. ES:TV3-CCMA.

Costa, R. (productora), Besses, M. i López, P. (codirectores) (2013). Buit, ple. La ciutat arítmica
[Documental]. ES: TV3-CCMA
35

36

Fleck, S. (2019). Urbanització al límit [Documental].
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Pel que fa a referents a mig camí entre l’estètica i la narrativa, ens agradaria assenyalar el treball
fotogràfic Tourist Walk37 (fig. 61 i 62). Aquest tipus d’imatges creiem que defineixen molt bé en
què s’ha convertit la ciutat de Barcelona, especialment el districte de Ciutat Vella. És a través de
l’apartat de la galeria de fotos que volem treballar els contrastos entre el barri de fa 20 anys i el
de l’actualitat, seguint un to semblant al d’aquest treball fotogràfic, tot i que sense centrar-nos
exclusivament en els turistes. La saturació de l’espai urbà és un altre motiu visual que voldríem
incloure a través dels muntatges dels vídeos i la galeria.

figs.61 i 62 T
 ourist Walk

Especies de espacios38 és un altre dels referents, en aquest cas trobat durant el procés de
construcció de la part teórica del projecte. El que vam trobar buscant bibliografia es va convertir
en un referent del to que volem implementar al nostre documental. Mudarse (fig. 63) i 
Lo
inhabitable (fig. 64) constitueixen dos exemples que il·lustren molt bé el que per nosaltres i les
nostres protagonistes volen dir els seus títols.

37

Javierre-Kohan, Marc (2013) 
Tourist walk: La Rambla B
 arcelona: Autopublicat.

38

Perec, Georges (2001). Especies de espacios. Barcelona: Intervención Cultural.
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fig. 63. Mudarse, de Especies de espacios.

Fig. 64 part del text L
 o inhabitable, de Especies de espacios.

A l’hora de buscar referents vam prioritzar davant de tot els del mateix format que nosaltres
volíem treballar. Aquests ens van servir per experimentar quins mecanismes resulten incentius
i quins no a l’hora de condicionar els recorreguts de l’usuari. El primer que voldríem esmentar
seria En la brecha39, el qual ens ha estat de molta ajuda a l’hora de trobar el punt de partida
adient per Places Vives: els dibuixos. Al cas de En la brecha fan servir les agendes de les
Reig Valera, C. (2018). En la brecha – Desigualdad de género en el trabajo. Recuperat 3 Maig 2020, de

http://lab.rtve.es/webdocs/brecha/home/
39
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protagonistes (fig. 65). La idea de fer servir material prodït pels protagonistes per estructurar
el documental ens va semblar la solució a donar presència als infants sense comprometre el seu
anonimat.

Fig. 65 captura E
 n la brecha

En aquest aspecte també ens sembla interessant l’exemple del documental (lineal) Pequeñas
voces40 el qual, a partir dels dibuixos d’infants aborda l’impacte del conflicte armat de les FARC
sobre les seves vides. Un altre documental que du a terme un recurs semblant és Bread41. Entre
les imatges que identifiquen les diferents històries a la pàgina principal, n’hi ha dels diferents
pans elaborats per les protagonistes (fig. 66). A cadascun dels seus mòduls, una a una ens
expliquen la història que hi ha darrera d’aquesta recepta. D’alguna manera trobem que aquest
procediment l’hem adaptat al cas particular de Places vives, completant els dibuixos amb una
explicació dels seus autors.

40

Eduardo Carrillo, J., & Andrade, Ó. (2011). Pequeñas voces[Documental]. Colombia: Cinecolor FIlms.


41

Sluyter, M. (2015). Bread. A common story that connects us all. 
Recuperat 3 Maig 2020, de
http://bread.nfb.ca/#
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fig. 66
captura pàgina principal de B
 read.

Un altre aspecte que també ens va agradar especialment de Bread és la presentació que fa del
projecte en accedir a la pàgina (fig.67). La combinació entre imatge resum molt bé el to de la
narrativa del webdoc. A Places Vives vam tenir aquest exemple molt al cap a l’hora de pensar i
dissenyar la primera presa de contacte entre usuari i webdoc.

fig. 67 captura pàgina inicial de B
 read.

Tornant a la qüestió dels dibuixos, en aquest sentit també hi ha tingut bastant a veure Memoria
de futuro42 (fig. 68). Van considerar que el veure com les il·lustracions inicials s’omplen de color
una vegada visitat el node al qual donen pas és un incentiu per a l’espectador a l’hora de
visitar-les totes. Al cas de Places Vives, aquest recurs visual s’acompanyaria del narratiu i sonor

Ortega, A., & Arnaiz, C. (2017). Memoria de futuro: Luis García Montero y la nueva poesía. Retrieved 3
May 2020, from http://lab.rtve.es/webdocs/memoria-futuro/
42

89

del relat de l’infant. Per una altra banda, també contribueix a crear una sensació de viatge, de
transformació: la pàgina principal és la mateixa però no pel que ja ha visitat diversos nodes.

fig. 68 pàgina principal de M
 emoria de futuro abans i després de visitar la secció de Elvira Sastre.

Pel que fa a l’estètica que volíem treballar a places vives, des d’un principi ens va agradar la
possibilitat de jugar amb la barreja de textures. El contrast entre la intangibilitat d’un format
digital i un treball plàstic amb textures ens va interessar molt. A més a més, treballar a partir
d’un element tan tangible com un dibuix d’un infant ens va donar l’oportunitat de treballar les
combinacions de textures com a part de la identitat de Places Vives. Alguns interactius que ens
van agradar especialment en aquest aspecte i als que ens hem fixat durant el procés de disseny
de Places vives són Clit me43 (fig. 69),Hungry month of March44 (fig. 70)o Way to go45 (fig. 71).

fig. 69, 70 i 71 captures de C
 lit me, Hungry month of Marchi W
 ay to gorespectivament.

43

NFB. (2020). About | Clit Me. Recuperat 3 Maig 2020, de https://www.nfb.ca/interactive/clitme/


44

House, R. (2017). Hungry Month Of March. 
Recuperat 3 Maig 2020, de http://hungry.nfb.ca/

Morrisset, V., Lambert, P., Lanctôt-Benoit, É., & Robert, C. (2015). WAY TO GO. Recuperat 3 Maig 2020,
de
http://a-way-to-go.com/
45
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Tots ells treballen tècniques sovint associades amb propietats tangibles (dibuix amb ceres, amb
llapis, aquarel·les, la lletra escrita, etc.). En incloure’ls en un format digital els doten d’una
propietat que tot i ser contradictòria al caràcter analògic de la tècnica, emfatitza les seves
particularitats: el moviment.

Una altra tècnica que també ens interessava a l’hora de treballar textures és la del collage.
Aquesta també permet dur a terme treballs molt interessants pel que fa a animacions i la
composició plàstica en general. Farselona46(fig. 72) i Sexo, Maracas y Chihuahuas: La increíble
vida de Xavier Cugat47 (fig. 73) serien dos referents en aquest aspecte, especialment pel que fa al
treball amb material d’arxiu. Aquesta tècnica ha marcat fortament tot el tractament visual que
hem dissenyat pel webdoc. Aquest s’explica més detalladament a l’apartat “Tractament estètic i
visual”.

fig. 72 captura de Falselona

46

Serra, K., & Godoy, P. (2015). Farselona. (2020). Recuperat 3 Maig 2020, de
https://uab-documentalcreativo.es/farselona/es/
47

Mas Trelles, D., & Gifreu Castells, A. (2016). Sexo, Maracas y Chihuahuas: La increíble vida de Xavier
Cugat. 
Recuperat 3 Maig 2020, de http://lab.rtve.es/webdocs/xavier-cugat/#/
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fig. 73 captura de Sexo, Maracas y Chihuahuas: La increíble vida de Xavier Cugat

Respecte a aquest últim aspecte, el material d’arxiu, també ens va agradar molt com el tracten a
Supreme Law48. De fet, aquest webdoc potser ha estat el nostre segon referent més important
després del documental de Guerin, ja que la seva estructura narrativa ens va servir molt a l’hora
de pensar-ne una d’adient per Places vives. També hi vam trobar altres recursos que ens van
resultar interessants, com la divisió de la barra de progrés dels vídeos segons els tòpics. Aquest
recurs també el vam trobar al cas de Las SinSombrero49 (fig. 74). Aquest webdoc ens va resultar
especialment pel que fa al projecte col·lectiu. Altres exemples d’integració del discurs produït
per l’usuari a dins del webdoc són el de Generación 12-150(fig. 75) o Memoria de futuro.Va ser en
explorar aquests recursos (a més de la qüestió de la promoció del projecte) que ens vam
plantejar de dotar a Places Vivesd’una vessant col·laborativa.

48

Cizek, K (2019) Supreme Law. . Recuperat 3 Maig 2020, dehttps://supremelaw.nfb.ca/

49
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fig. 74 captura del projecte col·laboratiu de Las SinSombrero

fig. 75 captura del projecte col·laboratiu de Generación 12-1

En temes d’interacció, ens van agradar especialment els casos de Hungry month of March,
Farselona i The Cache51: tots ells fan servir l’scroll com a mecanisme per avançar per la
narrativa. Estèticament ens va agradar molt, ja que a totes dues ens va produir una sensació de
navegació fluida. Després d’experimentar aquests webdocs vam decidir que volíem donar-li un
paper important a aquesta interacció dins del webdoc.

Finalment, la representació visual de les dades que volíem incloure al documental va ser també
un repte a l’hora de donar-les-hi un caràcter molt visual. En format webdoc no vam trobar
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exemples que ens ajudessin en aquest sentit, pel que vam recórrer a altre tipus de projectes. En
aquest cas, el presentat per l’Institut Vila de Gràcia al Repte Barcelona Open Data52. Tot i
tractar-se d’un projecte d’estadística, ens va servir de molt a l’hora de no només triar el mapa
com a element informatiu sinó també respecte a quines dades ajuden més a descriure el
fenomen de la gentrificació53.

7.

Promoció i divulgació del projecte

El format de documental interactiu és encara un gran desconegut al panorama audiovisual
actual pel que fa al gran públic. El mateix passa també a la universitat: la gran majoria de
projectes interactius no arriben a ser ni la meitat de coneguts que les seves contraparts de
formats canònics (sèries, curts, llargs, etc.). Per això mateix considerem que és necessari fer tot
el possible per donar-lo a conèixer. Especialment quan es tracta de documentals relacionats
amb tòpics tan presents a l’agenda pública. Places Vives és un projecte que tot i el seu caire
acadèmic no hagués estat possible sense l’ajuda de moltes persones que dediquen un gran
esforç diari a treballar per a millorar la situació de la problemàtica de l’habitatge. Com a
documentalistes hem hagut d’entrar als seus espais on ens han benvingut, alterant-los ja amb la
nostra presència. Per això mateix trobem que la manera més justa de retribuir la seva
inestimable col·laboració és posar aquest projecte al servei dels seus interessos, és a dir, fer-lo
arribar a quanta més gent ens sigui possible.

És clar que a dia d’avui les eines de promoció més potents amb les que comptem són les xarxes
socials. Cada vegada més productes audiovisuals les fan servir tant per la seva promoció com
per, en molts casos, oferir continguts extres i/o complementaris al producte principal
(narratives transmedia). En tractar-se de dispositius que permeten una comunicació
bidireccional, són molts també els webdocs que aprofiten la seva presència en xarxes per
desenvolupar una vessant col·laborativa a disposició dels usuaris. Aquest contingut sovint
s’integra o apareix als webdocs mateixos.

Tenint en compte aquestes tendències i considerant-les en relació a la temàtica que aborda el
nostre webdoc considerem que les xarxes socials d’aquest haurien d’entendre’s com una
Info Barcelona. (2019). L’Institut Vila de Gràcia guanya la segona edició del Repte Barcelona Dades
Obertes.Recuperat de:
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/linstitut-vila-de-gracia-guanya-la-segona-edicio-del-reptebarcelona-dades-obertes_810395.html
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extensió del projecte. Les xarxes socials permetran a Places Vives dur a terme la seva promoció
així com establir un canal de comunicació bidireccional amb el públic i així esdevenint en part
un projecte col·laboratiu (aquesta vessant s’explica al punt següent).

En considerar la natura del projecte i les intencions cap a la vessant col·laborativa considerem
que les xarxes socials més adients són Twitter i Instagram. L’estratègia de continguts a la
primera es limitaria a la difusió del projecte (des de la fase producció fins després de la
finalització del mateix) així com la de notícies i continguts relacionats amb la temàtica del
documental. En canvi, pel que fa al cas d’Instagram considerem que l’abordatge que més profit
en podria treure seria un de concept Instagram: implantar-hi un tractament estètic i narratiu
que reflecteixi la natura del projecte així com la seva evolució, introduint personatges i temes
que després hi apareixeran.

fig. 76 mockup instagram Places Vives
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D’aquesta manera, com s’il·lustra a la fig. 76 aprofitaríem l’estructura en columnes de la
plataforma

per a simular la d’un edifici. Intercalant fotografies de diferents elements

arquitectònics del districte (portes, finestres, parets) amb altres dels nostres personatges,
reproduiríem la forma d’un edifici. Amb aquest disseny voldríem transmetre una idea que està
molt present al projecte de Places Vives: que els barris no només estan fets dels edificis i els
espais que els separen, sinó també dels seus habitants. En aquest sentit, trobem bastants
similituds amb el projecte NowP9 de Jupiterfab a Poblenou54 (fig. 77 i 78). A través de murals
amb retrats de veïnes distribuïts per tot el barri volia fer èmfasi sobre com elles són igual
d’importants pel barri com els elements arquitectònics que el formen.

fig. 77 i 78 murals del projecte NowP9

Les publicacions a l’Instagram no es limitarien al contingut estètic. Aprofitaríem el recurs de
penjar varies fotos en una sola publicació per a donar-li un context a la foto principal. D’aquesta
manera, l’Instagram de Places Vives seria alhora una eina de promoció del projecte i un nexe
entre aquest i la realitat de la qual en mostra una petita part.
Places Vives aborda una problemàtica de caràcter social partint dels testimonis subjectius de
diferents agents que hi tenen implicació. Donada la importància de la subjectivitat a la
constitució del discurs d’aquest documental considerem que dotar al projecte d’una vessant
col·laborativa és una estratègia encertada per a enfortir aquest caràcter: il·lustrar la
problemàtica a partir dels testimonis quotidians. Per aquesta raó vam decidir dotar-lo de la seva
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pròpia vessant col·laborativa, #PlacesVives. Aquest apartat del documental serveix per a
justificar el seu discurs, la validesa dels testimonis. De forma paral·lela, les col·laboracions
individuals de cadascun dels usuaris contribuirien a difondre i promocionar el projecte.

8.

Públic objectiu

El nostre públic objectiu és el conjunt de la població familiaritzada amb la problemàtica de
l’accés a l’habitatge. Integrants de col·lectius, escoles de barris afectats o les mateixes veïnes. En
aquest sentit podríem afirmar que tot i la voluntat del nostre projecte d’arribar a un públic
extens, el seu públic objectiu és de tipus “nínxol”. La comunitat involucrada a la problemàtica de
l’habitatge n’és una de molt activa a les xarxes socials, dispositius gràcies als quals
desenvolupen gran part de la seva feina. Això resulta molt favorable a l’hora de difondre el
projecte, ja que aquesta una de les dinàmiques principals d’aquesta comunitat és la difusió per a
crear consciència de la situació actual d’aquesta problemàtica. És també una comunitat que
tendeix a l’autoconsum: tot el contingut generat al voltant del tema de l’habitatge resulta
d'interès pels col·lectius que s’hi dediquen. D’aquesta manera podem treure partit del teixit
organitzatiu existent al voltant d’aquesta temàtica per poder assolir els objectius amb els quals
vam idear Places Vives.

A més a més considerem que existeixen altres factors a tenir en compte les previsions de la
difusió d’aquest documental. Sovint el format del documental web és percebut com a anecdòtic i
poc susceptible d’arribar al gran públic. Per Places Vives aquest és també un gran repte. Tot i les
limitacions que imposa la rebuda que sovint tenen aquest tipus de produccions, la voluntat
d’aquest documental és poder arribar a un públic com més divers millor. Confiem que el disseny
d’aquest documental interactiu s’adapta als diferents nivells de familiaritat amb el format,
contribuint d’aquesta manera a la divulgació de les narratives no lineals.
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11.

Documents adjunts
11.1.

Diari de camp
-Gener 2020-

Dilluns 13 Gener 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Perfil mitjà dels integrants de l’Assemblea:
Perfil social-econòmic baix
Presència de molts membres d’origen migrant
Edad: o molt joves o adults de més de 50 anys (alguna excepció com la Sandra)
Casos extrems (desnonaments, assetjament per part de immobiliaries, okupació i màfies, etc…)
Participació: assemblea bastant reduïda, 20 pers. aprox.
Dinàmica molt llibertaria (mà alçada, sense jerarquia, tot i que els membres més involucrats
s’organitzen en comissions).
Es defineixen com: espai d’empoderament, no pas com ONG. Manca de professional format,
segueixen un “procés d’aprenentatge col·lectiu”.
Omnipresencia de la problemàtica turística.
Segona trobada amb els membres de l’assemblea (primera trobada de la Judith): (re)presentació del
projecte i de nosaltres com a equip.
Resum:
Una veïna (la Maite) va explicar la seva experiència amb els mitjans de comunicació:
Va posar molt d'èmfasi en la frustració que li produïa que no s’oferissin com altaveu de denuncia sinó
que fos només per aprofitar-se del caire tràgic de la seva història.
Nosaltres volem intentar evitar aquesta situació a través de la relació que crearem amb els
nostres protagonistes, de manera tal en que siguin conscients en cada moment del que s’està
fent amb les seves paraules. Donar-los autonomia sobre la forma en que es plasmarà el seu
discurs.
Sabem que la cara més humana i emocional és important assolir-la per tal
d’aconseguir una empatia de l’espectador amb la narrativa, però no volem
edulcorar-lo.
Destaquem:
Quedem amb la Sandra, la nostra protagonista segura del documental, després de l’assemblea. Li
tornem a explicar el projecte i els canvis que hi haviem introduït. Ella mateixa es mostra molt
convençuda i receptiva i fins i tot ens presenta la possibilitat que participi el seu fill de 11 anys
Marcel. Ens va oferir, també, anar a casa seva quan volguéssim -fins i tot a rodar-.
La resta de membres de l’Assemblea es va mostrar distant però agradables amb nosaltres -no vam
sentir rebuig en cap moment-.
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Vam oferir també el nostre suport a la comissió de comunicació com a “retribució per ocupar el seu
espai”.
Objectiu:
- Volem apropar-nos més a la Maite.
- Volem apropar-nos més al Martí, un dels membres més actius de l’Assemblea, que sembla
més “desconfiat” -entenem que dedica moltes hores a projectes relacionats i no té temps per
altres coses. Es pren molt en serio el seu paper dins del col·lectiu i entenem que li hem de
demostrar un cert grau de compromís-.

Sandra (35-40 anys per confirmar)
Dades
Originaria de Barcelona. Viu al Gòtic, a prop de la Rambla. Dona professional autònoma.
Estudis tècnics (per especificar). Vinculada al món de l’espectacle i cultura (concretament en
producció i il·luminació).
La seva història
Familia monomarental. Porta compartint pis des de que es va independitzar (25 anys aprox.)
degut a les circumstàncies, no per decisió personal -remarca ella-. El seu fill Marcel, ha
crescut compartint pis (tant amb ella com amb el seu pare). Actualment comparteix pis amb la
seva germana. Ha tingut molts companys de pis diferents. Irónicament, remarca com el seu
fill, de gran, serà “el millor company de pis”.
Més enllà de la impossibilitat de trobar habitatge per ella sola degut a les barreres que suposen
ser autònoma i família monomarental, ha patit el conflicte de la gentrificació/turistificació
més d’aprop des de fa 1 any. El seu edifici va passar de ser propietat d’un particular a ser-ho
d’un fons immobiliari i entremig va haver-hi un altre fons immobiliari que no va prosperar.
Ella i la resta de veïns van haver d’organitzar-se per poder resistir-hi i mantenir el seu
habitatge. Per alguns veïns, la situació era tan insostenible, que no es veien capaços de fer-hi
front i van “decidir” marxar: va explicar-nos dos casos. Des de fa uns mesos viu una mica
més tranquil·la però encara amb la incertesa de que passarà amb el seu contracte -que li
renoven cada anualment-.
Assenyala com el Marcel té una opinió pròpia sobre el tema* (veure dossier).
Maite (55 anys o més, per confirmar)
Dades
En sabem molt poc. Dona soltera sense familiars, és de les últimes veïnes de la Rambla. La
Sandra ens va insinuar que la seva trajectòria professional també tenia a veure amb el món de
l’espectacle. Extrovertida, sincera i directa a l’hora de parlar a l’assemblea.
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La seva història
Cas d’assetjament molt intens per part del propietari (racisme i classisme inclosos). 3
desnonaments aturats. Volem saber-ne més.
Martí (25-30 anys, per confirmar)
Dades
Estudiant de magisteri realitzant les pràctiques a un centre d’educació primària. Molt sec i
molt seriós sempre que es tracten temes de l’assemblea. Dels més implicats en el col·lectiu.
Dimecres 15 Gener 2020- Assemblea “Fem Sant Antoni”
Perfil mitjà dels integrants de l’Assemblea:
Perfil social-econòmic mitjà (majoria de funcionariat i/o “feines qualificades”)
Perfil homogenic en quant a estatus legal (tots catalans i/o espanyols)
Edad: adults de 45 o més
Casos conflictius però no extrems (augment dels lloguers, tràmits burocràtics excessius, turistificació,
problemes de convivència veïnal,... )
Participació: assemblea bastant reduïda, 20 pers. aprox.
Dinàmica jerarquitzada però rotativa (hi ha un moderador que canvia cada setmana, que adjudica torn
de paraula, pren acta i llegeix l’ordre del dia).
Es defineixen com: caire d’espai veïnal.
Primera trobada amb els membres de l’assemblea (després d’un intent fallit de contactar amb ella per
mail).
Deguda la tipologia de conflictes que es discuteixen a l’assemblea, no resulta un espai necessari per la
supervivència com si ho és el cas de “Resistim al Gòtic”.
Resum:
Una veïna nouvinguda (la “punki”) va exposar el seu cas -problemes de convivència deguts a
l’existència d’una vivenda narcopis al seu edifici-. La resta van expressar la seva opinió i possibles
soluciones.
Es discuteix el paper de l’assemblea en la lluita del barri: quin és el següent pas? Una vegada
visibilitzat el problema, com hi fem front? P
 roblema de la poca adhesió al moviment per part de la
resta de veïns del barri.
Plantegen la problemàtica derivada de la excessiva burocràcia per lidiar amb els administradors de
finques.
Destaquem:
- Ningú ens ha confirmat voler participar
- El projecte va agradar (una de les participants va mostrar interès però va marxar aviat i no
vam poder parlar amb ella -”la punki”- )
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No els hi va resultar novedós: van fer menció explícita a com està proliferant el nombre de
treballs acadèmics sobre aquest tema.
Una vegada explicat el projecte, ells mateixos van assumir que voldríem material gravat. Van
fer menció al tema dels consentiments però amb naturalitat -més com un tràmit que un
obstacle-.
Es van mostrar receptius a que assistissim a més assemblees.
Posen sobre la taula el concepte de que “El barri de Sant Antoni no dóna més de si”
expressant el futur negre que veuen pel barri.

Objectiu:
- Apropar-nos més als membres de l’assemblea, especialment a la punki (també va resultar ser,
de primeres, la més interessada amb el projecte).
El seu cas ens resulta interessant perquè és propietària de la seva vivenda i tot i així pateix els
efectes de la gentrificació.

Divendres 17 Gener 2020- Assemblea oberta “Sindicat de Llogaters”
Perfil mitjà dels integrants de l’Assemblea:
Perfil molt difós (gent migrant, en risc d’exclusió social, gent tant amb estudis Universitaris com
sense, classe mitjana,...)
Edad: totes les edats
Casos variats però gran presència de casos extrems
Participació: assemblea molt gran, aprox. 60 o més
Dinàmica molt jerarquitzada, de tipus sindical.
Requisits per entrar a formar part de l’assemblea de forma permanent (afiliar-se amb el sindicat).
Es defineixen com: són un sindicat i s’organitzen en tres comissions (acció sindical, comunicació i
extensió). Caràcter molt més oficial que les altres.
Segona trobada amb l’assemblea. Primera presentació del projecte en públic (ja li havíem explicat a
un dels organitzadors i moderadors de l’assemblea. Recepció amb un gran aplaudiment.
Resum:
Es tracten casos molt diversos. Té molt de pes el debat polític i el diàleg amb les institucions.
Destaquem:
- Caràcter molt professional i amb protocols establerts.
- Els nouvinguts van a una assemblea especfica.
- Les intervencions son molt breus, conscises i molt organitzades.
- Vam deixar el nostre contacte (que ens van demanar).
- Vam oferir també el nostre suport a la comissió de comunicació com a “retribució per ocupar
el seu espai”.
Objectiu:
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Assistir a més assemblees i donar més a conèixer el projecte.
Apropar-nos més a la Marta (una de les integrants més implicades del sindicat).
Conèixer més casos.

Dilluns 20 Gener 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Destaquem:
Tercera trobada amb els membres de l’assemblea. Vam arribar d’hora llavors vam poder xerrar amb
alguns dels integrants com la María i l’Antonio. Vam aconseguir que s’oferissin a ficar-nos al grup de
whatsapp de l’assemblea. La Sandra ens va presentar a la Miryam, una companya i amiga seva de
l’assemblea, que és antropòloga i està fent ara una investigació sobre habitatge i infantesa. Li va
agradar el projecte.
Família nouvinguda a l’assemblea (migrants sense papers i amb tres menors, el més petit present a
l’assemblea també) expliquen el seu cas mentre el nen s’entreté al final de la sala dibuixant (una casa).
Hi ha una reportera de The New York Times que ve a fer fotos: el Xavier li demana no aparèixer ja
que podria perdre la feina.
Hi ha la Salma, una noia de la nostra edat a l’assemblea. Ve a explicar les novetats del cas de la seva
família.
Objectiu:
- Seguim amb el mateix objectiu d’apropar-nos més als membres de l’assemblea.
- Quedar un dia amb la Sandra al marge de l’assemblea (i poder també conèixer al Marcel).
- Apropar-nos més a la Salma.
Dijous 23 Gener 2020- Aturament desnonaments amb l’Assemblea “Resistim al Gòtic”
Resum:
Com a forma per a apropar-nos més als membres de l'assemblea i guanyar-nos la seva confiança hem
considerat que pot ser molt útil anar (amés de a les assemblees) a les seves accions. Aturament de dos
desnonaments a la Barceloneta. Ens trobem amb la Myriam, la Tiph i el “senyor de barba” (encara no
sabem com es diu perquè només hem coincidit amb ell una vegada). Hem pogut parlar amb ells de
forma més informal que a les assemblees. Els dos desnonaments, tots dos amb menors presents s’han
aturat.

Altres espais als que vam presentar el projecte anteriorment

Divendres 23 Novembre 2019- CSO “La Engorilada”
Resum:
Anem a una xerrada sobre el tema de la gentrificació. A més de la xerrada, hi ha un taller i un debat.
El taller està realitzat pel Marc: consisteix en un joc sobre gentrificació. Parlem amb ell i ens parla del
seu grup de recerca a La Cinètika. Quedem en tornar a trobar-nos
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Dimarts 10 Desembre 2019- CSO “La Cinètika”
Resum:
Trobada amb els membres del grup de recerca sobre l’habitatge de La Cinètika. Presentació del
projecte. Discutim amb ells la possibilitat de digitalitzar el joc que fan servir als tallers: els agrada i no
posan problema. Fan aportacions sobre possibles aspectes i elements del projecte i comparteixen amb
nosaltres els textos sobre els que estan treballant.
________________________________________

Dilluns 27 Gener 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Quarta trobada amb l’Assemblea
Resum:
Vam arribar tard, però a l’acta de l’assemblea el que ens hem perdut és la discussió dels casos antics.
Arribem a temps d’escoltar les novetatss del cas de la Lluïsa i el Roberto.
Destaquem:
Arriba una nova integrant a l’assemblea, la Pia. El cas que exposa n’és un de negligència per part del
rentista: un edifici en estat perillós per la seva habitabilitat que ha requerit que els bombers
desallotgen les veïnes. Es tracta d’un embolic legal d’herències. Aquest cas demostra novament la
varietat de perfils i casos que trobem a dins d’una mateixa problemàtica, l’habitatge.
Es parla de l’acció que s’organitzarà en conjunt amb altres assemblees de cara al proper mes.
La Tiphen es mostra més propera amb nosaltres després d’haver coincidit en desnonaments la setmana
anterior.
Objectiu:
- Volem apropar-nos més a la Salma (una noia jove de l’assemblea, de la nostra edat) ja que ens
podria resultar molt útil en cas de tractar de prop el tema de la infància (és monitora de
l’esplai del barri). D’aquesta mateixa manera també ens interessa molt apropar-nos al Martí.
- Trobar-nos amb la Sandra fora de l’assemblea per aprofundir en el projecte.
Dimarts 28 Gener 2020- Desnonament convocat per Assemblea “Resistim al Gòtic”
Desnonament anunciat com a “problemàtic” a l’hora de convocar per part de l’assemblea. Vam
assistir-hi i allà ens vam trobar amb l’Eve i la Paula de ‘assemblea d’habitatge de Sants, amb les que
ja havíem parlat del projecte a la xerrada de La Engorilada. Ens conviden a presentar el projecte a la
seva assemblea, sinó ara al Març, el mes que li dedicaran a diferents xerrades i tallers de gent de fora
del col·lectiu sobre l’habitatge. També ens trobem amb un dels integrants de l’assemblea del Sindicat
d’Habitatge de la Barceloneta, amb qui havíem coincidit la setmana passada als desnonaments. Ens
pregunta pel projecte, li expliquem i li agrada: ens acaba convidant a assistir a alguna de les
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assemblees del seu sindicat. Al desnonament també ens trobem amb més gent del SIndicat de
llogaters, però no ens reconeixen (no hem interactuat amb ells abans).

Dimecres 29 Gener 2020- Desnonament convocat per Assemblea “Resistim al Gòtic”
Desnonament d’un dels membres de l’Assemblea, el Juan (60 anys o més, fons immobiliari que el vol
fer fora). Ens tornem a trobar amb el noi de l’assemblea de la Barceloneta. La Mariona, de
l’Assemblea Resistim al Gòtic, s’apropa més a nosaltres que les vegades prèvies que hem interactuat
amb ella. Passa igual amb la Miryam. Desnonament aturat.

-

Reunió Oliver -

Després de varis dies de documentació i investigació, ens trobem amb l’Oliver per proposar-li les
diverses opcions d’enfoc que hem trobat pel projecte. Li exposem:
1. 3 personatges + 3 situacions
Tenim la Sandra i ens falten trobar dos personatges més amb històries potents que volguessin
participar en el documental. No tenim una estructura definida, però creiem que podem acabar
aconseguint personatges de les assemblees que ens estem acostant (Sant Antoni i Llogaters).
2. Mare i fill
Plantegem l’opció d’acotar el docWeb a parlar sobre la repercussió/efecte que té la
gentrificació sobre els infants. Pensem principalment amb la Sandra i el Marcel.
Tenim ja altres personatges que poden participar:
- Miryam (antropòloga)
- Martí (o un altre professor)
- Sandra
- Marcel
- Salma (o una altra monitora de lleure)
L’Oliver ens planteja la possibilitat de fer-ho en format collage -volem explorar totes les
possibilitats de format que tenim.
La intervenció de la Sandra (i el Marcel si podem) serà la més intrusiva -la seguirem al seu
dia a dia-. Amb la resta de personatges, les intervencions seran més reduïdes (més
acadèmiques o explicatives), però complementades amb infografies i altres formats interactius
que s’escaiguin.
3. Gentrifi-què? El videojoc
Presentem també la possibilitat de centrar el projecte en la digitalització del joc ja sigui
donant-li la característica de “videojoc documental” (la informació en les cartes serà real) o bé
fer-ho digitalitzar-lo amb dades fictícies però per complementar un dels dos formats
presentats més amunt -el videojoc no seria la part central del projecte, sinó un complement
més-.
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Acabem concretant que de les tres opcions plantejades, probablemente la segona (mare-fill) és la que
pel moment tenim més encaminada. Els personatges estan gairebé tots accessibles i a més a més li
sumem el punt clau que amb aquest plantejament estem explicant la gentrificació des d’un punt de
vista diferent que no s’ha tractat anteriorment i que segur que no està tan mastegat com altres enfocs
previs.
Parlem també de la possibilitat de fer una dinàmica del joc amb nens de l’escola (o de l’esplai).
Fer alguna activitat amb els nens podria ser molt interessant.
*Parlar amb l’Eve i la Paula (de Sants) i amb el Marc per veure com podem fer alguna d’aquestes
dinàmiques amb nens.
Fer una dinàmica en que els nens dibuixin el que per ells es el seu barri. Més endavant, pots
consultar els dibuixos i pots desplaçar-te per damunt de cada part del dibuix i escoltem la veu
en off del nen explicant què és allò que estem veient.
Propers passos:
1. Concretar quedada amb la Sandra per anar a fer un cafè i comentar-li:
- Idea nova Documental, el paper dels infants dins la gentrificació. Remarcar que ens
agradaria comptar amb el Marcel fins on ell vulgui participar. Això NO
INVISIBILITZARÀ LA SEVA HISTÒRIA.
- Si coneix algun professor de primaria (que no sigui el Martí) que pensi que voldria
participar en el docu des d’un punt de vista més acadèmic (fer-li fins a dues
entrevistes per parlar sobre la gentrificació i com aquesta afecta als nens pel que fa a
l’àmbit acadèmic i de desenvolupament relacional amb els seus companys, a curt i a
llarg termini).
2. Parlar amb la Miryam
- Demanar-li si voldria participar com a antropóloga en el projecte, aportant una
mirada molt més acadèmica.
3. Parlar amb la Salma
- Presentar-li el projecte i proposar-li si li agradaria participar com a monitora de
lleure.
4. Parlar amb el Martí
- Proposar-li de participar per donar la seva opinió com a professor.
5. Buscar alternatives
- Pel paper d’antropòleg. Parlar amb el Jose (?)
- Professor
6. Permisos
- Ja els hem enviat i cal veure si hem de rectificar alguna cosa.

Dillunss 3 Febrer 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Parlem amb el Martí: ens comprometem a assistir a una formació sobre el Decret 17/2019→ ens pot
resultar útil per les infografies i a més demostrar el compromís amb l’assemblea ens apropa una mica
més als integrants del col·lectiu.
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Dilluns 10 Febrer 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Parlem amb la Sandra, lli expliquem les novetats al projecte: ens diu que li agraden i que hi està
d'acord. Manté la possibilitat de parlar amb el Marcel: fixem una data per a reunir-nos amb ella (a
casa seva) i presentar-nos al nen.
Parlem amb la Júlia, una noia que ha vingut un parell de vegades a l’assemblea. És monitora del CAU
de Sagrada Família, l’Antoni Gaudí, el qual faran fora del local aviat. Li expliquem el documental i li
oferim fer una entrevista. Accepta encantada i ens dóna el seu mòbil.
Dimecres 12 Febrer 2020- Formació sobre el DL 17/2019
A la formació expliquen les conseqüències de l’entrada en vigor d’aquest nou decret i quin és el full
de ruta a l’hora de lluitar per la seva aplicació. Ens trobem amb la Mariona de Resistim al Gòtic.
Seiem amb ella i parlem una estona, tó cordial.
Dilluns 17 Febrer 2020- Assemblea “Resistim al Gòtic”
Repàs casos antics i nous. Parlem amb la Myriam, li plantegem la col·laboració→ ens diu que parlarà
amb els seus superiors per veure com podem quadrar la col·laboració. Parlem amb la Maria: ella no fa
classes a les escoles del Gòtic però ens facilita el contacte de la Salma i per una altra part diu que
parlarà del projecte a l’assemblea de joves del Raval→ en aquesta assemblea hi són molts dels nens
que vivien als pisos de protecció oficial del Raval i que anys després, en complir la majoria d’edat van
haver de dispersar-se per la resta de la ciutat.
Dijous 20 Febrer 2020- Trobada amb Sandra, a ca seva
Quedem amb la Sandra per parlar del documental i de la seva història. Es mostra molt natural i
propera a naltros. Surten coses molt interessants a la conversa:
- El problema de la gentrificació a l’escola: places vives, poca cohesió del grup, manca de
professorat de suport, etc.
- Problema ús de l’espai urbà: l’escola fins fa no res no tenia pati
- Organització de formes de resistència i lluita a l’espai escolar: AFA, professorat afegint-se a
mobilitzacions convocades per altres institucions i entitats dedicades a aquesta problemàtica.
La Sandra planteja la possibilitat de posar-nos en contacte amb la tutora del Marcel i amb algú de
l’AFA.
Dimecres 26 Febrer 2020 - Primer dia de rodatge al cau “Antoni Gaudí” amb la Cora i la Claudia
Anem al cau Antoni Gaudí per trobar-nos amb la Cora i la Claudia, dues monitores del cau que es van
oferir a participar al documental.
El cau es troba situat dins del recinte de la Sagrada Família -fet que desconeixiem fins just quan hem
arribat-, i actualment es troba en situació de risc ja que els volen fer fora del local on porten més de 65
anys establerts per obrir un museu de Gaudí. L’alternativa que han trobat per a desplaçar el cau és a
un local situat a prop de Glòries, per tant lluny del barri.
Elles han estat molt obertes, s’han sentit còmodes davant la càmera i han fet aportacions molt
interessants. Hem establert que farem un altre dia de rodatge per prendre preses de l’espai així com de
la Claudia individualment (ella ha hagut de marxar abans).
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Destaquem:
Hem viscut una situació que creiem que és important que expliquem i en deixem constància:
Com hem dit prèviament, nosaltres no sabíem que el cau estava dins del recinte de la Sagrada
Família. Un cop hem arribat hem entrar per una porta on hi havia un noi de seguretat que ens ha dit
que havia de revisar les bosses (fins aquí ho podem entendre).
En veure les càmeres, li hem explicat que estem fent un reportatge al cau, i aquí han
començat els inconvenients. Nosaltres hem remarcat que no anàvem a gravar res fora del local del
cau, i que estàvem realitzant un projecte acadèmic, però ens han dit que necessitàvem permisos per
poder accedir al recinte amb material audiovisual. Després que hagi arribat el superior del noi de
seguretat que ens estava posant problemes per entrar, ens hagin demanat el dni/carnet d’estudiant, i
hagin parlat amb la Cora, hem aconseguit que ens deixessin passar amb la condició de que després
anéssim a parlar amb un tal “Oriol Llop”, cap de el departament de comunicació de la Sagrada
Familia.
Un cop acabat el rodatge, hem anat al lloc on prèviament ens havien indicat. Allà ens han fet
esperar 10 minuts i ens han fet anar a un altre oficina de la Sagrada Família fora del propi recinte.
Abans de sortir, el noi de seguretat ha preguntat pel walkie si ja haviem parlat amb l’Oriol Llop, i li
han dit que a això anàvem. Llavors ens ha deixat sortir.
Després de dirigir-nos a la nova ubicació, hem hagut de deixar els nostres noms i cognoms i
els nostres correus electrònics. Ens han tornat a fer esperar 10 minuts més fins que finalment hem
pogut parlar amb aquest senyor. Des del primer minut s’ha dirigit a nosaltres amb un to molt altiu, i
ens ha “acorralat” fent-nos passar a una sala amb ell i una altra noia. Ens han fet seure a una taula i
mentre ella agafava una llibreta i un bolígraf, suposem que per escriure el que poguessim dir, ell ens
ha demanat que li preguntéssim el que volguèssim, ha dit alguna cosa aixì com “si heu escoltat una
part de la història, és correcte que escolteu l’altra”. Nosaltres li hem dit que no teniem res a dir-li, que
ens han enviat allà a la força i que no hi ha res que volguéssim parlar amb ell, que estàvem fent un
treball de la Universitat i que no enteníem aquesta situació. Ell ha posat molt d’èmfasi en saber
exactament de què es tractava el projecte (cosa que hem considerat que ell no tenia cap motiu per
saber i, per tant, no li hem explicat, hem dit que es tractava d’un reportatge sobre caus). Després
d’això ens ha deixat sortir i ni tan sols s’ha despedit cordialment.
Ens hem sentit molt atacades i l’única conclusió que podem treure d’això és justament la
confirmació del que ens han explicat la Cora i la Claudia: hi ha molts interessos econòmics per part de
la Sagrada Família i probablement també molts “trapos sucios” que no volen que surtin a la llum.

Dilluns 2 Març 2020 - A
 ssemblea “Resistim al Gòtic”
Parlem amb el Martí per a proposar-li que surti al documental. No posa problemes a sortir ell tot i que
assenyala que encara no exerceix com a professor pel que troba que potser no és el més adequat per
parlar del tema. Tot i això, ens explica que està a punt de començar a escriure un article sobre el que
passa amb les escoles quan els barris desapareixen com a comunitat. Per a l’article parlaran amb
diversos professors i docents i es va oferir a facilitar-nos el contacte amb ells.
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Parlem amb la Myriam i tot i estar contenta de que li haguem oferit participar al projecte assenyala
que actualment es troba dins d’un acord de confidencialitat amb la institució per la que realitza la
recerca. Tot i això ens va dir que potser a finals d’abril ja estaria publicat i podria parlar lliurement
sobre el tema.

Dimarts 3 Març 2020
Parlem amb la Salma sobre la seva participació al documental. Ens diu que actualment a l’esplai estan
molt enfeinats i que potser a finals de més tindran més disponibilitat. No sona pas com si estigués
tirant enrera.
Dimecres 4 Març 2020
Decidim concepte IG: Figma
Comencem a muntar
Escrivim al José Mansilla: li demanem la seva col·laboració com a antropòleg.
Escrivim a la Cora: fixem data per rodar l’entrevista de la Clàudia.
Aquesta és l’última entrada del diari de camp ja que la resta de trobades que teníem planejades es van
veure impossibilitades donada la declaració de l’estat d’alarma.

11.2.

Entrevistes

Aquí es recullen totes les transcripcions de les entrevistes realitzades en el marc del projecte.
Els àudios originals estan a la carpeta d’Entrevistes.

11.2.1.

Mercè
Data de la realització de l’entrevista: 02/05/2020

00:00 - Explicació del projecte
01:00 - Demanem permís per gravar
01:30 – Presentació Mercè
“Jo sóc mestre de l’escola Baixeras, que està a Ciutat Vella, a la Via Laietana. Em dic Mercè
Garcès, tinc 59 anys, fa 15 anys que estic en aquesta escola, i 36 que em dedico a la docència, i he
passat per diferents tipus d’escola, diferents tipus d’experiència i diferents tipus de
representació del professorat a comissions obreres,... Actualment també estic treballant amb
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una xarxa de mestres feministes i estic en diferents àmbits també dins del barri participant en
alguns moviments veïnals, perquè tot el que passa al barri també afecta a l’escola, i afecta a les
criatures, i des de l’escola es poden fer coses, i aleshores també hi participo i al consell escolar
escolar del districte.”
02:35 – Ets veïna del barri?
“No, però jo havia sigut veïna del barri quan era molt petita, i aleshores tinc un vincle especial
amb el barri perquè encara hi tinc parents. Però em vaig criar al barri quan aquest era la misèria
més absoluta. He vist el canvi del barri. I després també l’he vist amb aquests anys que he estat
de mestre.
La meva joventut, com durant uns anys (ara) la moda de la gent jove ha sigut passar-se per
Gràcia, doncs quan jo era jove la moda era passar-se per Ciutat Vella... Llavors, he viscut molt al
barri.”
03:10 – Els canvis que ha patit el barri a causa de la gentrificació, la turistificació,
problemes de vivenda, etc.
“Jo crec que podríem parlar de dos tipus de canvis importants. Un (...) seria la relació que pot
tenir l’alumnat i l’escola amb l’entorn. Per nosaltres com a mestres es fonamental treballar
l’entorn. Ens agrada treballar al carrer amb les criatures, i això està canviant molt en els últims
anys perquè no podem sortir al carrer, quan sortim (...) és molt pesat, hi ha molt soroll, hi ha
molta gent que ens atabala, no podem parlar amb les criatures al carrer, no podem tenir
converses normals, no podem fer treball de carrer d’anar a dibuixar, d’anar a observar... Cada
vegada està costant més aquesta relació amb l’entorn directe, que crec que és una eina
pedagògica important per treballar les ciències socials, per exemple, o la plàstica. Això seria una
qüestió important: la relació de l’alumnat amb el propi entorn a nivell pedagògic.
I després hi ha, el que diríem, el vincle afectiu que l’alumnat té amb el seu entorn, que és
molt canviant. Mireu si ho és, que jo estic amb un grup de 6è en el qual hi ha passat més de 60
alumnes diferents, i en aquests moments hi ha 10 alumnes de la classe de 23 que han fet tota
l’escolaritat en la mateixa escola. Perquè la resta van i venen. Molts se’n van i ja no tornen, altres
són expulsats del barri i se’n van cap a fora de Barcelona, però quan a fora de Barcelona,
Badalona, Hospitalet, tampoc poden pagar, tornen a aquella habitació llogada que tenien en el
barri. Perquè al barri, veritablement en aquest moment hi ha famílies que gaudeixen d
 e 200m2 i
paguen 2000€ i famílies que en tenen 40(m2) i paguen 900€, i a més són compartits.
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La diferència entre els habitatges al barri de Ciutat Vella és brutal, i les diferències socials i
econòmiques són brutals. A part, cada vegada queden menys veïns. (...) L’any passat a la nostra
escola van haver-hi 20 famílies expulsades: si tenim en compte que són 220 alumnes, és quasi
bé un 10% de l’escola que ha estat expulsada del barri, amb tot el patiment que això et genera.
Clar, això també genera que els grups siguin molt canviants, els alumnes han d’agafar diferents
rols cada vegada que hi ha canvis de grup. Els alumnes van, venen, sempre tens alumnes nous,
alguns que acaben d’arribar d’un altre país (perquè la primera acollida es fa a Ciutat Vella). La
primera acollida es fa a Ciutat Vella perquè tenen parents que els acullen. Però vam estar fent un
estudi amb unes historiadores – a l’escola conservem la documentació de tota la vida, tenim uns
arxius d’escola fantàstics – i vàrem comprovar que als anys 40 passava exactament el mateix a
l’escola Baixeres; era una escola d’arribada, i és una escola que no manté el grup tota la vida. Per
què? Perquè és Ciutat Vella. (...) Aleshores la gent, una vegada ha arribat, ja s’instal·la i va cap a
altres llocs.”
06:36 – Hi ha un protocol per assistir els alumnes que es troben en aquestes situacions?
Tant pels que arriben com pels que marxen?
“En el cas de les persones que arriben, ens podem trobar amb persones que arriben que no
tenen la llengua, persones que (...) si que la tenen, normalment el castellà, perquè venen de Sud
Amèrica o eren d’altres punts de Catalunya i també han estat expulsats, i també ens torbem amb
alumnes que tenen la seva pròpia motxilla emocional; amb els seus traumes i les seves històries
que els hi ha passat, que la vida fàcil no l’han tingut. Llavors, va haver-hi una temporada que
teníem el que se’n deien les “Aules d’acollida”, i teníem un professorat molt ben format que
acollia aquests infants sobretot per l’aprenentatge de la llengua. Quan van venir les retallades de
Convergència i Unió, que no ens en recordem que eren de Convergència i Unió, (...) tot això va
desaparèixer, i no tenim metre d’acollida. Tenim una metre d’acollida ara a mitja jornada, que
no pot atendre a totes les criatures noves que tenim sense la llengua. A més, normalment ara el
que estem fent, només enviem llengües que no siguin romàniques, és a dir: pakistanesos,
bengalins,... Però el castellans ens arreglem com podem. I amb les famílies fem el procés
d’acollida presentant-los les famílies que ja estan a l’escola i intentant que els posin en els grups
de Whats App,...
I amb els alumnes el que fem com a protocol a la que arriba una criatura nova a classe, cada
setmana té un padrí o padrina diferent (...). El primer que ha de fer és saber on està el lavabo.
Això sembla una tonteria però és molt bàsic que una criatura se senti tranquil·la i sàpiga on està
el lavabo. Aleshores aquest padrí o padrina la primera setmana fa un acompanyament, van
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amunt i avall, i les altres setmanes s’encarrega (un altre). Cada setmana un així té relació amb
tots, que no sigui sempre la mateixa persona. Això també fa que les persones que acullen també
treguin el millor d’elles, i això està bé, també. És una oportunitat per saber acollir els altres. I la
que arriba que almenys torbi un amic o una amiga. Després, a la llarga, a l’hora del pati sempre
intenten anar amb aquella persona que és del seu mateix origen o de la seva mateixa
procedència, entre altre coses perquè s’entenen. Jo m’imagino a mi mateixa estar 8 hores
escoltant parlar urdú, i no entenent res. Doncs clar, al final voldria parlar amb algú que m’entén.
És el que acostumen a fer.
Amb les persones que se’n van és un procés dolorós, sobretot si porten molt temps a l’escola. Hi
ha persones que han passat per 3 i 4 escoles. Doncs a aquestes persones el que se’ls hi fa és un
comiat ben fet, es dedica tot un dia a fer-los el comiat, recollint dibuixos, recollint escenes,...
Aquell dia es dedica a fer el comiat a la criatura. I ens posem en contacte amb l’escola a la que va
després, per poder fer el traspàs. També és curiós, per exemple, aquest any jo tinc dues
criatures que en 3 anys porten 3 pisos diferents a 3 barris diferents. Una d’aquestes persones ha
acabat a Badalona, i l’altra persona ha acabat a Hospitalet. Són de 6è, tenen 12 anys. (...) I quan
jo, mujer blanca europea que lo sé todo li dic a la mare “No estaria molt millor que el canviessis
d’escola? I que anés a prop de casa?” i ella, que és molt més llesta que jo, evidentment, et
contesta “Es que yo no tengo nada fijo en la vida, yo que sé donde iré, almenos que tanga fija la
escuela”. Aleshores aquestes criatures agafen el metro i fan transbord a les 8 del matí, potser
arriben a l’escola tard, i què els has de dir? Doncs, gràcies per haver vingut.
A més, cada cas és un món. Per molts protocols que ens inventem, cada cas és un món. Perquè hi
ha algunes persones que se’n van per millorar, i se’n van contentes encara que tinguin pena,
però n’hi ha d’altres que se’n van per empitjorar, i saben que les coses van pitjor, no a millor.”
11:40 – Conseqüències acadèmiques i emocionals pels infants?
“Home, acadèmicament sí que hi ha conseqüències, evidentment, però a vegades no hi ha canvis
i també hi ha conseqüències i el rendiment acadèmic pot ser alt o baix. Aleshores si que has de
tenir en compte, quan estàs treballant a nivell curricular, no saps el que a aquesta criatura se li
ha ensenyat abans. I aleshores sempre has de estar fent, constantment, avaluacions inicials: no
expliquis res, no adelantis res si no saps que aquella criatura ho sap. Però moltes vegades també
passa amb els altres alumnes, que no saps si se’n recorden, o si el dia que ho vas dir van venir a
classe... Vull dir que, a nivell curricular/acadèmic, jo no ho pintaria tan dramàtic. Jo pintaria més
dramàtic a nivell emocional, perquè el procés d’adaptació de cada persona és diferent. Hi ha
gent que té una facilitat molt gran per adaptar-se i que arribi on arribi, se’n ensurt. Aquest son
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los resilientes, les pase lo que les pase salen adelante. Depèn també de la situació familiar que
visquin. Però hi ha altres criatures que pateixen molt, que clar, si no tens (...) aquestes habilitat
socials i has d’anar, cada dos per tres, demostrant el que tu vals, demostrant que sí que ho
podràs fer i buscant amics, doncs és dur per ells. I moltes vegades (el problema és, també) que
no parlem els mateixos codis amb algunes persones. I tu li dius una cosa tranquil·lament i potser
aquella persona no s’ho està prenent bé, perquè no tenim el mateix codi de parla, o de gestos, i
has d’anar amb molt de compte, ser molt curós amb segons què, inclús amb el sentit de l’humor,
amb les bromes.”
13:38 – Pels alumnes que es queden. Com evolucionen respecte la marxa de els seves
companyes?
“Jo crec que ells es pensen que la vida és així. No es poden imaginar una escola diferent, perquè
no l’han viscut. No es deuen imaginar que hi ha escoles, com quan els meus fills van anar a
l’escola, on el grup sempre és el mateix. Ells es deuen pensar que l’escola és així, que els nens
van i venen. (...)
Tenim 40 nacionalitat a l’escola. Des de canadencs, noruecs, fins a Senegal, Bangladesh,... Tenim
gent molt rica i gent molt pobre. La diversitat és total. Aleshores, ells es pensen que això és
normal i ho viuen amb normalitat. L’únic que, potser, hauríem de tenir en compte, que passa
com en qualsevol grup humà: qualsevol de nosaltres quan estem en un grup ens comportem
d’una manera i tenim un rol. Quan estem amb un altre grup ens comportem d’una altra manera i
tenim un altre rol. Ens anem situant com podem. Doncs a ells els passa exactament el mateix, i
quan cada criatura té un rol dins del grup i arriben 3 o 4 més i se’n van 3 o 4, els rols de cadascú
tornen a canviar i s’han de tornar a ressituar. I el que era el líder ja no ho és, i el que era
l’invisible ja no ho és. Constantment s’han d’anar ressituant. Té coses bones i té coses dolentes.
També ho hem de mirar així. La vida és així. Depèn també de la tasca que després faci la mestra
per reconduir tot això, i les famílies.”
15:26 – El paper de les mestres: com cohesiona l’aula?
“Penseu que des de P3 es treballa a dos nivells. A nivell de tutoria i activitats tutorials amb
dinàmiques de grups i de fer jocs de dinàmiques (...) i després a nivell de treball curricular
treballem molt amb treballs cooperatius i per projectes, barrejant aquests grups. I aleshores
tots han d'agafar un rol dins del treball cooperatiu, tots han de tenir un paper determinat i
veuen les potencialitat de cadascú: Hi ha persones que són molt bones fent un power point, però
a l’hora d’explicar-ho ho passaran fatal; doncs potser haurà d’explicar-ho un altre. Aleshores
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hem de repartir aquests rols per veure també la potencialitat que pot tenir cadascú. I potser el
que acaba d’arribar i no parlar res, posant fotografies en un power és una hacha,ves a saber.
S’ha de buscar.
I per un altra banda, nosaltres portem a terme un projecte que es diu “Escolta’m” que es tracta
d’escoltar-lo. I aleshores, en uns moments determinats de la setmana entra una mestra a l’aula a
fer una activitat com pot ser plàstica o lectura –normalment són aquestes dues activitats- i la
tutora surt amb 3 o 4 criatures, en unes saletes que tenim per cada cicle, a xerrar. I li diem “Aula
petita” o “Escolta’m”. L’objectiu d’aquestes xerrades no és resoldre conflictes; ja hi ha altres
moments per fer-ho. És per parlar de les nostres coses, perquè a vegades ens passen coses
boniques a la vida que està molt bé parlar-les entre nosaltres. Aleshores la tutora pot fer o grups
aleatoris, caiga quien caiga y pase lo que pase,o la tutora pot dir “doncs mira, avui reuniré tots
els que són fills de separats que últimament m’estan explicant unes coses... a veure si entre ells
aprenen a organitzar-se i es donen consells”, per exemple. Coses d’aquest tipus.
(...) El programa el fem des de P3 eh, a P3 ho fan jugant, després els més grans ho fem xerrant.
La tutora escolta, com a molt posa alguna cunya, però escolta les coses que expliquen. Hi ha
moltes vegades que a 6è hi ha hagut un nen que diu “Em sembla una mica fort que tants anys
que porto en aquesta classe i no m’havia adonat mai que aquest era musulmà”, per exemple...
“Hem sembla una mica fort tants anys que porto en aquesta classe i no sabia res de la vida
d’aquesta persona”. (...) Això dona molta cohesió perquè es van cohesionant entre ells i tu saps
que el dia següent que vegis aquella criatura que t’explica que la seva àvia vindrà de Mèxic a
passar una temporada amb ells li puguis dir “Ja ha arribat la iaia?”, enteneu? Fa vincle. Entre ells
i amb la tutora.”
19:02 – Això és una iniciativa vostra?
“Això és un projecte que va començar a la Universitat de Barcelona, amb un grup de
psicopedagogues de la UB, i van buscar escoles que hi volguessin participar. Nosaltres vam
implantar aquest projecte. Després, fem molts projectes, per exemple a educació infantil –els
dos edificis estan separats, i aleshores hi ha coses d’educació infantil que si no te les expliquen
no les veus, perquè estan en un altre edifici-, doncs una experiència que fan que a mi em sembla
súper interessant és que fan tallers amb els pares i mares, aleshores les mestres van veient cada
para i cada mare què pot fer. Potser un diu que farà un taller de tocar la guitarra perquè toca la
guitarra, una altra diu vindrà i farà un pastís,... Però tots els pares i mares, siguin d’on siguin,
parlin o no parlin la llengua, i si necessiten que algú els ajudi doncs els ajudem. Així, tots els
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alumnes veuen que les seves famílies participen a l’escola i tot el que poden aportar té un valor,
i aquests valor està reconegut.”
20:30 – Com és la relació entre el professorat i els pares dels alumnes?
“Per algunes coses som unitats separades; l’AMPA fa les seves coses i el claustre fa les seves,
indiscutiblement. Però, penseu que és una escola molt petita, és una línia, són 220 alumnes, amb
la qual cosa poden ser 100 i pico de famílies. Les famílies formen part de l’escola, i tenim
diferents canals pels quals poden participar.
Primer la “porta”. Fer porta dona molt de si. La sortida dona molt de si, perquè fas la xerrada
amb els pares; sempre estem allà xerrant. I després fem diferents tipus d’activitats, com per
exemple: a primària es fa una setmana que és la setmana de l’art i la preparen els pares artistes
–perquè no sé com, tenim molts pares artistes, a l’escola- aleshores ho munten ells i nosaltres
fem el que ells ens diuen, i vénen i fem, i aquella setmana fem una exposició d’art, i és un
rebombori molt gran!
Després fem festes: la festa de la primavera, on hi participa una comissió de pares i mares que
són “la comissió verda”, hi ha la festa de Sant Jordi, on recollim i venem llibres i roses i recollim
peles per anar de colònies,... Hi ha moltes activitats i estratègies perquè les famílies busquin la
seva manera de col·laborar dins de l’escola.”
22:10 – Que els pares s’involucrin, ajuda quan arriba un alumne nou?
“Sí! Quan arriba un alumne nou el primer que fa la tutora és, quan surt per la porta, li presenta a
la família la mare o pare delegat de la classe; “Mira, és la mare de Fulanito,l’hauries de posar en
el grup de Whats App”. La gran majoria de pares i mares que ja estan a l’escola són molt
acollidors amb les famílies noves. Perquè entre altres coses també són els teus veïns.
Sabeu que al costat de l’escola teníem un descampat de “La Muralla”, -que no sé si us ho ha
explicat la Sandra, que va ser una persona molt activa amb aquest tema- i volíem que aquell tros,
en lloc de ser un passeig per la ciutat fos un pati per l’escola, aleshores es va convertir en el patí,
la Plaça Carme Simó –que era una muestra que el franquisme la va castigar molt, hem recuperat
el seu nom i l’hi hem posat a la plaça-. Això és un patí que s’utilitza com a pati de l’escola de 9h
del matí a 15h de la tarda, i a partir d’aquesta hora és una plaça oberta, i aleshores van les
famílies quan surten allà a jugar amb les criatures. Clar, si has de parlar amb una família vas a la
plaça a buscar-la. (...) Això, la reivindicació d’aquest patí, les reunions, el procés participatiu, tot

118

el que es va haver de fer, també va unir molt famílies i escola. Busquem normalment objectius
comuns que puguem treballar.
També hem fet amb les famílies el camí escolar. Veure com les botigues del barri podien
col·laborar amb nosaltres per fer un camí escolar. (...) El camí escolar es una iniciativa que va
prendre l’Ajuntament de Barcelona fa anys de facilitat el camí que fa l’alumne per arribar fins
l’escola, de fer-lo més amable, que pugui ser més transitat, que no hi hagi tants cotxes, i
aleshores potser s’han de canviar algunes direccions de cotxes, s’han de posar pilones en alguns
llocs, i sobretot que els comerços del barri s’impliquin, i els nanos que comencen a anar sols a
l’escola, si en un moment donat tenen un problema, puguin entrar a un comerç i demanar ajuda.
Aquests comerços o entitats amb les quals s’ha parlat, tenen un distintiu de camí escolar. Tot
això s’ha treballat amb un grup de famílies que estaven interessades i un grup de mestres que
també estàvem interessades. Problema de Ciutat Vella –que no hi ha cap altre barri que li passi
tan com a Ciutat Vella-? Que els comerços canvien constantment, i aleshores la cosa ha sigut
bastant més difícil. Però vaja, hem aconseguit que canviïn la direcció del trànsit del carrer
Sots-Tinent Navarro perquè els nanos hi vagin més amablement,... Vaja, diferents coses que fan
que també les famílies i l’escola treballin per un mateix objectiu.”
25:25 – I abans, quan no teníeu pati, com ho fèieu?
“Tenim un terrat a dalt. (...) El terrat de dalt té un encant especial, i per exemple, amb l’alumnat
de 5è i 6è fem torns encara, anem al pati de dalt o al pati de baix. Que el pati de baix tampoc us
penseu vosaltres que és rotllo poliesportiu, que tampoc era el que nosaltres volíem. Perquè els
tipus de pati també generen un tipus de relacions i nosaltres no volem relacions de quatre
machos jugant a pilota i les nenes pel voltant, no era aquest el pati que volíem. Aleshores, el pati
de dalt, on també tenim el hort, tenim les nostres plantes, és molt més íntim, i els nanos grans
diuen “No, no volem anar al pati de baix volem anar al de dalt”, clar, perquè, pel de baix passa
tothom pel carrer, tothom diu coses,... (...) Després també tenim uns espais molt grans a l’escola
que fem servir de ludoteca, els espais de joc. Aleshores combinem els tres espais fent torns. Et
pot tocar un dia anar al pati de dalt, un altre dia al de baix i un altre dia anar a la ludoteca,
aleshores cada esbarjo el passes en un lloc diferent.
Amb les grans és més fàcil (...) i si hi ha suficients mestres se’ls deixa escollir. (...).”
26:45 – Defineix plaça viva o matrícula viva
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“Aquest concepte el va inventar el departament d’ensenyament per augmentar ratios. Així de
clar. Augmentar ratios vol dir augmentar el número de nanos a l’aula. Què ens ha passat a Ciutat
Vella? Doncs us poso el exemple del que ens ha passat a nosaltres l’any passat:
La matrícula d’un centre configura la plantilla d’un centre. Si tu tens un centre amb poca
matrícula (menys de 20 nanos) doncs tindràs X mestres. Si tens més de 20 nanos per aula,
tindràs X mestres. En el cas de P3, si tens més de 22 nanos tindràs una tècnica d’educació
infantil –a P3 fa molta falta ser dues a l’aula, no només 1- i aleshores el consorci cada any
presenta la seva previsió de matricula per estudis demogràfics. En el cas de Ciutat Vella, cada
any sabem (...) que dels números que surten –jo estic en aquesta comissió i ho veig- un 10%
més. A Ciutat Vella és on hi ha més moviment de matrícula; mai s’ha sabut encara perquè però,
mentre en altres barris pot haver-hi durant l’any 40 matrícules vives, i a Ciutat Vella en poden
haver 800 durant un curs. (...) Això també vol dir que l’oficina a l’atenció de la matriculació, que
ho fan unes persones que ho fan súper bé, tenen una feinada que te mueres.Perquè els nanos
s’han de repartir per les escoles, evidentment. Aleshores, què ens fa passar a nosaltres a
principis de curs? Doncs a P3 teníem una matrícula de 18 nanos. Sabíem que arribaríem a 24 o
25, perquè cada any passa, però ens van treure la tècnica, que portava 10 anys a l’escola. Se la
van endur; això va ser al Juny, doncs el 4 de Setembre ja estàvem a 22 nanos, sense tècnica.
La matrícula viva és el fet de tot aquest alumnat que es matricula fora de termini, tot aquell
alumnat es canvia de domicili i s’ha de matricular en una altra escola; o que arriba de Fora de
Catalunya o Barcelona. Això és la matrícula viva, la matrícula que es fa fora de termini.
I teniu en compte que amb aquesta matrícula també hem d’incloure que hi ha els nanos que
tenen necessitats específiques ja diagnosticades, i com que ja ho estan, ja sabem que si tens 4
criatures com aquella a l’aula no pots tenir-ne 25 més. I aleshores, si arriba una criatura amb
una necessitat especifica que viu al costat de l’escola, però que en aquella classe on ha d’anar
aquella criatura ja hi ha moltes necessitats educatives especials, en aquella criatura se l’enviarà
a una altra escola que estarà més lluny, perquè en aquella aula ja n’hi ha molts i no hi ha
recursos per atendre’ls a tots. És important tenir en compte això de les necessitats educatives
especials.”
30:40 – L’estudi amb les historiadores es pot consultar?
“Aquest estudi l’editarà en un llibre el Museu d’Història de Barcelona, perquè formarà part de la
història de l’escola. S’havia de publicar al Setembre, no va ser, i van dir que per la primavera,
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però ja veiem com està la primavera, tots confinats, així que no sé quan serà, però sortirà en
aquest estudi.
31:15 – Li expliquem la situació actual del projecte, ara no podem rodar-lo però voldrem
fer-ho més endavant.
“Quan poseu les dades de l’escola, això que us he dit de les 40 nacionalitats, 33 llengües,... a mi
m’agradaria que tot això ho enfoquéssiu com una riquesa, no com un problema.”
32:25 – Clar! El que volem dir al documental, més que res, és que Barcelona és una ciutat
que ara mateix està vivint un procés de transformació molt gran i que està tenint molt
impacte sobre les veïnes de la ciutat però el que passa és que aquest canvi no ha estat
seguint els seus interessos, sinó uns interessos de desenvolupament econòmic que
interessa a altres agents, no a les veïnes. I s’està imposant aquest canvi, costi el que costi,
a les veïnes.
“Sé que hi havia una associació per Ciutat Vella, que no sé si encara existeix, que es deia “Les
Magdalenes”, les coneixeu? Doncs aquestes eren un grup de dones molt actives (...) i estudiaven
molt el tema de com aquest model urbà influïa en la vida de les dones de Ciutat Vella.
(...) Elles ho enfoquen en el dia a dia, en anar a comprar vol dir que ja no tens cap Supermercat a
prop i has d’anar fins a Santa Caterina, el desplaçament que has de fer amb el carro -perquè les
que van a comprar són les dones- fins que arribes a Santa Caterina, i no pots tirar el preu dels
productes, i tota la feina que tens per passar entre els turistes, les motos,... O les dones que
porten cotxet, com ho fan amb els cotxets i la criatura que porten de la mà, com és un dia a dia
de les dones que fan tasques de dones a Ciutat Vella. Era molt interessant i recordo que van
presentar un dels itineraris, una dona gran, les dificultats que tenia per baixar les escales fins
que arribava a amb la compra, amb un mapa que havien preparat i tot; quan per mi és tan fàcil
anar a comprar.
A part del robatoris, perquè són les primeres víctimes, perquè com han de vigilar el carro, han
de vigilar les criatures, i són les primeres que els hi roben el moneder. Aquesta por que tenen
elles de que els hi robin el traslladen a les criatures, i moltes criatures que a un altre barri
tindrien edat de poder venir soles a l’escola, no ho fan perquè tenen por, perquè veuen
atracaments i veuen com roben, i les seves mares tenen por. (...) El dia a dia de les dones també
és molt interessant, perquè és el dia a dia dels infants també.
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35:20 – Acomiadament.
11.2.2.

Salma
Data de la realització de l’entrevista: 06/05/2020

00:00-00:52 Explicació de com serà l’entrevista, ajustos tècnics, etc.
00:52 Presentació de la Salma:
Bueno, jo sóc la Salma Laukili, tinc 19 anys, he nascut al Barri Gòtic,on seguia vivint ara fins fa 4
mesos i porto 2 anys fent de monitor a l’Esplai Escó, que es troba al Barri Gòtic, i res més
01:17 - A l’Esplai vas entra com a nena o ja com a monitora?
Uah, a veure l’Esplai és bastant nou té com, té 5 anys i quan va començar era fins només l’ESO,
fins 2on de l’ESO i jo estava a 3er llavors no vaig poder entrar, però si que van entrar els meus
germans. I bueno jo… jo si que estava una mica vinculada a l’Esplai ja que l’esplai vé del Centre
Obert Gabella i anava ja de petita, els meus germans sempre han estat anant allà i allà vaig
començar a fer de monitor amb altres [] centre, vaig fer quan vaig començar Batxillerat a () que
també es del Gòtic… i bueno, el Dani és un monitor que va ser qui va començar l’Esplai, i i em va
dir de fer de monitor allà. I a l’any següent vaig decidir que volia ser monitor de l’Esplai.
02:21- Quina ha estat la teva experiència com a monitor de l’Esplai?
“Bueno, doncs bastant bona la veritat. A veure, bueno és un Esplai bastant diferent, diguem. Té
molta diversitat cultural, és super social, no és com la resta d’esplais. Bueno jo al principi no
sabia molt sobre què era un esplai. Eh…()dissabtes tot el dia els altres monitors són
supersimpàtics, i m’ho vaig passar molt bé amb els nens sobre tot. Aprens molt amb els nens i
sobre tot, com jo era d’aquests nens de petita, tenia l’etiqueta de “nena que anava a Obra Social”
i ser monitor seva m’ha agradat molt i crec que que els nens vegin que tenen una monitor que
també és d’una altra cultura, potser els pot ajudar molt perquè normalment els seus monitors
són blancs diguem, i crec que, no sé, m’ha agradat”
03:30- Ciutat Vella és un dels barris més diversos de Barcelona: com creus que beneficia
als nens i als monitors l’existència d’espais com l’esplai?
És una gran oportunitat per aprendre, perquè hi han moltes cultures: hi havia gent del Nèpal,
Marroc, Pakistan, hindús, i és… És un lloc on es poden ajuntar i compartir les diferències, també
diferents religions i entre els monitors també no? Perquè doncs quan fem reunions a vegades
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nem a… per fer un dinar per exemple o un sopar, doncs anem a restaurants halal perquè jo no
puc menjar carn normal. També a l’hora de fer campaments o algo, pensem en tots i fem amb
carn halal o vam tenir un monitor vegetarià, feiem algo sense carn i, o sigui aquesta diversitat
cultural és superbonica perquè també els pares quan es reuneixen doncs aprenen de la cultura
de l’altre, tant amb els nens i els monitors passa el mateix.És molt bonic la veritat.
5:00 - Quin paper creus que juguen els esplais al procés d’acollida d’infants migrants?
“Aquest any hem tingut 2 casos de dues famílies que han fa poc. I… la veritat és que crec que
l’esplai és una gran oportunitat per primer aprendre la llengua perquè molts no saben el català i
per conèixer gent d’aquí i també per conèixer el lloc on vius perquè jo per exemple a casa jo
mateixa no coneixia res i gràcies a l’esplai doncs podem anar a montanyes, a sortides, i sobretot
el tema de la llengua perquè és molt important que aquests nens puguin compartir espai amb
altres nen per poder aprendre la llengua perquè sinó, no la poden aprendre.”
06:22 - Sovint són insuficients els recursos de recolzament lingüístic a l’escola no?
Si, si si. A l’escola, doncs potser fan algo però crec que no és suficient. També apart de que
l’esplai hi han altres entitats del barri que fan reforç escolar, que trobo que està molt bé. I de fet,
a part del reforç escolar que sigui tot estudiant doncs està també bé tenir un lloc a on apart
d’aprendre, estar jugant i conèixer altra gent.
07:00 Quin creus que és l’impacte que té l’esplai al desenvolupament dels infants?
“Bueno, vale, doncs tenim nens que som conscients que, doncs em sembla molt malament com
està això, però estan amb l’etiqueta doncs com de ‘problemàtics’ alguns, altres no i tal llavors hi
ha, perquè hi ha un nen que ja molts cops l’han de moltes entitats i tal de vegades no l’han deixat
anar a campaments, i en el nostre esplai doncs el que intentem és donar una oportunitat o
sigui… no treure l’oportunitat que tenen perquè trobem molt malament que s’etiqueti aquests
nens com problemàtics i ja directament no se’ls-hi doni una altra oportunitat perquè algun cop
hagin fet algo malament. Trobo que és un espai intercultural no només perquè “mi padre es de
aquí, mi madre es de allá” sino perquè la varietat dels nens ja… ja en compensen, n’hi han de
diferents escoles i també tenim, bueno el nostre esplai no és només Esplai del Gòtic sinó que
s’ha ajuntat fa 2 anys amb un esplai del Raval i és molt bonic doncs aquest punt en que tenen,
fer, converteixen no? doncs a vegades nem a visitar el Raval, a vegades nem al Gòtic… I crec que
això éss lo més especial de l’esplai, no sé.”
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09:07-09:53 Com gestioneu la convivència amb la cada vegada més freqüent mobilitat
forçada de veïnes del barri?
“Vale si, o sigui. un gran canvi durant els darrers, diguem-ne 5 anys. Eh jo per exemple, jo sóc
monitor de l’esplai des de fa 2 anys però he portat sent una nena del barri tota la meva vida,
exemple pels últims mesos (...) He notat molt que tota la gent que estava vinculada amb l’esplai
en el que estic com el Centre Obert del que surt l’esplai ha desaparegut; molta gent se’n ha anat
a barris de la perifèria, jo per exemple. Eh… i realment ara a l’esplai doncs diem que és com la
meitat del barri i la meitat, bueno tampoc la meitat però un gran percentatge ha hagut de
deixar el barri però si que segueixen anant a l’esplai encara que visquin lluny. Està molt bé.
10:41 - 10:51 És com un espai d'estabilitat pels infants no?
“A l’esplai segueixen doncs amb els amics que van conèixer quan vivien en el barri, i segueixen
formant part del barri. I… és una pena que tantes famílies hagin de marxar. Una altra és el tema
monitors. Cap monitor és del barri, bueno jo, la meva germana i jo eram del barri fins fa 3 mesos
però és això s’ha d’intentar que hi hagi més gent del barri. Ara estem fent un projecte, estem
portant un projecte, l’estem elaborant, que és per tenir… formar joves perquè en un futur... O
sigui ara fer activitats amb ells perquè en un futur puguin ser ells monitors de ‘esplai per no
perdre aquesta essencialitat de l’esplai de nens que hagin crescut a l’esplai i que segueixin com
a monitors i que siguin part del barri perquè el fet de que els monitors no siguin part del barri
en veritat canvia molta cosa. Seria millor que fossin del barri, tot i que em sembla molt difícil per
la quantitat de gent que desapareix.”
11:54 - 12:07 Perquè també així sigui més fàcil pels monitors entendre les
problemàtiques que afronten els infants no?
“Si, si si, perquè no és el mateix doncs que de sobte apareguin monitors del no res que tenir
monitors que veus com a referents perquè tu els has vist créixer amb tu i que coneixen el barri i
que els pares també els coneixen. Per exemple, a mi els pares em coneixen, els pares dels infants
em coneixen perquè sóc veïna del barri però en canvi altres monitors no tenen, no se. (...) Està
bé, però estaria millor que hi hagués més gent del barri.”
12:39 - 13:03 Se’ls ha explicat als nens el que passa al barri?
“Una mica si. Ells ho veuen perquè de sobte tens amics que d’un dia per l’altre doncs se’n van
d’aquest barri i… i potser al dia següent et diuen a casa que no pots seguir vivint aquí que
també has de marxar. I bueno… Al barri no hem fet moltes activitats però sí que hem visitat

124

doncs per exemple, ara no em recordo com es diu però hi ha un lloc al Gòtic que ha sigut una
lluita no sé si saps quin és, eh… (...) Un espai que es reclamava pel barri, ell vam anar a veure i el
vam explicar, els hi vam fer un centre d’interès: ‘¿Qué preferís, que sea un hotel o que sea un
hogar para todos los vecinos?’”
14:18-14:20 Llavors és un tema que no podeu evitar treballar
“Clar, intentem treballar-ho sempre, lo millor possible. I fer-lis veure que no és culpa seva. O
sigui, que ells… S’estan construint hotels, i aquests hotels acaben amb moltes cases i llavors
doncs mitjançant teatre no? fem el centre d’interès doncs fem ‘mira, yo no quiero que sea un
hotel enorme, yo quiero que sea para la gente del barrio’ I… és així com els hi fem veure-ho
d’una manera més bonica.”
14:54 - 15:48 Com treballeu l’impacte emocional que aquests episodis poden tenir sobre
els infants?
“La veritat és que els nens no saben. No saben que han hagut de marxar per una qüestió de
pobresa, per la gentrificació i la turistificació sinó que bàsicament és “pues me he mudado”. No
tenen aquesta idea de ‘no, es mi culpa’ o ‘nos han echado’ saps? no sé… Perquè no tenim cap
nen que hagi sigut desnonat, o sigui han sortit abans d'arribar a al procés de desnonament.”
16:22 - 16:49 Des de l’esplai, com treballeu amb el teixit associatiu del barri?
“Bueno, com ja he dit l’esplai prota pocs anys però aquest any sobretot doncs hem començat a
reunir-nos amb… hi ha la Taula Jova (...) Ens anem reunint doncs amb diferents entitats doncs
un cop cada dos mesos i tal i organitzem, intentem organitzar alguna activitat conjunta.
Nosaltres, bueno es que no hi han molts esplais al barri (...) i clar com que tenim horaris
diferents doncs tenim més dificultat a l’hora de fer activitats conjuntes però l’any passat si que
vam organitzar una a Plaça Catalunya. Amb escoles també intentem parlar… (...) No hem arribat
a fer res amb aquests col·lectius [xarxes habitatge, xarxes migrants, feministes, etc.]. Però ja per
ser, per venir del Centre Obert i de la Fundació Escó on tenim una relació propera doncs bueno
no sé.”
18:30 - 19:31 Quines problemàtiques us suposa sortir al carrer amb els nens havent de
conviure amb tot un seguit d’altres usos de la via pública?
“Ja et dic que ho tenim bastant difícil. Nosaltres intentem doncs, perquè al ser del Raval i del
Gòtic intentem fer activitats als nostres barris i sí que ho tenim una mica difícil ja que, com has
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dit, no hi ha gaires espais verds i llavors quan volem… Normalment molts cops hem d’utilitzar
el metro, que també ens suposa una despesa ja que alguns nens si que tenen la T-Jova pero
també tenim famílies que han arribat fa poc, no es poden utilitzar la T-Jove perquè no tenen els
papers necessaris. (...) També hem de creuar la Rambla i és súper difícil creuar la Rambla amb
tots els nens quan està tot ple de turistes. (...) Per sort només son entre 20-25 (nens), tenim
pocs. Però per exemple al Centre Obert estic al parvulari i és impossible creuar la Rambla.
Hi ha un projecte que es diu ‘Baobab’ que intentem fer-lo esplais i CAUs de diferents barris de
Barcelona i estem ara en aquest projecte perquè estem encara creixent, encara no hem fet gran
cosa sino que estem ara en el Baobab intentem doncs fer publicitat a les escoles dels barris, i
amb altres entitats. O sigui a través del Baobab crec que estem en contacte amb bastantes
entitats per poder créixer i tirar endavant ”
21:40 - 22:26 Comiat
11.2.3.

Myriam
Data de la realització de l’entrevista: 07/05/2020

00:00 – Presentació
00:15 – Presentació Myriam
“Yo soy Myriam Navarro y soy antropóloga doctorada por la Universidad Autónoma de
Barcelona, mi campo de interés lo llevo desarrollando desde hace 20 años y tiene que ver con
temas de educación, desarrollo y últimamente más relacionado en temas de pobreza e infancia.”
00:46 – Cuanto lleva viviendo en el barrio?
“Yo en el barrio llevo 12 años, aquí concretamente, en el Gótico. Lo que es en Ciutat Vella, 22
años.”
01:08 – Como definirías barrio(más allá del territorio físico) desde la antropología?
“La idea de barrio yo creo que está muy unida con esa idea de ciudad, que es todo aquello que no
son edificios y calles. Todo lo que se genera en los espacios público compartidos, o semiprivados
o privados de cara a lo público. No tiene que ver con la edificación únicamente, con la
planificación urbanística (que también), porque detrás de la organización de un espacio hay una
concepción determinada, tanto cultural, económica, social, etc… Donde se priorizan las
inversiones. Desde cómo se orientan las sillas en el espacio público: si están mirándose, si se dan
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la espalda, como donde se ponen las fuentes… Todo esto tiene un sentido que tiene que ver con
esa idea de ciudad que uno construye, como los ciudadanos y ciudadanas lo definen y lo utilizan.
Es como el espacio hace a la persona y la persona al espacio (…).
Y si lo aterrizamos a un nivel barrio, que tanto barrio como ciudad no son lugares estáticos, ni
cerrados, ni monolíticos sino que están en continua fluidez, continuo cambio, continuo diálogo
con otras realidades, rural/urbano, inter barrio / inter ciudad, nacional/internacional, etc. Lo
tenemos como un espacio mucho más acotado, también en lo que se refiere a relaciones
humanas y un ecosistema social que se regula de una manera más próxima (…). Yo creo que
está muy vinculado a la idea de vecindad, más que de ciudadanía, y depende del barrio hay una
realidad o hay otra, depende de que tendencias tiene el barrio, como se organizan las vecinas y
los vecinos, como se interacciona en esos espacios públicos o mixtos que hay en el barrio, que le
ha pasado, como se organiza, como respira… También donde está situado geográficamente, si
está al lado del mar, al lado de la montaña, si está bien comunicado, si no lo está… Hay varios
factores.”
04:14 – El barrio puede ser constructivo o destructivo para la vida de los habitantes.
“(…) Si claro, pues mira por ejemplo el hecho de poner o no poner una plaza, de que exista una
plaza (…). Por ejemplo, como se concibe una ciudad en cuanto lo jugable. En que edades
pensamos, en que personas pensamos, si hacemos rapas de accesibilidad o no las hacemos. O si
ponemos un parquecito al lado o entendemos la ciudad entera, o el barrio entero, como un lugar
donde se puede jugar, o ponemos barandillas a los parques, si hay parques/si no hay parques, si
hay verde/si no hay verde… Es todo, incluso la salud ¿no? El nivel de contaminación. Te genera
incluso una capacidad mayor o no de pensar. Hay estudios que está haciendo XGlobal muy
centradas en eso, como el nivel de contaminación conecta con el nivel de aprendizaje. Quien vive
en lugares más sanos, que en algún momento tiene que ver con la desigualdad social, tiene una
mayor capacidad de aprendizaje. En puntuaciones concretas eh, tampoco se la medición. Pero
eso, eso habla de la periferia, el centro, el acceso a oportunidades, la desigualdad social,
estructural, (…), impuesta, derivada, etc.
07:00 – En relación espacio urbano/niños. ¿Cómo describirías el distrito de Ciutat Vella?
“Todo depende de donde se pone el foco; donde ponemos el protagonismo a la hora de centrar
la creación de una ciudad; y si lo ponemos en el niño o niña, en la infancia, tenemos unos
resultados, o la adolescencia, (…) a veces lo metemos en un todo, y son aproximaciones físicas y
corpóreas muy diferentes, en este caso dependiendo de la edad, y ritmos y propuestas del uso
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del espacio. Yo sí que te diría que, de ser hostil, Ciutat Vella (…)… Porque en eso de poder o no
poder jugar en la calle, antes se podía jugar, después se dejó de jugar en la calle, y ahora sí que
hay una apuesta muy fuerte para que –hablo del pre Covid-19, no sé qué pasará- se piense la
ciudad poniendo en el centro a la infancia como una parte de la ciudadanía más. No solo cómo se
transita (si lo es o no lo es), si es agradable o no. Y generar relación entre los espacios vitales de
la infancia y la adolescencia formales e informales. La escuela como transita con el espacio
público, si el espacio público entra a jugar a la escuela, (…) porque son espacios muy presentes.
Cómo las familias tienen acceso si la casa de la familia es una casa donde conviven mucha gente
en poco espacio, se usa la calle como un lugar de salud (…), lo que no puedes hacer en casa lo
haces en la calle, y tiene que ver con un crecimiento sano y un desarrollo sano, de la infancia de
la adolescencia. También tiene que ver el tema de la seguridad, del tránsito, de la señalización,
de si son lugares también con la precepción de esa seguridad, que se puede derivar de ese
diseño espacial. Y en el caso de Ciutat Vella, una de las grandes cuestiones –pre Covid, ya te digoera el turismo masivo, donde era imposible transitar la ciudad, no solo por los coches. Y por
todo lo que genera el turismo masivo, a nivel de tráfico, carga y descarga, hoteles, (…), todas
estas hordas de bicicletas, de patinetes, y luego toda esta gran cantidad de personas (…) para un
centro de ciudad que está pensado para muchísima menos gente.”
10:21 – ¿Qué tendríamos que cuestionar a la hora de repensar un modelo urbano?
“Yo creo que habría que plantearse, y creo que eso sí lo están planteando (…), hay un plan de
juego “pla de joc” del ayuntamiento de Barcelona, y lo está planteando como, “bueno, vamos a
repensar todos los espacios públicos como espacios jugables”. Eso es algo que se está haciendo y
(…) tiene que ver con eso, por ejemplo, los ecosistemas de juego, como se conectan los parques
con los espacios verdes, con los espacios públicos abiertos, con el mar, y como eso crea un
sistema de juego y como eso habita y cohabita con otros usos y disfrutes de la ciudad, ¿no? Que
tiene que ver con eso; el turismo masivo nocturno genera una sociedad tremenda que es
inconcebible que pueda convivir con bebés, por ejemplo, jugando en la playa cuando la noche
ante ha habido noche de borrachera, cristales rotos y el bebé jugando… Ósea hay riesgo, eso sí
que es una expulsión total o genera también tensiones. Pero se está intentando, a nivel de
acercamiento a la ciudad desde un plan de usos tiene que ver con eso. Luego, creo que un
repensar un plan de turistificación, un plan de turismo que tenga que ver con la regulación de
flujos. Y ya te digo que eso lo ha regulado el Covid-19, y justamente la primera respuesta que se
ha tenido es el impedimento de una población infantil y adolescente en el uso del espacio
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público como una de las primeras medidas. La población que más ha impactado es la población
mayor y la de menores de edad también (…).”
13:15 – Proceso de transformación del barrio en este momento (Covid-19 aparte)
“Covid-19 aparte veremos qué pasa, pero claro, hay un gran cambio, porque esa idea de barrio
que es una idea de trama, de tejido social, de relaciones vecinales, humanas… Daban muchísima
seguridad en el tránsito a los niños y niñas, y era el ir al colegio solo saludando a los
comerciantes, a las otras vecinas, a otros niños que van al cole, a otro cole… Y entonces era una
manera de sentirse apoyado seguro y en tu tránsito en tu día a día, saludas, etc. Lo que pasa es
que ahora eso, el desplazamiento que decías, hay una escuela que está en una plaza que ahora es
uno de los focos turísticos más atractivos, que es la Plaza Sant Felip Neri, y los niños tienen
problema para usar su patio de escuela, que es el único lugar que tienen para usar de patio de
escuela, que es la plaza, que siempre se ha usado sin problemas, siempre ha convivido con las
vecinas sin problemas, y ahora pues con el turismo, yo he oído decir, pasando por ahí, turistas
decir “¿A quién se le ocurre poner una escuela aquí?”, ¿sabes? Es cómo… nos molestan los niños.
(…) Estamos en un momento de relación con la ciudad muy concreto, muy desafortunado. Eso
por un lado.
Y luego me preguntabas que tenía que ver, por ejemplo, la precarización de la vivienda. Claro, el
tema es que precisamente influye en el propio volumen de la población, porque ya no hay tantos
niños ni tantas niñas – bueno, en Rabal sí hay más – en lo que es por ejemplo Gótico y otras
partes como Santa Caterina, la Rivera, estas partes que han sido más víctimas de la
gentrificación y de la turistificación y la explotación inmobiliaria han desplazado a una familia
media y solo en el Rabal, porque hay un uso intensivo de las viviendas, donde conviven muchas
familias en un espacio, compartiendo las habitaciones (…) o bien familias muy extensas en un
piso muy pequeño. Eso hace que haya un uso de la calle, pero en el resto es que no hay tantos
niños ni niñas. Se estaban cerrando plazas, hasta hace poco, había niños que se desplazaban a
otros barrios porque las escuelas ya no tienen tantos niños como antes, era uno de los
problemas, que la expulsión, la crisis de la vivienda ha hecho que se vayan a vivir fuera, y eso ha
revertido en qué en ciertas zonas, donde la diferencia de clase social es muy pronunciada, en
cuanto a vivienda se note mucho la presencia o no de los niños y las niñas del barrio.”
17:40 – Desplazamiento y reducción de plazas no tiene en cuenta la población flotante
(inmigrantes). ¿Crees que deberían adecuarse los criterios de adjudicación de recursos a
barrios con una demografía tan característica?
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“Desde luego. Lo que sí que sé es que, en matrícula viva, en matrícula abierta, sí que tienes
acceso a la beca comedor, y sí que tienes acceso a las becas de material, y sí que tiene acceso a la
escolarización. Lo que, claro, sí que impacta mucho en el presupuesto general de la escuela, por
supuesto, porque se hace con números oficiales en ese momento, y desde luego sí, hay que
tenerlo en cuenta porque es una realidad, no es una cuestión anecdótica, es una cuestión
estructural (…), y hay que atenderla de manera profunda y continuada.”
19:17 – Población flotante de Ciutat Vella. ¿Cómo afecta a la experiencia de los niños, que
llegan migrados, encontrarse un barrio desestructurado? Es su primer punto de llegada,
pero tampoco es un espacio seguro en el sentido que no tienen certidumbre de poder
quedarse aquí mucho tiempo.
“Yo creo que la capacidad de adaptación de la infancia es muy alta, y en la adolescencia algo
menos, porque son procesos personales muy fuertes. Que haya capacidad de adaptación no
quiere decir que no te afecte, es decir, la afectación es muy fuerte. Qué pasa, que aparte que los
procesos migratorios ya son muy impactantes, porque muchas son familias refugiadas
últimamente, claro… es todo: es perder tus referentes originales, transitar en referentes
hostiles, y llegar a un lugar donde de entrada no eres bienvenido, no hay una acogida como tal.
Después hay un sistema, eso sí que es verdad, la infancia aquí –eso hay que reconocerlo, es algo
muy valioso que tenemos- tienen la sanidad universal (la infancia y todas las personas) y tiene
escolaridad universal obligatoria, además. Yo creo que ahí sí que es una manera de empezar a
conectarse, que ayuda mucho y que es muy importante. Ocurre que, bueno, también como va
por colectivos y por colectivos de origen, a veces – bueno que también, no son monolíticos (…),
todo país tiene su historia y sus temas socioeconómicos y culturales y políticos – hay unas
convivencias múltiples que se tienen que tener en cuenta, y eso yo creo que, trabar con una
experiencia emocional donde, por ejemplo, muchas familias con niños están en una situación de
precarización total, son explotadas, son engañadas, y muchas están viviendo –no les queda otro
remedio- en narco pisos (…). Con lo cual, tu propio crecimiento, tu día a día, es tremendo,
porque te puedes permitir llegar a unos lugares que están vinculados con la miseria, con la
delincuencia, con la drogodependencia, con el narcotráfico. Y eso forma parte de tu día a día,
esta violencia. Yo creo que no solo es el impacto de la migración, del proceso migratorio que
puede ser, pues más o menos hostil o agradable, con mejor o peor tránsito, y el aterrizaje a una
realidad que no tiene nada que ver con la tuya depende de tu edad, de tus capacidades, de tus
maneras de hacer, sino que, además, como vienes en una situación de precariedad y de
vulneración tremenda, solo puedes acceder a estratos totalmente degradados, ósea que todo se
junta. Y yo creo que esto, por supuesto, tiene que afectar a un crecimiento. Lo que pasa que yo
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también creo en la resiliencia y en las capacidades de las personas a superar y a colaborar y a
formar parte de esa mejora de la ciudad.”
24:13 – Tejido asociativo: impacto sobre la ciudad y sobre Ciutat Vella en concreto
“Pues yo creo que el impacto es, no solo muy positivo sino muy necesario. Lo que ha sucedido a
partir de estos movimientos o estas líneas que han surgido, que están surgiendo y que cada vez
tiene una capacidad organizativa más fuerte y de autogestión de espontaneidad y de autonomía
impresionantes.
Por un lado, están haciendo resurgir algo muy importante que es el tejido social, que se había
perdido en Ciutat Vella, se estaba perdiendo totalmente. También está vinculado a la acción
política entendida reclamo de derechos, y también desde el punto de vista del acompañamiento
de la información, ¿no? Si a ti te van a echar de tu casa y tu conectas con un colectivo de barrio
donde tratan eso, no solo te están dando un asesoramiento legal adecuado, o te sitúan en un
circuito donde te va a resultar mucho más fácil llegar a esas orientaciones oficiales del
ayuntamiento, o de la Generalitat, o de la entidad que sea, sino que además vas a sentirte
acompañado en tu experiencia traumática (…) y además te van a orientar a posibles opciones o
alternativas. Eso ya es muy valioso, y además se mide en cuanto a persona, se incorpora todo,
son muy inclusivas, estas redes. Normalmente la única traba que puede haber es el idioma y
normalmente se intenta encontrar traducción entre alguien. La única limitación de acceso sería
esa, creo, o de conocimiento de poder llegar. Pero el hecho de que haya, cada vez más grande,
tejido social hace que sean las propias vecinas las que se van informando y que van informando
a gente que necesita pues asesoramiento de salud, asesoramiento en temas de vivienda, en
temas de educación, en temas de redes de apoyo mutuo vinculadas a la alimentación, etc.
Entonces es como, muy necesario y sobretodo se da cuenta de que cuando hay una movilización,
la sociedad se sitúa de otra manera, en el sentido de que, si las leyes están pensadas para que un
estrato se pueda beneficiar de una ciudad, y otro sea perjudicado, al haber estas redes digamos
que se equilibra, hay una lucha de intereses y de poderes, que no es llego y hago lo que quiero
sino, llego y me encuentro con gente que me lo está impidiendo. Yo soy un gran fondo de
inversión francés, me dedico a comprar edificios en Ciutat Vella, y entonces lo tiro, echo a la
gente y hago dinero. Pues no, resulta que hay una gente que te lo está impidiendo, que está
acompañando a los vecinos, y entonces te está molestando, hay 100 personas abajo, hoy no
puedes, ahora vienen dispositivos del acompañamiento, el propio ayuntamiento o las propias
plataformas… hay una gran conexión entre las mismas redes (…). Entonces, el hecho de hacerlo
difícil ya es interesante, ¿no? Pues mira, resulta que esta persona tiene derechos, y los vamos a
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luchar y a lo mejor los perdemos, pero mira, entre tanto, van pasando cosas… Y claro, el nivel de
fuerzas está todavía muy descompensado.
Por ejemplo, a mí me sorprende mucho, esto es un caso real, un vecino (…) de toda la vida lo
expulsan de su casa, y tiene derecho a quedarse porque la ley le da el derecho, pero el juez
decide que no, a petición de uno de los mejores abogados pagado por uno de estos fondos de
inversión. Entonces es como, y esto cuando tienes niños, es tremendo porque además están con
la incertidumbre de si te van a echar, si va a venir la policía… El niño ve la policía que le han
vendido que es como el héroe que te va a salvar de todos los problemas, y vienen a por ti, que
eres pequeño y que no has hecho nada y que solo tienes una casa y que te piden pagar diez veces
más y que tú no puedes, y tus padres tampoco y es un estrés vital tremendo. Y eso te lo calas así,
al centro de la célula.”
30:00 – ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de las redes vecinales y de apoyo mutuo?
“Pues yo te diría que el barrio está más vivo que nunca –bueno, que yo me haya enterado, igual
antes también lo estaba y yo no había conectado- pero, como vecina hablo, vas a las plazas y de
repente la fiesta del barrio están todas las plazas activas, es una manera de conocerse, de
conectarse… Y esto lo están organizando las asociaciones, los movimientos que hay en los
barrios, y desde ahí, primero que eso, es como un agente pacificador, este tipo de redes.
Pacificador de la ciudad, de los barrios y que bueno, ayuda mucho a conectarse con el terreno.
Siento que la gente está más acompañada, no se siente tan sola, creo que estamos trabajando
mucho, otra vez, la vuelta a la comunidad, muchas de ellas tienen estas tendencias feministas,
inclusivas, antirracistas. No todas, pero la mayoría, entonces tienen esa capacidad de trabajar
desde la idea de comunidad y no tanto desde la idea de individualidad que es un poco lo que nos
(…) descompone como sociedad. Nos hace volver a la comunidad a partir de los movimientos
sociales.”
31:55 – Post Covid-19. ¿Tendrá efecto la cuarentena en cómo la población percibe el
espacio urbano?
“Totalmente. Para mí es un antes y un después. (…) Yo creo que sí, y que lo vamos a ver pronto.
El hecho, por ejemplo, que te digan (…) puedes salir a correr de 6 a 10 y que el paseo marítimo
parezca la feria de abril y todo el mundo vestido de Decathlon es un impacto, es como cuando
una especie se reproduce en exceso. Antes era todo autopistas y ahora es todo runners,
deportistas, es muy raro, y una imagen muy distopica en realidad… Es mi opinión eh, personal.
Y luego pues eso, las distancias entre las personas, el hecho de como compras, de cómo
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interaccionas tú mismo con tú cuerpo, la máscara, los guantes… Tú relación con tu propio
cuerpo, la relación con otros cuerpos y luego la relación con los espacios. “No toques aquí”, y
ahora, volviendo a la infancia, no se puede jugar en los parques, no se puede tocar los columpios,
y las superficies… Sospechas de las superficies, es como amenazados, es el depositorio de la
enfermedad. Y además es eso, vas a comprar, tienes que hacer una fila, y hay una persona que te
dice “por favor puedes apartarte un poco más, estás muy cerca” y hay gente que a lo mejor se
acerca demasiado y está poniendo en riesgo a otra persona, no lo digo desde el juicio sino desde
la percepción que se tiene ahora tanto del espacio como… Y con los tiempos, porque ha habido
una ruptura muy grande del uso temporal de la ciudad; cada uno tiene su franja horaria, y ya
está y muchísima policía. A mí una de las cosas que más me ha impactado, cuando todavía no se
podía salir, era la cantidad de policía y de homeless que había en Ciutat Vella, y ahora sí, está
todo el mundo en la calla y muchísima policía, gestionando el tránsito, los paseos dentro del
margen de la ley, (…) es muy loco.
Además, es curioso porque, yo me acerqué, hace poco, y la gente de manera automática y sin
pensar mucho, había hecho dos filas, una de ida y una de venida, en la playa, en el paseo, porque
había tanta gente que se había autorregulado la fila. (…). No lo digo como antropóloga, lo digo
como vecina. Pero sí, va a cambiar totalmente y las ciencias sociales lo van a estudiar y lo van a
estudiar mucho porque, para mí, es un cambio de paradigma en el uso del espacio.”
36:15 – Despedidas

11.2.4.

Sandra
Data de la realització de l’entrevista:12/05/2020

00:20 - Presentació
“Vale, em descric. Sóc la Sandra Caballero i Cortés, veina del Barri Gòtic, 48 anys, mare del
Marcel, treballadora precària del sector de la cultura i implicada en les lluites veinals pel dret a
l’habitatge. Hi han més coses: nadadora, amante de la cocina… però no venen al cas (riu).”
01:015 - Ens podries explicar breument la teva experiència en relació a l’habitatge a
Barcelona?
“Doncs a veure, faig una petita retrospectiva. Quan em vaig independitzar a l’edat de 20 anys ja
en aquell moment no era un escenari fàcil tot i que si que era més fàcil que avui, no era fàcil: els
pisos a Barcelona sempre hi ha hagut un problema de preu i també de condicions, es lloguen
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pisos en condicions deplorables. Per la jova que era jo en aquell moment era complicat perquè
no tenia tsou fixe com a treballadora de la cultura intermitent doncs no tinc nòmina… Amés
aquests problemes s’han anant perpetuant vull dir que no és que ara hagi deixat de tenir-los; ara
s’han vist agreujats. Perquè jo ara a l’hora de tenir un contracte estic amb els mateixos
problemes que ja tenia quan em vaig independitzar fa la vida. Doncs això i bueno, sempre he
estat compartint pis, no he tingut mai prous calers per tenir una casa per mi sola. L’únic que he
aconseguit al llarg de tots aquests anys es millorar la meva qualitat de vida en el sentit de que
ara tinc una casa més gran amb estances molt grans que això fa que visqui compartint pis però
visqui bé. És a dir, entre la meva habitació i la dels meus companys hi ha molt d’espai, hi ha més
intimitat, el Marcel té la seva habitació xula, amb finestra, amb balcó etc. Però això, l’accés a
l’habitatge per mi sempre ha estat un problema.”
03:08 - 03:55 Quins problemes creus que et presenta el panorama actual de l’habitatge a
Barcelona havent de fer-te càrrec d’un infant?
“Vale, doncs, a veure… Per un infant el seu entorn, igual que per un adult però potser més i tot,
el seu entorn emocional fora de la família és l’escola i el barri. Un canvi en aquest sentit és un
trasbals: el fet de possible pèrdua de la casa això també genera estrés en els nens ‘m’hauré de
canviar d’escola?’, ‘hauré d’anar a un altre lloc?’... Genera estrés en les mares perquè ‘bueno
busco pis, no se on, però hi hauran places a l’escola, que a mi m’agradi, que sigui adient a a meva
manera de veure l’educació?’. Pues és un trasbals per a tota la família, no? aquesta possible
pèrdua de l’habitatge. I genera inseguretat a les criatures, desagradament, és a dir amb ells els
companys i l’escola tenen una importància cabdal i la pèrdua d’això per un motiu tan injust com
és l’especulació immobiliària la qual per ells a la seva manera també en són conscients perquè
l’han viscut molt de prop, em refereixo ells els nens del barri… Doncs jo crec que tot això genera
inseguretat a més.”
05:37 - 05:54 Quina és la teva situació actual i la del teu edifici? Com ha estat afectada per
la COVid-19?
“Vale, doncs jo vaig arribar en aquesta casa fa 20 anys, era una finca de propietat vertical, és a
dir que tota la finca de l’edifici pertanyia a un mateix propietari, que era el meu veí del costat. I
bueno, aquest senyor doncs més o menys durant 20 anys mantenia els lloguers tot i que no eren
molt baratos, però si que mantenia les pujades a un nivell normal. Jo vaig començar pagant
600€ i ara n’estic pagant 1.000€, al llarg d’aquests 20 anys. Fa un any va ser comprada per un
fons d’inversió, bueno va ser venuda per aquest propietari a una entitat, un fons d’inversió una
empresa que va estar durant un temps, van ser durant un temps els nostres interlocutors. Tot
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un plegat aquests interlocutors van desaparèixer i van aparèixer uns altres interlocutors que
han acabat sent els propietaris actuals, la Fundació Vila Casas, és a dir que hi ha hagut un procés
d’especulació immobiliària del que no tenim ni els detalls ni la certesa perquè no els hem arribat
a conèixer. Però sí que sabem que ha passat per dues mans o simesno, nosaltres hem passat per
varis interlocutors. I actualment a mi se m’acaba el contracte al novembre i estic negociant ja
ara en aquests moments ja estic negociant la meva renovació. els hi vaig enviar un correu ahir,
abans d’ahir, dient que quin era el preu que pretenien posar-me perquè jo vaig demanar que
amb 6 mesos d’antelació em diguessin el preu final, perquè ja van avisar que actualitzarien els
lloguers, que és un eufemisme per dir que te’l pujen tant com volen. I jo vaig enviar un correu
(...) aquests 6 mesos són ara més o menys així que aneu-vos-ho pensant per fer-me una
proposta. I ara estic esperant que em diguin la proposta, que em diguin el preu. En funció
d’aquest preu jo em veuré o no obligada a deixar casa meva. I aquesta és la situació actual. De
moment la única resposta que he tingut i flipeu per que ja és el colmo del morro… em diuen
‘Envia’ns fotos de la casa’, i els vaig fer fotos dels desperfectes que hi han a la casa no? pues
aquesta finestra que no tanca, aquí per aquí m’entra aigua, aquí hi ha humitat i aquí veig les
quatre coses que hi ha, no? I em diuen ‘no, no, volem fotos generals’ per a dir el preu de la
renovació. Ells ja saben quants metres quadrats té la casa, ja saben que en 20 anys aquí no s’ha
fet res, vull dir, ells aquesta informació ja la tenen. (...) Jo crec que és perquè ells volen veure
cómo de mona la tengo i en funció de lo mona que la tenga em diran pues en lugar de 1.000,
1.500. Yo que me he matado 20 años aquí a pintar…
 home si no per què volen les fotos? No es
pot tenir més morro en aquesta vida. Perquè ‘no, no, volem fotos generals’ claro. Ya me ves tu a
mi ara redecorando la casa treient totes les plantes, que no se vea ni una planta mona, yo qué sé…
Clar, ara, com més mona tingui la casa més preu em posaran (...) Clar, jo puc negar-me, dir: ‘pues
no te envío las fotos’i ells poden dir ‘ah, pues vale, pues ya no te renuevo’.”
09:45 - 10:15 Qualsevol decisió té conseqüències negatives, igual que quan vau negociar
la possibilitat de reduir els pagaments dels mesos de confinament, no?
“Clar, que no, que no. Segueixen així eh? Segueixen així, ha sigut una reivindicació de tota la
comunitat, cadascú per la seva banda però sí que ho haviem parlat entre els veins, perquè tots
estem en situació… doncs como todo el mundo que està o en ERTE o en, la majoria de nosaltres
directament som autònoms o freelance i directament sense ingressos. Pues no s’han ballugat ni
un centímetre, que no y punto.Que ‘aquesta és la política de la casa’, no hi ha rebaixa, a pagar los
900€ en el meu cas y los 1.450€ en el cas dels altres. I llavors la situació actual és aquesta, estic
intentant negociar la renovació, i en aquesta situació.”
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11:08 - 11:20 S’ha ajornat la preinscripció a les escoles?
No, ha començat avui, començava ja, la preinscripció.
11:26 - 11:28 En aquest cas, què faràs?
“Pues mira… no en tinc ni idea (riu). Tengo la espada de Damocles penjant aquí de què foto.
Bueno, com que tampoc… no sé que fotre: si jugar-me-la i demanar plaça en un institut del barri
de ma mare per exemple, que és on jo on m’agradaria anar a parar en cas d’haver de marxar
d’aquí o jugar-me-la i inscriure’l aquí al barri. I encara no ho tinc clar… y el tiempo va pasando
(riu) y ya voy tarde; Sandra, has de prendre una decisió. O sigui que estic així, que no sé, no sé.”
12:19 - 12:31 I ell n’és conscient? en aquest cas, t’ha dit la seva opinió?
“Sí, a veure… No ho ha dit amb aquestes paraules però evidentment la seva prioritat i lo que ell
vol és anar amb els seus companys amb lo qual ell vol anar on van els seus companys, com
passa en els 99% dels casos. I això és el que m’ha dit, que a ell li agradaria… també m’ha dit que
li agradaria anar a un institut on pogués anar caminant perquè això d’agafar transport públic
sol, clar, tenen 12 anys, encara se li fa una mica gran perquè… Vam tenir una conversa l’altre
dia que jo li… vam sortir a passejar i jo li deia vinga va, a veure si ets capaç de trobar per anar al
Pati Llimona, a veure si saps anar al Club a la piscina tu sol, no? Estem fent com pràctiques [...]
pel barri ell sol i no, no, ni pájara, se pierde en su casa, és pitjor que jo. On està Plaça Sant Jaume?
faig dues voltes i ja no sé on està Plaça Sant Jaume (riu) me parto. Arrel d’aquesta situació jo li
deia “tio, tens que espavilar que l’any vinent aniràs sol al cole, no pot ser’, no? i em deia, arrel
d’aquesta situació va dir ‘ostres doncs porta’m a un institut on pugui anar-hi caminant, que
estigui en el barri’’. Clar. Perquè això és ja, aquesta és una realitat que em trobaré d’aquí en uns
mesos.”
13:57 - 14:05 És complicat, no?
“Bueno a veure, és complicat… Que jo puc dir bueno, mira, ja t’acompanyo jo i aniràs en
metro… m’entens? però diguessim que lo que amb ell li agradaria és fer el que fan els seus
amics que és coger la mochila y el patinete quedar con el vecino i se’n van junts a l’insti.”
14:14 -14:38 Anar amb els amics a l’escola és com comença a fer-ho tothom, una manera
de socialitzar
“És un traspàs a la vida adulta, llavors això, clar, aquest entorn controlat, aquesta comunitat a la
que tens amics, aquests companys, aquests veïns, són importants. Aquests referents són
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importants per ell. Això és una altra conversa que tenia jo amb la meva mare, arrel de buscar
escola. Li deia ‘clar, és que d’aquí a 4 dies, bueno, d’aquí a un any o 2 el Marcel em dirà «Aquesta
tarda he quedat amb els col·legues»’. Ho sé per les meves amigues que tenen nens de 14, 15
anys. ‘He quedat amb els col·legues i tornarem a les 11’. Yo no me lo veo creuant tota Barna a les
11 del vespre, saps? Les seves primeres sortides amb els amics, a la tarda, al vespre,
m’agradarien que fossin en un entorn q¡conegut per ell. Clar, si jo ara anem a viure al barri de
ma mare i està escolaritzat aquí, sabeu? les seves primeres sortides seran aquí i haurà de tornar
a casa sol. En fi! Que tot són coses que tenen solució, que no són grans problemes, però que son
petits problemes logístics afegits al fet de canviar-te de casa i desplaçar-te de barri. Us vaig dir
l’altre cop per exemple la logística amb son pare, que tenim la custòdia compartida i el Marcel
totes les setmanes de la seva vida canvia de casa dos cops perquè tenim, bueno, perquè va
amunt i avall. El seu pare està visquent a l’Arc de Triomf. Doncs aquesta proximitat també és
important. La seva logística diaria es veurà afectada.”
16:18 - 16:22 El barri de la teva mare era el Clot no?
“Sí, Clot.”
16:40 - 17:18 Quina ha estat la teva experiència formant part de Resistim al Gòtic? Com
va canviar la forma d’abordar els problemes amb els propietaris? Per què has decidit
seguir formant-ne part després?
“Doncs, bueno, tu quan comences la teva lluita a nivell individual doncs et veus molt petita, no?
molt impotent. Davant de gent que té assessorament legal, advocats, que tenen la llei de la seva
banda, no ens oblidem que la llei està de la seva banda. Llavors això, et trobes molt petita, molt
impotent i molt indefensa. QUan vaig acudir a Resistim al Gòtic, és evident que no em
solucionàven els problemes però que compartir-los ja és [..] després bueno, també t’informen i
t’assessoren. Com que ells tenen experiències en lluites anteriors d’altres veins de fet Resistim al
Gòtic no és una entitat que ajuda, és un col·lectiu de veins de suport mutu. Llavors l’experiència
per la qual ha passat l’altre “a mi me dijeron esto, a mi me enviaron esta carta”, ‘a veure-la?’
llavors comparteixes informació i això et fa que t’empoderis, que estiguis més bé informada que
tu vegis com han anat altres lluites perquè et poden servir a tu, d’investigació i de… per saber
què has de fer, què no has de fer, què no has de dir… I això, et sents acompanyada en aquest
viatge. Jo crec que és importantíssim, emocionalment i… és important saber que no estàs sola.”
18:56 - 19:45 Comiat
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11.3.

Text “Una mica de context”

La vida a les ciutats mai ha estat senzilla. Cert, els nuclis urbans concentren un major nombre de
recursos i oportunitats que les poblacions rurals. Però també fan més visibles les diferències de
qualitat de vida entre els diferents grups de població. L’accés a la ciutat, el dret a la ciutat i la
facilitat amb la que els habitants l’exerceixen vé condicionat pel seu poder econòmic. Els nostres
recursos econòmics determinen no només com vivim sinó on ho fem. A quina part de la ciutat
ens podem permetre viure condiciona fortament la nostra vida, des dels serveis als que tenim
accés fins la nostra xarxa de suport social i emocional. Si als adults ens afecta de forma tan
rotunda, els infants tampoc no es queden al marge d’aquest impacte.

I és que l’accés a l’habitatge és un desafiament al que els habitants d’arreu del món ens
enfrontem a diari. Londres, Berlin, San Francisco o Barcelona per diferents que puguin semblar
aquestes ciutats, totes encaren un mateix problema: models urbans que expulsen la vida dels
seus carrers i fins i tot dels seus edificis. La bombolla immobiliària no és cosa del passat: a dia
d’avui no és el maó sinó el lloguer i l’espai urbà el que es cotitza a preus estratosfèrics, fent de
l'habitatge (digne) un bé, tot i que de necessitat bàsica, sovint inaccessible per la gran majoria
de la població.

El cas barceloní és especialment paradigmàtic. Des de fa uns anys, titulars sobre els preus dels
lloguers, la turistificació i l’encariment de la vida a la ciutat poblen els diaris i els telenotícies.
Però la realitat va més enllà dels titulars. Les veïnes denuncien des de fa anys la substitució que
estan patint en favor de nous propietaris i visitants, perquè d’habitants nous no n’hi ha. Les
transformacions d’aquest segle estan fent de Barcelona un decorat de cartró pedra pels
visitants. Aquest procés es fa especialment visible en aquells barris amb més atractiu turístic,
com els de Ciutat Vella. Tot i mantenir els seus carrers i edificis com sempre, l’ús que se'n fa
d’aquests canvia ràpidament: els blocs de vivendes es tornen en caixes fortes per inversors
d’arreu del món, les places en espais de consum i entreteniment per visitants i classes altes…

En aquest panorama, on queden els infants?
11.4.

Text Infografia teixit associatiu/organitzatiu

Ser veïnes vol dir més que compartir barri. Vol dir ser part d’una mateixa comunitat, construir
juntes teixit social, fer barri, fer xarxa… Aquestes expressions fan referència a la creació de
relacions més enllà de la convivència passiva entre veïnes de manera en que totes en surtin
beneficiades. Aquesta dinàmica es reflecteix clarament al moviment associatiu. A partir de la
creació d’espais col·lectius per les veïnes enforteix les seves relacions, buscant així solucions
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alternatives a l’estat i els diners. Tot i que en podem trobar exemples des del s.XVIII, als últims
anys és més fort que mai: entre 2.017 i 2.019 van aparèixer a Barcelona més de 30 nous
col·lectius al voltant de la qüestió de l’habitatge. L’associacionisme és buscar solucions a
problemes tant individuals com col·lectius a través de l’esforç conjunt de la comunitat, construir
resistències. Perquè juntes, som més fortes.
11.5.

Text Trailer

ciutat
nom femení
Població gran on viuen moltes persones, amb cases i comerços que formen illesicarrers i on els habitants
es dediquen a activitats industrials i de serveis.

Les ciutats són allò on succeeix la vida. Progrés, cultura, luxe… sovint les associem amb
aquestes idees. Això només és una part de la imatge. Portem dos segles deixant el poble per la
ciutat, buscant salvar les desigualtats territorials i millors oportunitats. Però com és la realitat
de la vida a les ciutats? El nou mil·leni va portar un món transformat per les noves tecnologies i
els processos globalitzadors, així com un seguit de reptes als que hem de fer front. La crisi de
l’habitatge n’és un de gran urgència. A nivell global es fa visible la precarització de l’habitatge i
conseqüentment de la vida a les ciutats. Berlin, San Francisco, Londres o Barcelona, és igual on
mirem. Totes comparteixen el problema que suposa l’encariment de l’habitatge. La gentrificació,
el turisme o altres dinàmiques econòmiques són els detonants d’aquest problema, del qual
deriven moltes i diferents conseqüències. Igual que a qualsevol altre ecosistema, la més petita
de les alteracions afecta a la totalitat dels organismes. I els més joves són els més vulnerables.
Per això, davant la urgència d’un canvi essencial dels models urbans, hem de fer-nos una
pregunta. Estan pensades les ciutats per als infants?
És arrel d’aquesta pregunta com neix Places Vives.
Arrel d’aquesta pregunta neix el nostre projecte, Places Vives. La combinació de testimonis
personals i dades estadístiques integren una experiència interactiva que vol ajudar a
l’espectador a comprendre millor què vol dir ser infant a la ciutat de Barcelona. Entre les veus
individuals que donen forma a Places Vives h
 i ha tan infants com adults involucrats al seu
desenvolupament. Seran tots ells qui presentin la realitat quotidiana d’un dels racons més
icònics de la ciutat, el districte de Ciutat Vella. El viatge s’estructura al voltant de 4 tipus d’espais
que representen diferents aspectes de la vida infantil: la casa, l’escola, el CAU/Esplai i el barri.
S'introdueixen a través dels dibuixos que n’han fet els infants. A partir d’aquí es dóna pas als
testimonis de les figures adultes vinculades amb aquests espais, les nostres protagonistes.
Salma, Myriam, Sandra i Mercè són les veïnes de Ciutat Vella que construeixen Places Vives. Són
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dones molt diferents, però a més de l’espai que habiten comparteixen la seva relació amb els
infants: totes se’n ocupen o responsabilitzen del seu desenvolupament d’alguna manera (com a
professores, mares o monitores).
Places vives és el resultat de voler construir un espai comú per les reflexions individuals i les
estadístiques oficials, accessible per tothom amb el que qualsevol persona es pugui sentir
interpelada. Com a creadores del projecte, per nosaltres, Judith i Lucía, l’accessibilitat ha estat
un dels nostres objectius al llarg de tot el procés de disseny. És també un dels motius pel que
vam triar aquest format interactiu per Places Vives. Creiem que els entorn digitals interactius
poden ser una eina molt potent a l’hora de facilitar l’accés i la comprensió d’estadístiques i
dades d’interès general, ajudant als espectadors a superar les barreres i desigualtats
preexistents que en aquest sentit puguin haver d'afrontar. Places Vives és el nostre Treball de fi
de grau però també moltes altres coses. Aquest projecte que presentem com el nostre primer
documental és també el resultat d’un intens viatge emocional i personal que ens ha enriquit en
tots els aspectes, com a persones i com creadores. A hores d’ara, presentant el producte de tots
aquests mesos volem donar les gràcies a totes les persones que l’han fet possible d’una o altra
manera. Pensem Places Vives com el fruit d’un procés col·lectiu, resultant en un espai digital
comú i obert. Una tipologia d’espai molt necessària avui i sempre. Per aquest motiu volem que
Places Vives tingui continuïtat més enllà de l'acadèmia i estem compromeses amb fer-lo realitat,
per nosaltres i per totes aquelles implicades.
Places Vives és doncs un webdoc, construït a partir de continguts de diferents tipologies i
orígens. Aquests s’organitzen i estructuren a partir d’una metàfora base: l’analogia amb
l’exploració de diferents papers distribuïts a sobre d’una taula. Entrevistes, fotografies, mapes i
fins i tot un còmic són alguns dels continguts que l’espectador es trobarà en aquest entorn
virtual. Un entorn del que no només podrà participar a través de les interaccions disponibles
sinó que podrà també contribuir a construir a través del projecte col·laboratiu #PlacesVives. A
través dels diferents continguts, l’espectador participarà d’una experiència interactiva que
pretén donar a conèixer la realitat de la infància a Barcelona. Una infància que, tot i veure el seu
accés a la ciutat limitat, encara sent aquests espais com propis. Una infància que manté les
places vives.
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