DEBATS
SIT Manresa
Servei d’Interpretació Territorial
DEBATS és una iniciativa de taules rodones a partir de la publicació "SIT Manresa,
Servei d'Interpretació territorial" (Sitesize Ed.). L'objectiu és contrastar i aprofondir en
alguns dels temes i objectius del llibre en un format obert per tal de crear un forum de
discussió. Es convida a participar als seus autors, així com a col·lectius i persones que
treballen en cadascún dels contextos locals on ténen lloc les convocatories.

DEBATS Barcelona/ Ciutat Vella
Dissabte 25 d'octubre, 20h
Dissabte 21 d'octubre, 20h
Espai Social Magdalenes
c/Magdalenes 13-15 <Metro Urquinaona>

Com construir el barri des de baix?
(experiències de treball col·laboratiu)
convoca: Espai social Magdalenes
Debat amb:
Espai social Magdalenes
Sitesize, editors
En un context on la participació ciutadana és instrumentalitzada com a
legitimadora d'un urbanisme neoliberal homogeneitzador, considerem
necessari obrir espais de debat i trobada on generar visions compartides sobre
aquells dispositius (polítics, culturals i pedagògics) que ens permetin definir
conjuntament quin barri i quina ciutat volem viure, i de quins mitjans ens dotem
per assolir-ho.
Així doncs, entenem la presentació del llibre SIT Manresa com una oportunitat
no només per conèixer l'experiència del projecte desenvolupat a Manresa, sinó
també com un espai on compartir aprenentatges i estendre les reflexions a la
realitat que vivim a Ciutat Vella,
Amb aquest debat volem seguir pouant en la reflexió sobre del dret a la ciutat,
que ja hem abordat des de diferents angles (gentrificació, relacions entre
moviments socials i associacionisme veïnal, turistificació i privatització de
l'habitatge) introduint la variable de les formes de participació, però no des de
la perspectiva legitimadora o narcotitzant a la que ens tenen acostumats els
poders públics, sinó des d'una vessant transformadora i conflictual, que rebassi
els marcs institucionals per debatre i fer efectiu el model de barri i ciutat on
volem viure.
convoquen:

DEBATS Barcelona
Dimecres 17 de setembre, 19h
Llibreria La Central
Baixada de la llibreteria, 7 08002 Barcelona

Imaginació ciutadana,
participació creativa
convoca: Llibreria La Central del Museu d'Història
de la Ciutat
Debat amb:
Joan Roca, director Museu d'Història de la Ciutat
Itziar Gonzalez, regidora de Ciutat Vella
Grup de Participació, col·lectiu veïnal
Francesc Muñoz, geògraf
Joan Vila-Puig i Elvira Pujol, editors Sitesize

DEBATS Sabadell
Dijous 18 de setembre, 19h
Alliance Française de Sabadell
C/ de Sant Joan, 35 08202 Sabadell

Elements culturals de debat
sobre la ciutat i el territori
convoca: Alliance Française i Acció Cultural
Metropolitana
Debat amb:
Eduard Masjuan, historiador
Bernat Lladó, geògraf
Joan Vila-Puig i Elvira Pujol, editors Sitesize

convoquen:

Sitesize (2008): ‘SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial’
L’experiència SIT Manresa, que dóna nom a
aquest llibre, és també l’element articulador
i el punt de partida d’aquest projecte
editorial. Els textes que s’inclouen sumen
col·laboracions i sinergies de persones
d’àmbits en les quals el treball cultural i
artístic sobre el territori troba el seu millor
complement: la geografia, el paisatge, la
participació ciutadana, la gestió del
coneixement, la pedagogia, la gestió
cultural.... Des de la seva especificitat
cadascuna d’elles comparteix la urgència
d’un treball i compromís coordinat de
rearmament cultural i social.
El SIT (Servei d’Interpretació Territorial)
s’ofereix com una plataforma de producció i
d’intercanvi de coneixement territorial local,
amb la finalitat d’avaluar la transformació
present i futura del territori. Una auditoria
territorial pública i col·lectiva, que ha de
vincular-se necessàriament amb el
planejament del territori i la cohesió social.

Index:
1.EL CONTEXT DE LA TRANSFORMACIÓ
URBANA I TERRITORIAL
Ciutat - Paisatge - Democracia - Participació
Francesc Muñoz
Joan Nogué
Itziar González

Autors dels textes: Francesc Muñoz, Joan Nogué,
Itziar González, Xavier Oliveras, Montse Romaní,
Montserrat Cortadellas, Javier Rodrigo, Iván
Orellana, Ramon Parramon i Sitesize.

2.REGIÓ METROPOLITANA CULTURAL
COL·LABORATIVA
Creació com a Servei Cultural d'Intercanvi
Sitesize

Idiomes+ isbn: català (ISBN:978-84-612-1179-1) i anglès
(ISBN:978-84-612-1178-4)
Preu de venda a Espanya (IVA inclòs): 24€
Pàgines: 192 Fotografies: Color/Blanc i negre
Distribució: Actar D. A la venda a BARCELONA: La
Central, Ras, Laie La Pedrera, Laietana de Libreter,
Loring Art, Llibrería de la Generalitat. GIRONA: Llibreria
Geli. MADRID: Naos. MÁLAGA: Librería Rayuela.

3.SIT MANRESA, Servei d'Interpretació
Territorial
Sitesize
Xavier Oliveras
Montse Romaní

Amb el patrocini de: Ajuntament de Manresa,
Departament de Cultura i mitjans de
comunicació de la Generalitat de Catalunya,
Fundació Banc Sabadell, Fundació Territori i
Paisatge i Observatori del Paisatge.
Sitesize és una plataforma de projectes
col·laboratius al voltant de la metròpolis
contemporània. Des del 2002 desenvolupa treballs
específics de creació i mediació cultural a la regió
metropolitana de Barcelona. Els seus àmbits
d’interès se centren en les pràctiques de producció
cultural autònoma i la recerca de noves geografies
territorials i paisatgístiques.

www.sitesize.net

4.TREBALL COL·LABORATIU. ACCIÓ
EDUCATIVA I COMUNITARIA
Montserrat Cortadellas
Javier Rodrigo
5.ART, TREBALL CULTURAL, CONEIXEMENT
I IMPLICACIÓ LOCAL
Ramon Parramon
Iván Orellana
6.IMAGINACIÓ CIUTADANA, PARTICIPACIÓ
CREATIVA
Sitesize

