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CERCLES URBANS CONEIXEMENT 2014    
Sessions realitzades cada darrer dilluns de mes 
Febrer a Juny (18:30 a 20:30h). Escola IGOP 2014

Escola de l’IGOP
Pg. d’Urrutia, 17 - BCN
igop.bcn@uab.cat

Els Cercles són grups 
d’aprenentatge 
col·laboratiu, entorn a 
temes urbans, des d’una 
perspectiva multidisciplinar. 

Les sessions són obertes. On?

Inscripció 
Gratuita clicant 

AQUI

Inscripcions
La inscripció és gratuïta

Les places són limitades 
per raons d’espai.

Google 
maps

Escoladeligop.com

http://escoladeligop.com/2014/02/17/cercles-urbans-de-coneixement-2/
https://maps.google.es/maps?q=escola+del+igop&hl=es&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.231022,0.528374&t=m&z=17


24/02/14: Barris i Crisi
Presentació i debat entorn a l’estudi Crisis i barris.  
Rubén Martínez i Helena Cruz ens explicaran 
un recull de dinàmiques geolocalitzades de 
segregació urbana i innovació social davant la 
crisi.  [ + info ] 1

31/03/14: Mapeig urbà
Xerrem amb els col·lectius Raons Públiques 
i Re-Gen sobre metodologies i processos de 
mapeig col·lectiu en el marc urbà, les seves 
oportunitats, les seves limitacions... [ + info ] 2

28/04/14: La ciutat vista per The Wire
La ciutat a través de la sèrie The Wire. Amb el 
passi de diferents moments de la sèrie, ens 
endinsem en diferents temàtiques: els espais 
d’excepció, l’educació com a política urbana, la 
segregació de l’espai urbà, etc.

El vecino-policía, ‘The wire’ y la Barcelona negra  
(El País). [ enllaç ] 3

The Wire i Treme: lecciones sobre la Ciudad  
(Iñaki Martínez de Albeniz). [ enllaç ] 4

+ informació: 

(1) http://barrisicrisi.wordpress.com/

(2) http://es.scribd.com/doc/203509801/
Instrucciones-para-realizar-un-taller-de-
mapeo-colectivo

(3) http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/03/
actualidad/1391442968_163496.html

(4) http://www.academia.edu/4932004/The_
Wire_y_Treme_lecciones_sobre_la_ciudad

(5) http://forum.scot.cat/

(6) http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=18170

(7) En aquest darrer cas, podreu accedir al llibre 
(versió electrònica) de la pel·lícula a través 
del dropbox dels Cercles, o bé demanant la 
informació al correu: igop.bcn@uab.cat si no 
esteu donats d’alta.

26/05/14: La ciutat ficcionada
La ciutat ficcionada, un recull de propostes lliures 
sobre la ciutat imaginada en el marc del FÒRUM 
2.012 CATALUNYA 21. [ + info ] 5

30/06/14: Cinefòrum
Cineforum amb la pel·lícula Social Life in Small 
Urban Spaces, de William H. Whyte. Una manera 
particular d’observar i concebre l’espai públic. 
Nota: V.O. sense subtítols. 

Placemaking: ¿Y esto de qué va?  [ enllaç ] 6, 7
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