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Comparteix:
#repensantllocsperviure

@espai_crater

El paisatge és la mostra del comportament de les societats 
en un lloc i moment determinats. Esdevé un repositori de 
significats que permeten identificar-nos com a col·lectiu. 
Aquest és, per tant, un element de cohesió i de creació 
d’identitats individuals i col·lectives. Això no obstant, la 
percepció i l’experiència del mateix paisatge és diferent 

segons els antecedents de la persona que el viu. 

Les activitats a l’entorn del projecte “Repensant llocs per 
viure” té l’objectiu d’incrementar la consciència sobre la 

relació entre el benestar emocional i el paisatge. 

A més, les metodologies d’innovació social i els laboratoris 
ciutadans desplegades els darrers anys arreu del món 

poden ser eines de millora qualitativa per a replantejar 
el paisatge, fer-lo inclusiu i per a tothom. Aquestes 

metodologies seran presents al llarg de la jornada, dels 
tallers i de la residència amb l’objectiu de testejar-les i 

debatre sobre la seva idoneïtat en cada context.
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9.15 h
ARRIBADA 

9.30 h 
BENVINGUDA 

Miquel Salvador. Director general de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. 
Pep Berga. Alcalde d’Olot.
Xevi Collell. Director de l’Espai Cràter.
Elena Masanas. Suport a la planificació, estratègia i 
innovació al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Oriol Vicente. Coordinador de la Comunitat de Recerca 
Estratègica (CORE) en Patrimoni Cultural de la UABCei.

9.45 a 11 h
DIÀLEG: LA GEOGRAFIA URBANA I EL BENESTAR 
EMOCIONAL DELS JOVES

Francesc Muñoz. Professor de Geografia Urbana. 
Director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB.
Joaquim Puntí. Psicòleg clínic. Coordinador de la 
Cartera de Serveis de Psicoteràpia Infanto-Juvenil i 
Hospital de Dia d’Adolescents de l’Hospital Parc Taulí. 
Professor de la Facultat de Psicologia de la UAB. 

Modera:
Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació 
social i acadèmica. Responsable pedagógica del Campus 
Docent de Sant Joan de Déu.

11 a 11.30 h
PAUSA AMB ESMORZAR

11.30 a 13 h
METODOLOGIES DE PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ 
SOCIAL I CIUTADANA: NOVES MANERES DE 
TREBALLAR AMB I PER A LA COMUNITAT

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la 
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, llicenciada 
en Història de l’Art i Graduada en Conservació i 
Restauració de Béns Culturals. 
Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació 
social i acadèmica. Responsable pedagógica del Campus 
Docent de Sant Joan de Déu.

Javier Ibáñez. Coordinador del Programa d’Innovació 
Ciutadana de Las Naves.
Òscar Gussinyer. Resilience Earth. Especialitzat en 
desenvolupament regeneratiu, resiliència territorial i 
comunitària, recerca participativa.
Pau Llonch. Educador, economista, músic, impulsor de 
Versembrant.
Sergi Frías. Investigador i professional, director del 
Laboratori d’Innovació a Coboi lab.

Modera:
Marcos García. Manager Cultural, director de Medialab 
Prado 2014-2021.

13 a 14 h 
EXPERIÈNCIES

Presenta:
Carme Yeste. Arquitecta municipal de l’Ajuntament 
d’Olot. 

CENTRE DE VIDA COMUNITÀRIA
Un nou espai amb uns serveis socials i comunitaris 
innovadors. Un equipament que treballa per a la millora 
del benestar dels veïns i veïnes del barri de Trinitat 
Vella, a Barcelona.

Bet Bàrbara. Directora de Serveis d’Acció Comunitària 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

QUEDAR AL CARRER. CONVERSES AMB JOVES SOBRE 
ELS ESPAIS PÚBLICS
L’experiència, metodologia i posada en escena per 
conèixer el punt de vista de les joves: les inquietuds, 
interessos i dificultats en l’ús de l’espai públic. 

Equip d’educadores de Circula Cultura i joves 
participants.

JORNADA
4 de novembre del 2022

Sala Magma de l’Espai Cràter
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Inscripcions:
sau.crater@olot.cat 

Lloc:
Espai Cràter
Carrer Macarnau, 55
Olot (Girona)



TALLERS
3, 4 i 5 de novembre del 2022

Diversos llocs de la ciutat

Dijous 3 de novembre
15 h. Parc de l’Espai Cràter 
PENSEM EL PARC DE L’ESPAI CRÀTER

El parc de l’Espai Cràter esdevé un nou espai per a l’ús 
de les persones que viuen a la ciutat. Aquest parc es 
connecta amb el de l’Arxiu Comarcal, el del cementiri 
i el volcà Montsacopa. El taller co-idearà, amb joves de 
la ciutat, diferents accions i activitats per realitzar en 
aquests espais del municipi. 

Marcos Garcia. Director de Medialab Prado 2014-2021.
Javier Ibáñez. Coordinador del Programa d’Innovació 
Ciutadana de Las Naves.
Sergi Frías. Director de Coboi lab.

Divendres 4 de novembre
18.30 h. Plaça del Carme
ESCOLTEM ELS BEATS DEL BARRI VELL

El Barri Vell és un dels paisatges urbans més 
característics de la ciutat. Des del riu fins a l’església 
de Sant Esteve passejarem i vibrarem a través de la 
creativitat i l’expressió de les persones que hi viuen.

Laia Sánchez. Citilab.
Pau Llonch. Versembrant.

Dissabte 5 de novembre
11 h. Antiga estació d’Olot (Local de l’AV Pequín)
SENTIM PEQUÍN EN COMÚ

Pequín són molts Pequíns units per la memòria de la 
gent que hi viu: una memòria del que ha estat però 
també del que és ara i del que imaginem que serà. 
Recorregut pel barri per conèixer quin és el teu Pequín? 

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la UNAM, 
Mèxic.

En cas de pluja, es farà al casal del barri de Pequín
(Av. Santa Coloma, 99).
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És necessària inscripció prèvia a:
sau.crater@olot.cat



ESTADA TEMÀTICA A FABERLLULL
Laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat

Del 2 a l’11 de novembre de 2022

El paisatge que vivim està patint una transformació 
sense precedents. El món és canviant per naturalesa, 
però en les darreres dècades la velocitat s’ha 
incrementat de forma exponencial. Això provoca, a les 
comunitats que hi viuen, uns canvis socials i culturals 
de gran complexitat.

La Garrotxa no és una excepció i, en tant que territori 
singular, a nivell geològic, social i mediambiental, 
requerirà de noves propostes que suportin l’adaptació 
als reptes que hi ha actualment.

Els laboratoris ciutadans poden esdevenir una peça més 
de l’engranatge de solució de reptes: crear comunitat, 
donar valor a les persones, descobrir noves solucions 
als reptes actuals, entre altres possibles manifestacions 
i solucions als reptes provocats per la transformació del 
paisatge que tenim actualment. A Faberllull, un grup 
d’experts en laboratoris ciutadans i noves metodologies 
d’intervenció social co-crearan i debatran per trobar 
solucions als reptes globals que ens afecten localment.

Residents:
Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la UNAM 
(Mèxic), llicenciada en Història de l’Art i graduada en 
Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Carlos Oliván. Cap del Servei de participació ciutadana 
i innovació social del Laboratori d’Aragó Govern Obert 
(LAAB).
Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació 
social i acadèmica. Responsable pedagógica del Campus 
Docent de Sant Joan de Déu.
Clara Nubiola. Artista, especialitzada en arquitectura 
del territori.
Diana Moret. Fundadora de Pandorahub. Emprenedora 
social i agitadora rural.
Javier Ibáñez. Coordinador del Programa d’Innovació 
Ciutadana de Las Naves.
Laia Sánchez. Professora de la UAB. Responsable del 
Col·laboratori de Citilab.
Marcos García. Manager cultural. Director de Medialab 
Prado 2014-2021.
Pau Llonch. Educador, economista i músic. Impulsor de 
Versembrant.
Pep Marès. Director d’Adhoc Cultura.
Sergi Frías. Director del Laboratori d’Innovació 
a Coboi Lab.
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Per a més informació:
info@faberllull.cat
faberllull.cat
+34 629 081 996



ESPAI CRÀTER

Carrer Macarnau, 55
17800 Olot (Girona)

Aparcament recomanat:
Pàrquing Centre

Passeig Ramon Guillamet, 7B

INSCRIPCIONS

Per correu electrònic a sau.crater@olot.cat

Activitats gratuïtes. Places limitades
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Ho organitzen:

Hi col·laboren:
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