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DISSENYAR MONS REALS
Cicle d’activitats al voltant de l’exposició 
Victor Papanek: LA POLÍTICA DEL DISSENY. 
Museu del Disseny de Barcelona

Del 13 de gener al 5 de febrer de 2020
Centre Cívic Joan Oliver  “Pere Quart” 

Centre Cívic Vil·la Urània



Utopies, distopies, 
abstraccions
Taller d’una sessió, dues dates per escollir
Gratuït amb inscripció prèvia als centres 
cívics. 

Dilluns 13 de gener de 2020
19 h - 20.30 h
Centre Cívic Vil·la Urània

Dimarts 14 de gener de 2020
19 h - 20.30 h
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Taller conduït per la sociòloga i 
educadora Helen Torres,  traductora 
de Donna Haraway i especialista en 
ciència-ficció feminista. Mitjançant 
jocs de paraules, transformarem 
les nostres utopies: mirarem amb 
desconfiança quins conceptes donem 
per descomptats i com imaginem 
mons més o menys habitables. 

helenatorres.wordpress.com

Victor Papanek (1923-1998) va ser un destacat dissenyador, 
professor i teòric del disseny. Considerava el disseny 
una professió política perquè té conseqüències sobre la societat, 
el medi ambient i l’ecologia.

El Museu del Disseny presenta a Barcelona “Victor Papanek: 
La política del disseny”. En paral·lel a aquesta exposició, 
els centres cívics Joan Oliver “Pere Quart” i Vil·la Urània 
presentaran el programa “Dissenyar mons reals” a partir d’una 
lectura dels principals conceptes amb què treballa Victor Papanek 
per obrir un marc de pensament crític sobre els imaginaris 
de l’exposició, com ara el disseny, l’ecologia, la sostenibilitat, 
la utopia, la transformació social, la precarietat, la cooperació 
i els drets de les minories.

Totes les persones 
som dissenyadores
Taller de tres sessions
Gratuït amb inscripció prèvia 
al centre cívic.

Dimecres 15, 22 i 29 de gener de 2020
17.30 h - 20.30 h 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Taller conduït per la investigadora en 
ciència, tecnologia i societat Blanca 
Callén, creadora dels projectes 
“Políticas de la chatarra” i “Gigri”. A 
partir d’un estudi dels residus que 
produeix el Centre Cívic Pere Quart, 
imaginem les necessitats col·lectives 
futures i engeguem maneres de 
reutilitzar-los. Així posem en pràctica 
i actualitzem les idees de Papanek 
de com dissenyar juntes l’ecosistema 
més immediat.

grigriprojects.org



Teixir possibilitats múltiples
Taller de tres sessions
Gratuït amb inscripció prèvia 
al centre cívic.

Divendres 17, 24 i 31 de gener de 2020
17 h - 20 h 
Centre Cívic Vil·la Urània

Taller conduït per l’artista visual i 
activista ecofeminista Irene Pérez, 
cofundadora del Grup de Mitja 
Subversiva de Barcelona. A partir 
d’un treball de cocreació es pensarà, 
dissenyarà i es construirà un objecte 
de base tèxtil i ús múltiple a partir 
d’objectes preexistents. En fer-ho,
elaborem també les nostres 
metodologies a partir d’una reflexió 
sobre l’educació, l’intercanvi de 
coneixements i els conceptes de 
necessitat, sostenibilitat i compromís 
social.

ireneperez.net 

Dissenyar mons reals
Xerrades obertes de presentació i debat 
dels tallers
Gratuït, entrada lliure fins completar 
aforament.

Dimarts 4 de febrer de 2020
19 h - 20.30 h 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dimecres 5 de febrer de 2020
19 h - 20.30 h
Centre Cívic Vil·la Urània

A partir dels processos i resultats dels 
tallers, reflexionarem i discutim juntes 
què podem fer, col·lectivament, del 
llegat de Papanek i de la disciplina 
del disseny. Aquestes dues sessions 
estaran dinamitzades per l’artesà 
digital i investigador Luca Carrubba, 
director de l’entitat internacional Ars 
Games, i la investigadora i mediadora 
cultural Jara Rocha, especialitzada 
en cultures materials i cofundadora 
del grup de recerca Objetologías. 
El procés, realitzat al Centre Cívic 
Vil·la Urània, es presentarà al Centre 
Cívic Pere Quart i viceversa, la qual 
cosa generarà un transvasament 
d’experiències.

arsgames.net 

jararocha.blogspot.com

Visita dinamitzada a l’exposició “Victor Papanek: La política 
del disseny” al Museu del Disseny de Barcelona 
Grup Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”: divendres 10 de gener de 2020 a les 11 h

Grup Centre Cívic Vil·la Urània: dissabte 11 de gener de 2020 a les 12 h



Una exposició del Museu del Disseny de Barcelona i el Vitra Design  
Museum, en col·laboració amb la Victor J. Papanek Foundation,  
University of Applied Arts Vienna

Museu del Disseny 
de Barcelona

Exposició
Victor Papanek: La política 
del disseny
Fins al 2 de febrer 2020
Horari: de dimarts a diumenge 
de 10 a 20 h

Visites guiades
Visites amb inscripció individual
Dissabtes 11 h (gratuïtes 
amb el preu de l’entrada)

Visites per a grups escolars 
i públic en general
(cal reserva prèvia)

Taller familiar
“El món de Victor Papanek” 
6 a 12 anys
Tots els dissabtes del 9.11.19 a 
l’1.2.20, excepte el 28.12.20

Informació i reserves
Tel. (34) 93 256 68 01
museudeldisseny@bcn.cat
#PapanekBarcelona

Pl. de les Glòries, 37
08018 Barcelona

 Glòries (L1)
   7, 192, V23, V25 i H12
  T4, T5, T6 Glòries

Xarxa de Centres cívics 
de Barcelona
“Dissenyar mons reals”

Cicle d’activitats 
comissariades per La caníbal

CENTRE CÍVIC 
JOAN OLIVER “PERE QUART”
Carrer del Comandant Benítez, 6
08028 Barcelona
Tel. 933 398 261 
perequart@lleuresport.cat

 Badal (L5)
   H8, H10, 54, 70, 75, V3

CENTRE CÍVIC 
VIL·LA URÀNIA
Carrer de Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 937 061 295
informacio@vilaurania.net

 Fontana (L3)
   V15, V17, D40, 22, 27, 24 i 114
   Pl. Molina / Sant Gervasi / Gràcia
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