
Espai Taller — A Les Eines!



REHOGAR és una exposició col·lectiva i una trobada anual al voltant del disseny obert i 
la reutilització com a eines de  transformació social. En la seva novena edició es celebrarà 
del 14 de Setembre al 29 d’Octubre de 2017 a l’EspaiZERO de Fabra i Coats, a Sant Andreu, 
Barcelona.

Paral·lelament a l’exposició, es celebren una sèrie d’activitats (tallers, demostracions, presentacions 
i debats) amb l’objectiu de difondre i explorar el seu marc teòric, conèixer de primera mà algunes 
de les propostes exposades, posar en pràctica algunes de les solucions i propostes exposades, 
i generar espais de remescla i diversió que afavoreixin la generació i enfortiment de xarxes de 
col·laboració.

L’Espai Taller — A les Eines! 

En aquesta edició REHOGAR posarà en marxa d’un espai taller temporal, un laboratori que servirà 
per experimentar amb els processos i eines de fabricació, per prototipar, i que permeti l’ús d’eines 
de transformació. L’Espai Taller — A les Eines! estarà equipat amb els estris i eines necessàries per 
diferents processos de transformació de fusta, metall, tèxtils i plàstics, i coordinat per un equip 
tècnic format per membres de Makea Tu Vida i residents col·laboradors.

Més enllà de donar suport a les activitats i tallers de transformació que tinguin lloc durant 
l’exposició, l’Espai Taller — A les Eines! estarà obert als veïns i veïnes i iniciatives del territori per 
donar-los tant suport tècnic i assessorament en l’ús d’eines i processos de construcció, com 
en la resolució de problemes en l’àmbit de l’equipament i moblament d’espais comunitaris, la 
construcció de dispositius mòbils, la recerca de materials, la reparació i transformació, l’atenció 
de demandes particulars, etc... són algunes de les accions que es poden plantejar. 

L’Espai Taller — A les Eines! serà un espai que romandrà obert durant l’exposició REHOGAR, del 
14 de setembre al 29 d’octubre a la Fabra i Coats. L’activitat d’aquest espai anirà programant-se 
segons les demandes i connexions que es vagin establint.

Objectiu
 — Generar un espai d’aprenentatge i autoconstrucció on compartir coneixements, eines, 
equipament i materials.

 — Promoure el DIY / DIWO  (Fes-ho tu mateix / Fes-ho amb uns altres) com a mètode pràctic 
d’apoderament individual i col·lectiu, front la cultura alienandora de l’usar i tirar.

 — Fomentar la cultura de la reparació i transformació com a fórmula de allargar la vida útil dels 
objectes i materials.

 — Creació d’una xarxa física i virtual d’usuaris, on consultar sobre solucions constructives i formes 
de fer.

 — Posada en marxa d’un servei comunitari de transformació i reutilització per testar la seua 
viabilitat i acceptació al recinte de la Fabra i Coats de Sant Andreu.

Reunió informativa: 6 de Setembre a les 18:00h
Us convoquem a les entitats i veïns i veïnes de Sant Andreu a una sessió informativa per 
presentar-vos l’Espai Taller — A les Eines! i convidar-vos a participar-hi, el proper 6 de 
Setembre de 2017 a les 18:00 a L’Harmonia.



Del 14 de Setembre al 29 d’Octubre de 2017, REHOGAR 9 se celebrarà en EspaiZERO de Fabra 
i Coats a Barcelona, amb el suport de la Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de 
Barcelona de Fabra i Coats.

REHOGAR és una exposició col·lectiva i una trobada anual al voltant del disseny obert i la 
reutilització com a eines de  transformació social. 

Organitzada anualment des del 2009 pel col·lectiu Makea Tu Vida, REHOGAR presta especial 
atenció a les comunitats de persones, professionals, col·lectius i xarxes que activen processos 
de transformació del seu entorn, i possibiliten  la seva reproductibilitat i adaptabilitat a 
altres contextos. Transformacions que es fan possible mitjançant tècniques de Reutilització i 
metodologies de Disseny Obert, un disseny que creix i evoluciona perquè pot ser millorat per 
i amb altres. La mostra explora un ampli ventall de transformacions a través d’una selecció de 
propostes amb un ADN obert i compartible, reflectint dels processos, les pràctiques i les eines que 
faciliten la transformació social de la vida quotidiana.

La idea que es contempla no respon només a objectes finalistes sinó que vol reforçar la idea de 
projecte com a procés, el resultat del qual més valuós en molts casos, és la capacitat de donar 
lloc a l’inici d’altres processos. Processos amb una mirada des de l’ètica de la cura, en simbiosi 
amb l’entorn i els recursos, i en els quals destaca la dimensió col·lectiva respecte a la projecció, 
producció, distribució i ús.

REHOGAR és també un espai de reflexió on compartir preguntes sobre la rellevància i la 
possibilitat d’evolucionar cap a aquest tipus de comportaments i formes de fer. Una col·lecció 
d’experiències interdisciplinàries que vol servir de mapa per explorar espais, mètodes, recursos 
i comunitats que porten amb si evidències, raons, actituds, polítiques, pràctiques, implicacions 
i afectes que sostenen el desenvolupament de projectes de caràcter col·laboratiu, open source, 
de responsabilitat social i mediambiental, optimització compartida de recursos i l’obertura cap a 
formes i models experimentals, però possibles.

Paral·lelament a l’exposició, es celebren una sèrie d’activitats amb l’objectiu de difondre i explorar 
el seu marc teòric, conèixer de primera mà algunes de les propostes exposades, i generar espais 
de remescla i diversió que afavoreixin la generació i enfortiment de xarxes de col·laboració.

En les seves vuit edicions (2009-2016) REHOGAR ha exhibit més de 450 propostes nacionals i 
internacionals, teixint una sòlida xarxa de persones, professionals, i comunitats que activen 
processos de transformació en el seu entorn des del respecte al medi ambient. 

En la seva vuitena edició celebrada al Museu del Disseny de Barcelona, REHOGAR es consolida com 
a referent en l’àmbit estatal sobre disseny en codi obert i solucions constructives per a l’Hàbitat a 
partir de la reutilització de materials i aprofitament dels recursos.

REHOGAR  

DISSENY OBERT 
I REUTILITZACIÓ

Més informació i edicions anteriors:

www.rehogar.net



MAKEA TU VIDA

Makea Tu Vida és una entitat sense ànim de lucre de caràcter social i educatiu, que treballa al 
territori que existeix entre els mons del Disseny i l’Ecologia. Les nostres pràctiques van dirigides 
a fomentar el disseny obert, l’intercanvi de coneixements i la creativitat col·lectiva, aplicats a la 
reutilització en diferents contextos i situacions.

Des de la creació de Makea Tu Vida com a grup d’acció en 2006, el nostre treball s’ha centrat 
en la generació d’estratègies de participació que visibilitzen la problemàtica dels residus, la 
conscienciació sobre l’ús dels recursos i els hàbits de consum, i la transformació de l’Hàbitat en 
les seves múltiples dimensions (espai públic, comunitari i privat).

A través de metodologies de co-creació i disseny col·laboratiu, desenvolupem tallers per a la 
construcció col·lectiva de missatges, equipaments d’espais, plataformes relacionals (digitals i 
trobades), artefactes i objectes.

Les nostres línies de treball s’articulen al voltant del Disseny Obert, la Reutilització i la Comunicació, 
incidint en:

 — Plantejar i explorar solucions constructives a través de l’experimentació i prototipado continu 
de tipologies d’objectes a través de tècniques de reutilització de residus.

 — Generar dinàmiques de treball col·lectiu i participatiu que motivin a la autoconstrucción per 
part de lxs usuarixs, com a eina de reflexió, i conscienciació social i mediambiental.

 — Creació i desenvolupament de plataformes col·laboratives de foment de la cultura de la 
Reutilització i Intercanvi de coneixements.

 — Capacitar en lús d’eines i metodologies de Disseny en Codi Obert.

 — Desenvolupament de la cultura DIY (Fes-ho tu mateix)/DIWO (Fes-ho amb uns altres) com a 
mètode pràctic d’apoderament individual i col·lectiu, front la cultura alienandora de l’“usar i 
tirar”.

Més informació dels projectes i activitats:

www.makeatuvida.net



Associació Cultural Makeatuvida
Fàbrica de Creació Fabra i Coats

c/ Sant Adrià 20 
08030 Barcelona

G-64785868

hola@makeatuvida.net
m. 610 694 092 (Alberto)

www.makeatuvida.net


