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crearqció
Pràctica arrelada i 
compromesa

Creiem en una arquitectura basada 
en l’observació sensible cap al nostre 
entorn immediat, la societat actual i 
els reptes als quals ens enfrontem. 

La nostra veu s’arrela allà on 
treballem per entendre el context, 
dialogar amb el lloc i donar respostes 
compromeses amb una forma de vida 
més sostenible i uns entorns més 
inclusius.

Pensament col·lectiu,   
una manera de fer

El treball en equip, la gestió 
cooperativa i els processos de 
pensament col·lectiu són les 
ferramentes que ens defineixen.

Creiem en la potència del treball en 
xarxa i els equips mixtes, per això, 
incorporem als agents implicats en 
els processos de creació, potenciant 
la seua participació activa des dels 
primers moments.

cooperativa d’arquitectes

Nosaltres:
Jaume Puchalt Lacal, Julia Pineda 
Soler, Adrià Solbes López, Lidia 
Escuder Calle, Júlia Gomar Pascual, 
Pepe Lerma Chaqués

Som cooperativa

Ens vam conformar com a 
cooperativa de treball en maig de 
2016. El nostre equip de treball 
el componem sis arquitectes 
procedents de diferents municipis 
del territori valencià. Ens nodrim 
d’aquesta experiència territorial 
complementària, així com de les 
diferents sensibilitats i vocacions que 
tenim cadascuna de nosaltres. 



Estructurem el nostre treball entorn de tres eixos o escales 
d’actuació. Amb aquesta petita publicació introduïm 
l’aproximació que fem a cadascuna d’elles. Una mirada 
transversal caracteritzada per la cura cap al treball i la 
proximitat, que es plasma en cadascuna de les escales, 
adaptant les ferramentes i els llenguatges a les necessitats i 
requeriments propis.   

Materialitzar els llocs que s’habiten 
dia a dia, posant la cura necessària a 
l’escala més petita. Apostem per una 
tasca de facilitació que aproxime a 
les persones al procés de disseny i 
construcció.

L’espai urbà centra la nostra segona 
escala d’intervenció. Ciutats grans 
i petites on busquem processos de 
transformació i millora de la vida 
dels seus veïns i veïnes, entenent 
que la proximitat i l’arrelament al 
territori són clau per a un futur més 
sostenible. 

Mirem l’escala del territori des d’un 
dels seus espais de vida, els rius. 
Treballem per potenciar aquests 
espais com a connectors del territori 
i com un espai d’oportunitat per a les 
ciutats i pobles que els acompanyen 
en el seu trajecte. 

Hàbitats Fluvials Ciutats inclusives Espais de proximitat



LA CONCEPCIÓ DELS 
HÀBITATS FLUVIALS



Assumim la cura dels 
entorns fluvials com 
una responsabilitat 

pública i ciutadana, 
però també com 

l’oportunitat col·lectiva 
de fer dels nostres rius 

entorns i lligam de vida.

Cóm vivim i on ho fem ha sigut, en 
gran mesura, determinat pels rius 
que ens acompanyen. Aquests canals 
de vida han sigut protagonistes en els 
assentaments humans i responsables, 
en part, de com vertebrem el nostre 
territori, que mengem i qui som. 

La nova cultura de l’aigua proposa als 
Rius com a Patrimoni de la biosfera 
de la gestió sostenible i defineix la 
seua cura com una responsabilitat 
de totes, pública i ciutadana. Hem 
de tornar a posar en el lloc on es 
mereixen els nostres rius, en gran 
mesura devastats per anys al servei 
de dinàmiques extractivistes. 
Aquestes dinàmiques que ara volem 
revertir, fa anys que gestionen els rius 
a través d’administracions complexes 

Nova cultura 
de l’aigua 

i allunyades dels municipis, 
preocupades de definir límits i veient 
els rius sols com canals d’aigua que 
aprofitar. 

Els rius són més que això: són espais 
de vida i per a la vida. Un riu ha de 
ser ample, continu, erosionable, 
mòbil, no defensat i, per descomptat, 
no urbanitzable. Ha de tindre límits 
precisos però no permanents, sense 
defenses de marges ni motes, per 
afavorir i garantir les dinàmiques 
fluvials. Un riu és un sistema natural, 
i així ha de funcionar. Garantir que 
el riu reunisca aquestes condicions, 
ajudarà a consolidar la seua funció 
vital per al nostre ecosistema, 
millorant la qualitat de vida d’aquells 
que l’habitem.

Libel·lula. Carlet,2018
Imatge Robert Craig Hussey



Hi ha un moment especialment 
compromés en la vida dels rius, 
aquell on es troben amb una ciutat. 
Els rius, font de vida de les ciutats, 
també s’han vist al llarg de la història 
com amenaces i se’ls ha desplaçat, 
soterrat i privat de les condicions 
que necessiten per mantenir els 
ecosistemes.

L’espai fluvial urbà ha de permetre la 
continuïtat del riu i el seu ecosistema, 
mitjançant un programa i estratègia 
d’usos compatible. Apostem per una 
nova manera de relacionar-se amb el 
riu mitjançant una restauració social i 
cultural del que el riu significa per al 
municipi. A més, busquem construir 
una realitat física per integrar l’espai 
fluvial a les rutines quotidianes, 

Quan les 
ciutats i els 
rius es troben

potenciant-lo com un actiu ambiental 
del territori. Incorporar-lo a les 
dinàmiques urbanes amb respecte i 
sense por, per gaudir-lo i gestionar-
lo.

Aquests espais de contacte i 
transformació han d’alliberar-se de 
pressions i observar-se amb cura i 
deteniment per trobar mecanismes 
flexibles que donen cabuda a 
diferents necessitats. Aquest és un 
treball de diàleg amb la ciutadania, 
amb les administracions locals i amb 
les confederacions hidrogràfiques. 
Però, sobretot és un diàleg amb el riu 
i amb el seu ecosistema fluvial

Les vores entre els rius 
i les ciutats són espais 
rics i complexos on les 
competències de les 

administracions han de 
dialogar, com també 
ha de dialogar l’espai 
urbà amb el fluvial i la 
ciutadania amb el seu 

riu. 

II Ruta pel Magre. Carlet, 2018
Imatge Robert Craig Hussey



El territori fluvial varia segons la distància a la qual ens 
trobem respecte del curs principal d’aigua i el seu estat, 
així com per la geografia de la vall. Definim tres àmbits 
d’actuació i treball diferenciats que componen la secció 
transversal d’un riu en contacte amb la ciutat: el bosc de 
ribera a les dues bandes del curs d’aigua, el parc urbà i/o 
agrari a les vores i en contacte amb altres usos, i el parc 
fluvial situat entre els dos primers àmbits.

El riu en 3 
franges

Es correspon amb la zona central del 
riu, el seu cabal principal i el bosc de 
ribera que l’acompanya. S’identifica 
per consolidar i protegir el cabal 
principal del riu i la seua llera, així 
com les seues característiques. En 
aquest espai, protegides per bosc 
de ribera continu i preferiblement 
en galeria, es produiran les zones de 
reserva i protecció de flora i fauna.

Es tracta d’un espai de màxima 
sensibilitat, per això, el pas i l’activitat 
humana o la interrupció del bosc de 
ribera i el cabal d’aigua es produiran 
de manera excepcional.

És l’espai intermedi entre el riu i la 
ciutat. En aquesta franja es poden 
realitzar activitats vinculades 
o compatibles amb el riu sense 
interferir ni interrompre el seu 
comportament natural. Pot tenir un 
ús mixt entre les activitats ciutadanes 
i l’aprofitament dels recursos naturals 
del riu. 

Aquesta franja es troba dins dels 
espais i cotes d’inundació normals del 
riu i, per tant, és susceptible d’allotjar 
les seues crescudes temporals.

Espai directe de relació entre el riu i 
la ciutat ja consolidada. En ella s’han 
de resoldre les connexions, accessos 
i continuïtat del front fluvial. La 
programació d’aquesta banda ha de 
ser compatible amb la proximitat del 
riu i els nivells d’inundació previstos. 
És possible l’aparició d’usos urbans i 
d’aprofitament de recursos, però amb 
un equilibri que permeta recuperar 
i gestionar el riu de forma eficient 
i garantint la seua continuïtat, 
resiliència i evolució.

Dins d’aquest àmbit cal promocionar 
un ús més sostenible i respectuós 
amb el territori original mitjançant 
noves ferramentes de custòdia, 
gestió i planificació

Bosc de ribera Parc fluvial Parc urbà



Secció longitudinal del projecte “de Carlet al Magre” 
per a l’estudi de viabilitat del Parc de Ribera
Ajuntament de Carlet, 2018
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De Carlet al Magre: estudi de viabilitat del Parc de Ribera
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92DE CARLET AL MAGRE4. Parc de RIbera

Bosc de RiberaParc Fluvial Parc FluvialParc Urbà Parc Urbà

2.1. Connectar el carrer Major
Connectar el c/ Major amb el Malecó a través del c/ Vila, el Passatge i 
Mercat Municipal, identificant i valorant els espais elevats autoprote-
gits. Donar transparència i continuïtat al flux no motoritzat urbà.

2.5. Bosc de Ribera
Permetre la mobilitat del flux d’aigua, i millorar el funcionament hidrològic laminant les crescudes. Control de l’accessibilitat, permetent-la sols de 
manera transversal i puntual.

2.2. Nova plaça del Mercat al riu Magre
Establir a la façana del riu la nova plaça del Mercat. 
Garantint i facilitant l’activitat logística mitjançant 
la reubicació d’elements, serveis i mobiliari urbà.

2.3. Jardí del Magre
Facilitar i millorar l’accessibilitat no 
motoritzada. Connectar-lo i donar-li 
continuïtat amb el Parc Fluvial, 
generant nivells independents 
d’inundació per protegir-lo i 
aïllar-lo.

2.4. Parc Fluvial
Mirador sobre el Bosc de Ribera, fixar el 
límit sobre aquest mitjançant la Senda 
Fluvial que permet travessar-lo i recó-
rrer-lo longitudinalment.

2.6. Protecció d’usos 
Protegir de l'erosió el viari 
preexistent, almenys fins a 
la seua substitució per les 
rondes, mitjançant deflec-
tors al flux principal.

2.7. Espais industrials inundables
Prendre mesures de protecció de les industries. Garantir 
que els usos industrials son compatibles amb la proximitat 
del riu. Control d’abocament i filtracions de productes 
tòxics a la xarxa de recollida d’aigües residuals.  Implantar 
sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS). 



MIRADA ESTRATÈGICA, 
INTEGRAL I SOSTENIBLE



Al seu pas, els rius 
enllacen costums, 

gastronomies, 
formes de construir, 

paisatges...i les 
memòries quotidianes 

d’aquelles que creixem 
amb ells.

La mirada estratègica ens permet 
donar respostes arrelades als reptes 
que enfronta el riu en cada tram del 
seu desenvolupament. Es tracta d’una 
ferramenta per a construir present 
i futur de forma col·lectiva i àgil. 
Per això, creiem en les estratègies 
com a instruments que possibiliten 
l’adaptació de forma flexible a les 
necessitats específiques i canviants 
d’un municipi i el contacte amb 
el seu riu, aportant direccions de 
treball assumibles, respectuoses i 
responsables.

La mirada integral és una de les 
claus per poder atendre els diferents 
plànols que componen els hàbitats 
fluvials. Els rius són espais rics i 
complexos que necessiten generar 
respostes i actuacions transversals, 
tant en el contingut com en els 
mecanismes de gestió.

Anem més enllà de les àrees de 
treball sectoritzades: els rius que 
volem es fan mitjançant l’escolta i 
les accions que compten amb totes 
les visions i experiències parcials pel 
que fa al riu, generant visions pròpies 
de conjunt. Cal fomentar l’equilibri 
entre les necessitats humanes i 
els requeriments de les xarxes 
ecològiques.

L’enfocament de la mirada cap 
als hàbitats fluvials ha de ser 
necessàriament una mirada cap a un 
desenvolupament sostenible. Aquest, 
ha de focalitzar-se en la sostenibilitat 
ambiental i dels serveis ecosistèmics, 
però també llegim els rius com 
hàbitats de desenvolupament 
sostenible social i econòmic. A 
més, afegim el desenvolupament 
sostenible cultural com l’aposta 
pels drets de les persones per ser 
reconegudes i reconèixer-se en el seu 
territori, participar d’ell i construir-
lo en comunitat, però fent fóra les 
visions únicament antropocèntriques 
del territori.

Estratègica Integral Sostenible



Connector de territoris 
mitjançant una 
infraestructura verda i 
blava Espais de resiliència i lluita contra el 

canvi climàtic

Oportunitat de gestió col·lectiva del 
cicle integral de l’aigua

Recurs de desenvolupament 
autocentrat 

Serveis ecosistèmics i garantia de 
biodiversitat

Actiu comunitari de salut en positiu Símbol cultural i patrimoni comunitari

Els rius agents de 
desenvolupament 
sostenible

Aranya cranc caçant sobre rosella marina
Imatge Robert Craig Hussey

Coordinació amb l’Agenda 2030



LES ÀREES D’INCIDÈNCIA 
DE L’HÀBITAT FLUVIAL



Cicle integral de l’aigua

L’aigua és un element indispensable 
per a la vida. Per això posem el 
seu cicle integral en el centre dels 
projectes i així establir mecanismes 
de gestió i aprofitament que puguen 
garantir un ús i retorn adequat i 
sostenible d’aquest recurs escàs.

Aquest posicionament ens permetrà 
condicionar i millorar la gestió dels 
rius, del paisatge, les infraestructures 
urbanes (subministre, recollida, 
canalització, aigües residuals...) i 
possibilitar la vida en les millors 
condicions.

El Magre. Meandre d’Alfarb-Catadau
Imatge Robert Craig Hussey

Celebració del dia de l’abre al riu Magre
Carlet,2017

Paisatge i medi ambient

Per a actuar en el paisatge i, per 
tant, en el medi ambient, hem 
de tenir un coneixement sobre 
les característiques i estructures 
d’aquests paisatges, i una 
aproximació sensible cap a ells.

No podem oblidar que els paisatges 
es componen també d’altres éssers 
vius i responen a dinàmiques 
pròpies. Un paisatge de qualitat és 
un paisatge connectat, resilient i ric 
en biodiversitat, per això cal atendre 
aquests factors amb detalladament i 
amb cura.

Mobilitat i connexió de 
diversitat

El riu és un connector de recursos 
però també de diversitat. Hem de 
mantenir la connectivitat en tot el seu 
desenvolupament, sense barreres ni 
aïllaments per afavorir la mobilitat de 
les persones, la flora i la fauna. 

És una oportunitat utilitzar els 
hàbitats fluvials com a eixos 
de vertebració territorial que 
afavorisquen els desplaçaments 
sostenibles però també el diàleg i les 
actuacions conjuntes dels municipis 
que en formen part.

Jornada de visibilització de les graveres del Magre
Carlet, 2018



Agricultura ecològica i 
consum responsable

La productivitat associada als 
àmbits fluvials que volem pot ser 
una producció agrària sostenible 
i ecològica que impulse una 
alimentació saludable i de proximitat. 

Aquest sector pot esdevenir un 
sector clau de l’economia social 
i un fonament cap a la sobirania 
alimentària dels municipis. Així com 
afavorir llocs de treball dignes i valor 
econòmic a les activitats vinculades.

Promoció de la Salut 

La salut i benestar de les persones, 
clau per al desenvolupament 
sostenible, està influenciada pels 
determinants socials que afecten 
cadascuna: des de la situació 
socioeconòmica, el nivell d’educació, 
les relacions socials... fins a les 
condicions del territori i paisatges 
que tenim.

La millora dels entorns fluvials i 
el treball amb les infraestructures 
de l’aigua pot suposar fer dels rius 
“actius de salut” de la ciutadania, 
contribuint a la millora dels seus 
hàbits saludables i treballant per 
reduir les desigualtats socials en 
salut.

Esmorzar al paratge dels Pinets 
Carlet, 2017

Celebració dia de l’abre. Carlet 2018
Imatge Robert Craig Hussey



Oci i turisme sostenible
Existeixen moltes possibilitats 
d’activitats d’oci saludable vinculades 
a l’aigua, sendes, camins d’aigua, 
infraestructura hidràulica i  productes 
culturals i gastronòmics. Per això, 
els hàbitats fluvials han esdevingut 
pols d’activitat i atracció turística 
potencials.

En cas d’existir, apostem per 
fomentar un oci i un turisme 
sostenible, respectuós amb els límits 
dels rius, les poblacions i els entorns 
naturals i urbans existents en l’entorn 
fluvial. 

Identitat col·lectiva i 
patrimoni comunitari

Els rius i la seua aigua estan lligats a 
la nostra història i a la dels nostres 
pobles. Són espais que formen part 
de la nostra cultura i forma de viure, 
lligams dels imaginaris col·lectius de 
moltes generacions que han crescut 
prop.

En aquests fets recau la seua 
potència i es dibuixa un espai de 
treball en la identitat col·lectiva i 
acció comunitària per tornar a la 
gent els seus rius, des del respecte 
i el dret de reconéixer-se en el seu 
territori, participar d’ell i construir-lo 
en comunitat.

Governança i innovació 
democràtica

Els hàbitats fluvials han de suposar 
el diàleg i l’entesa entre les diferents 
administracions i competències 
que tenen veu en la seua gestió. 
També entre la ciutadania, que ha 
d’estar formada i informada i tenir 
a l’abast ferramentes per participar 
i decidir. Aquesta infraestructura 
s’ha d’enfocar com un espai de 
possibilitats, propera, àgil i flexible.

Per això, generem i articulem 
espais d’escolta i col·laboració que 
permeten el treball col·lectiu entre 
les parts competents i la ciutadania 
activa. 

Taula d’alcaldes pel Magre
Ajuntaments de la Ribera, 2018

Celebració dia de l’abre. Carlet 2018
Imatge Robert Craig Hussey



- Treballs de diagnosi, estudi i treball de dades
- Accions sensibilització i formació
- Accions de visibilització 
- Definició d’estratègies sectorials (salut, medi ambient, 
mobilitat...)
- Actuacions de front urbà i límit fluvial
- Actuacions de connectivitat fluvial i ecosistèmica
- Impuls d’acció comunitària i participació
- Models de governabilitat i cooperació territorial 

Quins serveis oferim?



DES D’ON PODEM  
TREBALLAR?



Conéixer les 
agents del 
territori

Proposar una 
estructura de 
treball

Acotar l’àrea i 
diagnosticar la 
situació

Per començar a treballar cal 
aproximar-se la realitat dels entorns 
als quals ens enfrontem. Conéixer 
les diferents persones, col·lectius 
i entitats que estan vinculades 
al territori pel seu coneixement, 
competències, activisme o vivència. 

L’escolta, coordinació i posada en 
comú d’aquestes veus és clau per a 
definir l’inici del treball.

La coordinació transversal de les 
diferents agents de govern és clau en 
aquest camí. Apostem per generar 
un organigrama clar on les persones 
i entitats participants tinguen 
un paper clar, acorde a les seues 
responsabilitats i competències. 

Veiem clau la cooperació i aliànces 
més enllà del municipi (amb altres 
localitats i nivells administratius).

Per tal de definir un camí de treball 
clar, cal conéixer l’estat de l’hàbitat 
fluvial al que ens enfrontem. Llegir 
les possibles árees de prioritat o 
interés i fer una diagnósi de l’àrea 
que marque l’aproximació i l’abast 
dels projectes. 

Aquesta diagnosi es realitzarà 
mitjançant les dades disponibles 
i incorporant les veus expertes 
detectades al pas 1.

1
2

3 Un projecte de futur 
que compte amb totes 
les veus

Disseny de 
l’estratègia 
d’acció
Definir un pla d’acció que possibilite 
la transformació desitjada, 
vertebrada a través dels objectius 
marcats al treball previ. 

Les propostes es consolidaran com a 
programes o projectes en funció del 
pla d’implementació, i sempre aniran 
complementades amb una proposta 
d’avaluació. 

4

Ruta i debat sostenibilitat ambiental. Carlet, 2016
Imatge Robert Craig Hussey



Si tot i així t’ha quedat alguna idea rondant, en parlem: 
hola@crearqcio.com



crearqcio.com


