ciutats inclusives
eines per al desenvoluplament local

ciutats inclusives
eines per al desenvoluplament local

Crearqcio coop. v.

territori@crearqcio.com
96 205 75 37
c. Na Jordana 22, baix esq.
València, 46003
crearqcio.com

crearqció
cooperativa d’arquitectes

Pràctica arrelada i
compromesa

Pensament col·lectiu, 		
una manera de fer

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

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

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.

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.

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

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.

Hàbitats Fluvials

Ciutats inclusives

Espais de proximitat

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.

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.

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.

CAP A CIUTATS MÉS
INCLUSIVES

Ciutats i
pobles: agents
del canvi
Creiem que l’acció
local té la capacitat de
transformació directa
del seu entorn i facilita
el treball amb els i les
agents del territori en la
presa de decisions.

Les ciutats són els espais de convivència de la majoria de la
població mundial. Segons la London School of Economics
(LSE) per a 2050 el 66% de les persones viurà a ciutats (en
1900 sols hi habitava un 13% de la població mundial).
Les ciutats i municipis són el primer espai de referència
per a la població de l’administració pública i de la
decisió política. En les nostres ciutats es reflecteixen les
conseqüències de les dinàmiques globals i es visibilitzen
les desigualtats del dia a dia. Per això, des d’elles hem de
donar respostes als reptes particulars de totes les persones
i a les demandes comunes de la seua ciutadania. Són l’espai
de referència per a construir un món millor, més just i més
democràtic.
L’administració local té un paper fonamental: ha de ser un
agent potent que lidere el canvi i faça valer els interessos
comuns per generar una ciutat amb millors relacions amb el
seu territori i la seua ciutadania.
Mou-te per Gata: fase de diagnosi estat de la mobilitat
Ajuntament de Gata, 2017

Les ciutats que
volem
Apostem per ciutats que no deixen enrere a cap persona i
enfronten els reptes des d’una mirada estratègica i integral,
dirigida cap al seu desenvolupament sostenible.
L’espai públic de les ciutats que volem ha d’acollir la
diversitat de persones que l’habiten, sent un escenari comú
que ens possibilite un creixement lliure com a individus i,
com a col·lectius, un creixement en comunitat.
NUA - Habitat III (ONU)
Adoptarà enfocaments de desenvolupament urbà
i territorial sostenibles i integrats, centrats en les
persones, que tinguen en compte l’edat i el gènere,
mitjançant l’aplicació de polítiques, la formulació
d’estratègies, la creació de capacitat i l’adopció de
mesures a tots els nivells

L’ Agenda 2030
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguen inclusius, segurs, resilients i
sostenibles

Per a aconseguir aquest objectiu, defensem que les
ciutats han de tenir un espai públic viu, pròxim i proper;
que garantisca l’autonomia de cadascuna mitjançant
l’accessibilitat universal i la seua seguretat; i que represente
la diversitat de realitats que en formen i han format part.

Apostem per ciutats
que no deixen enrere
a cap persona i
enfronten els reptes
des d’una mirada
estratègica i integral,
direccionada cap al
seu desenvolupament
sostenible.

En l’esdevenir d’aquesta realitat urbana s’ha de treballar
amb la ciutadania que el viu cada dia, aconseguint solucions
que faciliten i milloren la seua vida quotidiana i posen les
seues necessitats al centre de les decisions urbanes.
Carlet poble antic: acció de visibilització del patrimoni local al nucli històric.
Ajuntament de Carlet, 2016

MIRADA ESTRATÈGICA,
INTEGRAL I SOSTENIBLE

Perquè la ciutat és
causa i conseqüència,
la considerem un eix
transversal a totes les
polítiques.

Estratègica

Integral

Sostenible

La mirada estratègica ens permet
donar respostes locals i arrelades als
reptes què enfronta cada municipi.
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 realitats canviants d’un
municipi o sector concret, aportant
direccions de treball assumibles,
abastables i responsables.

La mirada integral és una de les claus
per atendre als diferents plànols
que componen les realitats urbanes.
Anem més enllà de les àrees de
treball sectoritzades: la ciutat que
volem es fa mitjançant l’escolta i
les accions que compten amb totes
les visions i experiències parcials,
generant visions pròpies de conjunt.

L’enfocament de la nostra mirada es
dirigeix cap a un desenvolupament
sostenible en tres eixos de treball:
sostenibilitat ambiental, social i
econòmica. A aquests, afegim la
sostenibilitat cultural com l’aposta
pels drets de totes les persones per
ser reconegudes i reconéixer-se
en el seu territori, participar d’ell i
construir-lo en comunitat.

LES NOSTRES ÀREES
D’ESPECIALITZACIÓ

Mobilitat sostenible

Accessibilitat universal

Activació d’espai públic

La mobilitat sostenible incideix en les
capacitats que tenim per moure’ns
pel territori i relacionar-nos amb
ell i amb les nostres veïnes i veïns
de forma saludable per a nosaltres
i per al medi ambient. Amb la
implementació d’una mobilitat més
sostenible aconseguim reduir les
emissions contaminants i, a més,
tenir una ciutat més amable.

L’accessibilitat universal és un dels
camins fonamentals per assegurar
la igualtat d’oportunitats per a totes
les persones. És la condició que
ens permet utilitzar, comprendre i
participar dels recursos públics del
municipi i el seu entorn.

L’espai públic esdevé l’espai comú i
relacional que habitem a les ciutats,
per això, l’entenem com a escenari
i part de les pràctiques quotidianes
que en ell realitzem. En ell les
persones no són sols usuàries, sinó
subjectes actius amb capacitat de
transformació, canvi i participació
de les realitats urbanes. Hem de
possibilitar que totes les persones
formen part, siguen part i se senten
part.

Apostem per una mirada a la
mobilitat més enllà del model
d’infraestructures. Una mobilitat que
lluita per la qualitat de l’aire i l’espai
públic que habitem i a més és un
instrument de convivència, salut,
educació i igualtat social.
PMUS Mou-te per Gata
Ajuntament de Gata, 2017

Treballem amb la convicció que posar
l’accessibilitat al centre aconsegueix,
no sols millorar la vida de aquelles
persones que més ho necessiten, sinó
que és una ferramenta clau per fer
ciutats més confortables per a totes.

Creiem en un espai públic viu,
facilitador de l’intercanvi, la connexió
i el gaudi de la ciutat pels veïns i
veïnes; arrelat al context particular
de cada lloc, producte i generador
d’identitats i imaginaris col·lectius.

A poc a poc: Setmana Europea de la Mobilitat
Ajuntament de Carlet, 2016

Veus de la Marina, procés per a la definició particiapa
de la nova toponímia i senyalització
La Marina de València, 2017

Regeneració urbana

Ciutat saludable

Generar estratègies d’intervenció
en la ciutat ja construïda és un
dels grans reptes de l’urbanisme
contemporani. Potenciar el
desenvolupament de teixits ja
consolidats per activar tot el seu
potencial i convertir-los en espais de
qualitat per a la vida.

Viure amb salut i benestar és una
de les principals garanties per al
desenvolupament sostenible dels
nostres municipis. La salut de les
persones està influenciada pels
determinants socials que afecten
cadascuna: des de la situació
socioeconòmica, el nivell d’educació,
les relacions socials... fins a les
condicions de l’espai públic i
habitatge que tenim.

Apostem per ferramentes de
regeneració incidint en la seua
mirada integral, per produir
processos que sumen, on la millora
de l’espai urbà respecta el dret al
lloc i no supose expulsions de cap
persona.

En Ruta: revitalització de les rutes segures als centres
de secundària amb perspectiva de gènere
Ajuntament d’Aldaia, 2017

Les nostres ciutats han de
promocionar i permetre hàbits
saludables a la seua ciutadania i
treballar per reduir les desigualtats
socials de salut presents al territori.

Carlet ciutat saludable: Fase 1 estratègia
implementació local de salut pública
Ajuntament de Carlet, 2018

Urbanisme feminista

Infància i espai públic

L’urbanisme feminista creu en la
capacitat i obligació de les ciutats
per incorporar la diversitat de les
persones que en formem part. Actua
per prendre mesures que posen al
centre la vida i les necessitats de
totes, sense perpetuar diferències
ni barreres en l’exercici del dret a la
ciutat per gènere, edat, classe, raça o
condicions físiques.

Els xiquets i xiquetes han de poder
participar de la realitat urbana i el
seu espai públic de forma diària
caminant pels carrers, jugant a les
places, relacionant-se amb la resta
de ciutadania i formant-ne part de la
ciutat.
Creiem en una ciutat amb espais
inclusius, capaços de garantir
l’autonomia i la seguretat de la
infància a l’espai públic, que potèncie
l’activitat i treballe per la identitat i
participació dels xiquets i xiquetes en
les realitats urbanes.

Per tenir unes ciutats més inclusives,
hem de posar al mateix pla
d’importància les necessitats urbanes
derivades del model productiu i
aquelles derivades de les tasques
reproductives, necessàries per al
desenvolupament de la vida.

Governança i innovació
democràtica
Per exercir el dret a la ciutat, la
ciutadania necessita estar formada
i informada, i tenir a l’abast
ferramentes per a incorporar
les seues veus i participar en les
decisions que afecten les seues vides.
Per això, cal generar espais i òrgans
d’escolta, col·laboració i construcció
col·lectiva amb la participació
activa de la ciutadania. I des de
l’administració, enfocar-la com a
una infraestructura de possibilitats
propera, àgil i flexible.

Participarc: procés de participació per al co-disseny
del Parc Ramon de Fontestad
Ajuntament de Rocafort, 2017
Imaginem el 3: procés de disseny participat del nou
edifici d’usos mixtes
La Marina de València, 2018

Quins serveis oferim?
- Treballs d’anàlisi integral i diagnosi d’entorns urbans
- Estudis de viabilitat i redacció de projectes
- Planejament estratègic integral i sectorial
- Coordinació d’equips i treball col·lectiu
- Processos de participació ciutadana
- Accions de sensibilització i formació
- Accions de comunicació i visibilització
- Dinàmiques i accions d’activació d’espai públic

PER ON COMENCEM A
TREBALLAR?

Conèixer la
situació del
municipi
Per començar a treballar cal
conéixer la realitat urbana a la qual
ens enfrontem. Llegir les possibles
àrees de prioritat o interés i fer una
diagnosi del municipi que marque
l’aproximació i l’abast del treball.

1

Els objectius i temàtiques d’aquests
treball es definiran de forma
preliminar per garantir l’eficiència i la
temporalitat de la proposta.

2

4

Disseny de
l’estratègia

Treball
intersectorial

Obrir-se a la
ciutadania

La coordinació transversal de les
diferents àrees de govern és clau en
aquest camí. Conèixer l’administració
en la que treballem per activar el seu
potencial.

Fer particip a la ciutadania del
disseny del futur del seu municipi és
un objectiu fonamental en el nostre
treball.

Serà clau la cooperació i la generació
d’aliances més enllà del municipi
(amb altres localitats i nivells
administratius).

3

Les ferramentes de participació són
la garantia per arrelar els projectes
i propostes al territori, alhora que
ens assegura la transparència
i el bon govern de les nostres
administracions.

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 urbans en
funció del pla d’implementació, i
sempre aniran complementades amb
una proposta d’indicadors que facilite
la seua avaluació.

Un projecte de futur
que compte amb totes
les veus

Taula de debat sostenibilitat econòmica
Ajuntament de Carlet, 2016

la nostra trajectòria
T22 La Punta. Dinamització d’una jornada de formació i
propostes sobre el cas de la ZAL i la Punta [col. Plataforma
recuperem la Punta aturem la ZAL] [2018]
T21 La ciutat de volem. Procés d’acompanyament per a
la definició del model de Ciutat per a València [col. David
Jorques] [2018-2019]
T20 PMUS Utiel. Redacció de pla de mobilitat urbana
sostenible i dinamització del procés de participació [col.
David Estal, Imedes, La Dula, Fernando Mafé, Myreia
Buades i Juan Barberà] [2019]
T19 Fòrum Infància Museros: dinamització de les sessions
de tardor del fòrum d’infància municipal [2018]
T17 Imaginem el 3: procés per al disseny participat i
redacció de plecs de licitació del nou edifici d’usos mixtes a
La Marina de València [col. Grup Sociograma] [2018]
T16 SEM Carcaixent: disseny i dinamització de la línia
temàtica “Mobilitat i infància” per a la setmana europea de
la mobilitat [2018]

T14 Catarroja en bici: Dinamització del procés per
definir col·lectivament la xarxa ciclista del municipi
[2018]
T13 De Carelt al Magre: Estudi de viabilitat del Parc de
Ribera [2017]
T12 Carlet estació: Disseny i redacció de l’avantprojecte
i projecte d’execució Fase 1 de la plaça de l’Estació [2017]
T11 En Ruta: proposta de revitalització de les rutes
segures als centres de secundària amb perspectiva de
gènere [2017]
T10 Estratègia Carlet ciutat saludable: disseny i
implementació de l’estratègia local de salut [2017- act.]
T08 Participarc: Disseny i dinamització del procés per a
la definició participada del futur Parc del Poble a Ramón
Fontestad [col. RSR arquitectes] [2017]
T07 Veus de La Marina: definició de les noves
toponímies i senyalització de La Marina de València
mitjançant un procés participat [col. Alma Porta, Craig
Roberts i Daniel Tubal] [2017]

T06 Mou-te per Gata: pla d’acció local per una mobilitat
sostenible a Gata [col. D. Vegara] [2017]
T05 Consulta ciutadana carretera Gata Gorgos – Jesús
pobre [col. D. Vegara] [2016]
T03 Edusi Dénia: redacció estratègia de
desenvolupament urbà sostenible [col.
Elfabricantedeespheras, grup Sociograma, S. Hernández
i B. Ivars] [2016]
T01 A poc a poc: setmana europea de la mobilitat
sostenible a Carlet [2016]
* 1r Premi d’habitatge, mobilitat i urbanisme amb perspectiva de gènere per
entitats 2017 Primera edició, otorgat per la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
* 3r Premi Setmana Europea de la Mobilitat 2017 en la Comunitat Valenciana.
Segona edició, otorgat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori.

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

crearqcio.com

