Pla In tegral d’Anticipació

Castellar
l’Oliveral
RESULTATS
EMERGENTS
“Model perfectible ”
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Allò que tenim
Allò que vivim
Allò que volem

Maqueta realitzada pels alumnes de 3r de secundària
de l’IES Ravatxol i de 6é de primària del Col•legi Municipal de Castellar-L’OIiveral entre el 15 de febrer i el 7
de març de 2016.
Mesures: 3,2x2,4 m (8 taulers de 0,8x1,2 m)
Materials: suro, cartó, fil d’aram, plastilina, cartolines, claus, fils,
teles, palla, etc.
Ajuda econòmica: 2.200 euros.
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20/03/2016 Eldiario.es

09/02/2016 Levante
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Intervencions
Alejandro Ramón https://www.youtube.com/watch?v=lFZgNpiOFa4
Empar Puchades  https://www.youtube.com/watch?v=QsfAkBzwv0M
Josep Gavaldà  https://www.youtube.com/watch?v=li7XX4_MT-c
Carles Dolç https://www.youtube.com/watch?v=dy9JkMEr62c
Lluís Benlloch https://www.youtube.com/watch?v=1j3FqN2uoDY
David Estal https://www.youtube.com/watch?v=ByF-l3fpBNg
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1 barri, 2 espais docents,
4 sessions de treball, 20 hores
junts, vora 70 estudiants,
140 ulls, 8 taulers = 1 maqueta.
https://www.youtube.com/watch?v=AGNvFGVl-wM
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Col·legi Municipal

IES Ravatxol
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I. Des de ma casa
“Jo he e legit la casa dels meus i aios p erquè des d e ben
menuda m’han cuidat i m’han volgut tal i com sóc. A més, jo
també els vull un muntó”

II. Intercanvi
“Vaig clavar la xinxeta en l’institut perquè és el nostre futur i
és un lloc que transmet sentiments de dubte i alegria. Quasi
sempre solem anar al Quiosc de l’Avinguda i la falla de l’Oliveral és la més gran del món”
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Col•legi Municipal 9-11h

Exposició motivadora sobre mirar l’entorn que habitem i treball en
tres grups, representant i completant gràficament uns als altres el seu
recorregut de casa al col.legi.

IES Ravatxol 11.30-13.30h

Exposició motivadora sobre com representar l’entorn que habitem i
treball en tres grups pensant com ha de ser la base de la maqueta.

Dilluns 15 de febrer
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III. Esplai
“Encara que m’agrada la familiaritat d’aquest poble, sent una
mica de tristor, perquè pense que si hi haguera alguna cosa
més, seria tot molt més divertit. Però també m’agradaria que
més persones anaren a les seues z ones d e pau o n es p ot
pensar”

IV. Horta - Ciutat
el R ibàs que anava a l levar-me-la el PGOU, a ixí que v olia
representar que e s quedara. Jo e stic al 1 00% en contra del
PGOU. Fins que no et lleven una cosa no l’aprecies tant”

12

IES Ravatxol 9-11h

Sis grups, sis taules, sis materials diferents, sis temes: dels recorreguts
als usos, passant pels llocs favorits i d’esbarjo.

Col•legi Municipal 9-11h

Deriva a la redor del col.legi, observant situacions, trobant objectes i
donant significat a allò construït.

Dilluns 22 de febrer
13

V. Anar a València
“Cada habitant té una relació diferent amb València i a
l’inrevés”

VI. Espai públic
“El que més podria destacar és la tornada de casa dels meus
iaios al m igdia cap a l ’institut, com sempre és a l a mateixa
hora, el sol em dona de cara i fa que el camí siga més relaxant
i amb la música dels meus auriculars completa el passeig”
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Col•legi Municipal 9-11h

El joc dels afectes lligant fils els uns amb els altres i col.locant xinxetes
per a mostrar allò que ens uneix i ens arrela al lloc on pertanyem en
relació a les persones que estimem.

IES Ravatxol 11.30-13.30h

Continua el treball en equips reduïts, treballant sobre els entorns més
propers i creuant desitjos entre els seus components.

Dilluns 29 de febrer
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VII. Este poble no està mort
“Castellar el presentaria com un poble ple d’alegria, però
vellet”

VIII. Afectes
“És com si a una rosa de quatre pètals i dos fulles li llevaries
dos pètals i una f ulla. Continuaria sent una r osa, p erò no
estaria completa”
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IES Ravatxol 9-11h

Ultimar detalls, sumar altres relats i compartir allò que hem aprés.
Motivació, creativitat i sentit de comunitat.

Col•legi Municipal 9-11h

Habitar l’últim tauler de la maqueta amb múltiples personatges (no
familiar, ni amic) clau en les nostres vivències del barri.

Dilluns 7 de març
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Resultats
Dossier justificatiu entregat a la Universitat de València
el 6 d’abril de 2016

Aquest taller ha estat l’inici del relat que construeix un model apropiat de Castellar-L’Oliveral. Amb ell, s’han desvetllat relacions, usos,
recorreguts i habitants que s’han d’enfortir en el planejament del propi poble. Amb l’esforç de moltes persones que s’han implicat, ha sigut
un procés molt satisfactori (i a voltes, duret) perquè hem compartit
intensament experiències i vivències d’aquest entorn fent-lo singular.
Gràcies al treball en grup, creuant mirades i completant relats, s’ha
capacitat als alumnes i amb les seues aportacions, dubtes i estímuls,
s’ha amplificat la consciència sobre el territori més enllà d’allò físic.
Ara, però, hi continuarà.
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Promou
Dinamitza

Associació de Veïnes i Veïns de Castellar-L’Oliveral.
David Estal, Laura Yrazusta, José Luis Triguero, Salva
Calatayud, Luisa Marí, Empar Puchades, Maria Triguero, Toni Algarda, Maria Aucejo, Adolfo Vigil i Carolina
Caballero. 

Recolza

Emergents, estratègia d’innovació social (La Nau-Universitat de València).

IES Ravatxol

Nerea Vicente, Alejandro Arce, Pablo Sánchez, Irene
Mansalve, Pep Bonafont, Joel Piña, Jorge Gimena,
Héctor Segarra, Samanta Perri, Adrián Zasón, Jonathan
Rompu, Lucrecia Muñoz, Yatya, Razvan, Cristina Vivó,
Andrea Esperanza, Guillermo Mayoral, Sigfrido Pérez,
Silvia Soldevilla, Maykel García, Carlos Vela, Rubén Guerrero, María, Sara Gabriela, Alba, Amara Muñoz, Mar Navarro, Joan Muñoz, Jairo Alarcón, Javier Ramírez, Andrea
Pérez, Irene Benedito, Gerónimo, Claudia Andreu, Nerea
Alguacil, Vanesa Navarro, Pilar Arias, Pablo Fernández,
Pau Baeza y Carmen Ortega.

CEIP Municipal

José Antonio Alacreu, José María Alós, Alba Aranaz,
Hugo Arnaiz, Álex Aviñó, María Barón, Anna Bernat,
Mireia Comeche, María Cruz, Ainhoa Farinós, Marina
Fresneda, Ana Chisbert, María González, Miguel Marius
Ilea, Dídac Izquierdo, Ignacio Llorens, Marta Mocholí, Sofía Morantín, Adrián Roldán, Marco Ruiz, Aitana
Sabater, Joan Soler, Elena Soria, Jhon William Aguilar,
Alejandro Alemany, Delia Victoria Deiac, Elías Er-Raghay,
Carlos Montó, Sergio Montó, Eduardo Ortega, Alejandro
Palerm, Jaime Sánchez, Arantxa Sánchez, Iván Tamarit y
Xu Jie Zheng.

Agraïments

Josep Lluís Peris, Elena Chover, Chelo Sánchez, Loli Minguet i El Tancat de la Pipa.

Instagram

#viucastellaroliveral
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Exposició pel barri
Primer trasllat: 14 d’abril a les 17.30h

IES Ravatxol >>

>> Falla Oliveral

El model perfectible de CastellarL’Oliveral, base del seu Pla d’Anticipació,
ha estat iniciat amb el recolzament de la
convocatòria Emergents i realitzat en
dos dels centres docents del barri. Ara,
però, aquesta gran maqueta itinerarà
per les plantes baixes del poble per a què
els seus habitants la vagen completant.
D’aquesta manera estem enfortint entre
tots i totes el relat d’allò que tenim, allò
que vivim i allò que volem.
20

Exposició a València
Primavera educativa 15 de maig

El 15 de maig aquesta maqueta i tot el material audiovisual
complementari, s’exposaran de 10h a 20h a la Primavera Educativa al
CEIP Cervantes (C/de Guillem de Castro). Es tracta d’un esdeveniment
organitzat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana:
“Educar de forma activa per guanyar un món millor. Explicar un projecte
educatiu per tornar-lo col·lectiu”.

21

#viucastellaroliveral

