Pla Integral d’Anticipació

Castellar
l’Oliveral
TALLE R DO CE NT:

EL MODEL
P E R F E CT I B L E

Que anem a fer?
Una maqueta de Castellar-l’Oliveral que mai s’acabe

Una maqueta o aproximació volumètrica
inacabada i col·laborativa on, sobre la base
física de Castellar-L’Oliveral (el seu planejament vigent i teixit socio-econòmic), s’incorporen els
diferents processos, relacions, situacions, i
usos (inclús, desitjos) que els habitants incorporen com a valor afegit al seu entorn:
“un model perfectible”.
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Fases
Allò que tenim
llocs i elements

Allò que vivim
costums, relacions, sensacions

Allò que volem
necessitats, desitjos, solucions
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Qui ho va a fer?
Els habitants més joves de Castellar-l’Oliveral

La principal raó d'aquesta selecció és conseqüència de
que les ments més joves, no només difonen la informació més eficientment al parlar amb les seves famílies i
amics sobre allò que fan a classe, actuant com a vincle
amb la resta de veïns del barri, sinó que també estan
menys condicionades per prejudicis i convencions adquirides de la mirada adulta.
D’aquesta manera participaran ments més espontànies i sensorials. No necessàriament més creatives,
però sí amb respostes més sinceres, honestes i fàcils
de guiar amb les nostres pautes per arribar als objectius del taller.
També es busca influir als participants fent-los reflexionar sobre l'espai on viuen, com en fan ús i les seues possibilitats. Així com el seu paper a l'entorn directe
que els envolta i com són capaços de participar en ell,
tot i sense saber-ho.
El treball entre els dos llocs docents no es divideix, sinò
que s’encaixa i es complementa.
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Alumnes
35, Col·legi Municipal,
Sala de plàstica

6é de primària
(A i B): 11-12 anys
42, IES Ravatxol,
Sala d’actes

3r de secundària
(A i B): 15-16 anys
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Com ho anem a fer?
Amb grups de treball i l’ajuda dels tutors
L’objectiu és aconseguir una maqueta amb capes
superposades de totes les fases citades, que reflexe
la vida de Castellar-l’Oliveral, allunyant-se dels models físics que mostren només allò construit o per
construir.
S’organitzaran grups de treball segons les zones on
viuen els participants, de 5-6 xiquets cadascun, dividint el barri en peces d’un puzzle amb punts de referència comuns i fàcils de reconèixer per a tothom.
Cada xiquet, mitjançant les ferramentes plàstiques,
haurà de representar els seus recorreguts habituals.
Cadascú els que considere més importants, o més
rellevants per contar.

Per exemple: Xiquet 1 considera que el passeig que més representa la seua vida del dia a dia és de la seua casa a l’escola
o institut perque sempre es desvia cap al forn a comprar
esmorçar i li agrada molt l’oloreta de bon de matí. També elegeix el passeig que fa a casa de la seua amiga perque sempre
psaluda també a la seva iaia, que viu al costat.
Xiquet 2 elegeix el seu camí de tornada de l’escola a l’academia d’anglés perque va a deixar-li menjar al gatet que viu al
parc i són amics. També el camí que fa la processó quan són
festes perque li agrada com queda tot el terra ple de flors una
vegada a l’any.
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No tenen perquè posar-se dacord per representar el més
important, cadascú farà el seu recorregut i, si es repeteixen
elements, es faran conjuntament per tal que tinguen més
presència.
Sent així més visibles els elements més nombrats, que segurament seran punts de referència comuns per a la vida al
poble (escola, plaça de l’esglèsia, eixida de l’escola de música, el casal de la falla, la parada del bus, el sequer on sempre
van a menjar pipes...).
A aquestos elements podem donar-los més importància
fent-los més grans o amb més detall. Potser són volums amb
detalls de paper maché, o caixes amb les façanes dibuixades
a cartolines i pegades.
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Com ho anem a fer?
Dinamitzarem l’activitat i guiarem, si cal
El taller constarà de 4 sessions:

1.La base
-Exposició motivadora per part dels tutors amb sugerències de com representar la ciutat.
-Premises de partida per al model:
1.Ha de ser transportable fàcilment inclús a través
d’una porta de mida normal.
2.Ha de ser física. Tota memòria popular o informació ha de ser traduïda al pla material.
3.Les tres fases enumerades han d’aparèixer.
4.Ha de permetre les incorporacions i modificacions
futures.
5.Ha de ser el menys objectiva possible.

2.Deriva i objecte trobat
Passeig pel nostre entorn immediat per tal d’aprendre a mirar de nou allò que donem per assentat. *Cal
permís dels pares/mares/tutors.

3.Entorns propis
Desenvolupament dels recorreguts de cadascú a la
maqueta.

4.Altres relats
Incorporació de capes alternatives com el planejament vigent i el treball previ desenvolupat per l’AV
amb motiu de la revisió del PGOU.
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Sessions de treball
Dilluns 15 de febrer:
9-11h Col·legi Municipal
11.30-13.30h IES Ravatxol
Dilluns 22 de febrer
9-11h IES Ravatxol
11.30-13.30h Col·legi Municipal
Dilluns 29 de febrer
9-11h Col·legi Municipal
11.30-13.30h IES Ravatxol
Dilluns 7 de març
9-11h IES Ravatxol
11.30-13.30h Col·legi Municipal

Dinamització
Equip Pla d’Anticipació; Grup Escoles Associació de Veïns de
Castellar-l’Oliveral; mestres del alumnes.
6 persones mínim per sessió.

Possibles qüestions
Quins son els teus camins/recorreguts/passetjos?
Creus que serien igual en altre lloc?
Com presentaries Castellar a algú de fora?
Com presentaries Castellar a algú d'ací?
Com podriem representar els vincles, relacions
Que canviaries? Que defendries?
Com es representa la ciutat?
Quina és la relació de Castellar amb València?
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Amb què ho farem?
Materials blanets i fàcils de treballar

Paper, cartró, fotografies retallades (pròpies o
de qualsevol font que permeta afegir al collage
el valor que es vol), teles, fils, colors, pegament,
tissores, objectes trobats...
-Podem anar fent i allò que necessite suport volumètric afegir-ho a un volum plegat de paper.
-La memòria popular i els testimonis que es vulguen
plasmar a la maqueta haurien de ser traduïdes a
ella: potser escrivint cites a la base o afegint cartellets amb desplegables de les entrevistes, contes,
endevinalles, dites, converses....
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Uns dies abans, a classe, els professors podrien animar
als alumnes a buscar materials que els puguen servir al
taller per representar el seu entorn i vida quotidiana.
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Que farem després?
Cavalcada urbanístico-festiva pel barrri

-Com si d’una tradicional processó es tractara,
la maqueta serà itinerant. Traslladant-se per les
cotxeres i plantes baixes, per a que tothom puga
veure el resultat i aportar la seua visió.
-Exposició del treball realitzat a la trobada
Primavera Educativa
13,14,15 de maig al jardí del Túria
http://mestreacasa.gva.es/web/primaveraeducativa/
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A següents fases farà partícips a altres espais docents: Rosa Llàcer, Trinitàries i CEIP
Forn d’Alcedo.
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Referents
Altres experències que ens poden servir d’ajuda

Grand Parc
Collectif Etc (Bordeus, França)
Les taules realitzades per l’equip dinamitzador per al taller mòbil de participació es van
anar traslladant per tot el parc per a que tothom poguera aportar la seua visió i idees.
Es van dur a terme reunions informals amb
els residents. Amb l’objectiu de millorar
l’entorn del parc es va convidar aquells que
passetjaven a prop a participar completant
el model amb les seues idees i somnis.
Intentant abarcar la major diversitat possible i estructurant les entrevistes en 7
camps: recursos humans, tècnics, de rols
potencials al projecte, la temporalitat,
activitats i esdeveniments, xarxes socials i
finançament del projecte.
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VdB
Paisaje Transversal (Madrid, Espanya)
El trivial VdB va ser una taula gegant on pensar una
proposta de regeneració urbana al barri Virgen de
Begoña, en clau de joc. Els tres equips, dividits per
colors i zones del barri, responent preguntes sobre
el seu propi entorn, aspiraven a guanyar equipaments i altres millores urbanes.
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Referents
Altres experències que ens poden servir d’ajuda

Joc de barri, Olot +B
Paisaje Transversal
(Olot, Espanya)
A mesura que els equips encertaven les preguntes anaven construint una part de la maqueta
gegant. En la segona fase cada
equip prenia decisions respecte a
les millores a fer al barri, materialitzades en icones que representaven l’activitat o proposta corresponent.
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Ciudad nueva, vida nueva
Guillermo Trapiello (Museu Reina Sofia)
Amb la idea de partida de representar les noves
relacions socials i desenvolupaments urbanístics, els
alumnes de secundària que participaren, van dur a
terme una maqueta on imaginaren el seu nou model
de ciutat i de vida. Després de coneixer les idees de
Constant i la seua utòpica Nova Babilonia van haver
de proposar les seues ciutats del futur.
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Pròximament...
Seguim amb el Pla d’Anticipació urbanística!
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