
# T a l l e r s T r a n s f o r m a

del quatre al setze de juliol de 2016

#EspaiTransforma       Carrer de Campoamor 91, València
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Des de la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de València, es perseguix aconseguir des del 

projecte Transforma, que “l’Espai Transforma València” siga un autèntic espai d’autogestió, 

on siguen les jóvens i els jóvens els que produïsquen els continguts públics, sense jerarquies.

Trencar amb dinàmiques passades, que no han desenrotllat una cultura de base, i recuperar la dignitat 

cultural és un dels objectius de la nova corporació municipal. A partir d’accions, on la ciutadania 

és el principi i final de les polítiques culturals, des de la participació i la transparència. 

Per a això, en l’Espai Transforma València, s’estan iniciant diferents programes per a 

desanquilosar esta infraestructura institucional i oferir-li-la a la ciutadania com un lloc de 

confluència entre la cultura i la societat. Tot això, creant un espai des de i per a l’utilitat 

pública, on els jóvens puguen convertir-se en “prosumidores” culturals des de l’autogestió de 

l’espai. Volem crear una plataforma de participació ciutadana, on s’aprenga fent i col•laborant.

Per a continuar amb este ambiciós projecte, este mes de juliol es desenrotllaran huit 

tallers sobre diferents matèries impartits per experts, els resultats del qual revertiran 

en l’edifici; al mateix temps, que generaran autonomia, independència i apoderament.

*TOTS ELS TALLERS TINDRAM UN PREU DE DEU EUROS



#AGROSOSTENIBILITAT

Al llarg de la història, s’han utilitzat algunes 

plantes pels seus beneficis curatius, aromàtics i 

medicinals, creixent últimament l’interés pel seu estudi.

Partint del coneixement de diversos aspectes relacionats 

amb elles, aprofundirem en el coneixement i funcionament 

de les “Cooperatives socials”. Propostes d’intervenció 

social i treball en xarxa, destinades a la promoció, foment 

i visibilización del cooperativisme i economía social com 

a ferramenta i paradigma de fórmules alternatives, per al 

creixement i impuls socioeconòmic del territori valencià.

Per a concloure el taller, es visitarà una cooperativa 

on es veurà tot allò que s’ha exposat en el taller.

Impartix el taller, José Luis Chacón de Món Rural. 

Empresa dedicada en l’assessorament i formació de 

projectes de l’àmbit rural. Especialistas en cultiu 

d’aromàtiques, agroturisme, formació i desenrotllament rural.

De l’11 al 15 de juliol, de 10:00h a 14:00h

El taller es complementa amb una visita  al 

Pina de Montalgrao i Eslida per a visitar 

una cooperativa el dissabte 16 de juliol.



#CINE PER VINDRE

Proposem un taller pràctic orientat a qualsevol persona 

interessada a trobar-se amb altres des d’una perspectiva de 

col•laboració, discussió i intercanvi mutu. El plantejament 

i els continguts del taller es focalitzaran en el procés, 

entenent este tant quant al propi grup com pel que fa als 

esdeveniments que s’estaran desenrotllant en l’edifici. 

Desenrotllarem col•lectivament un o més documents 

fílmics relacionats amb l’espai del Centre Jove de 

Campoamor, realitzarem sessions de contextualització 

i treball amb públics, així com visionats dels materials 

que es vagen generant i debats sobre els mateixos.

Miguel Ángel Baixauli, cineasta i educador popular, i Sonia 

Martínez, treballadora cultural, codirigen el projecte de 

Cine per vindre i s’encarregaran d’impartir este taller. 

En el marc d’accions Públics per vindre s’han anat sumant 

col•laboradors al projecte, alguns dels quals col•laboraran 

Dies 4, 5, 7, 8, 11, 12 i 15 de juliol. 

De 17.00h a 20.00h.



#GRANS ÈXITS, DANSA

Este taller forma part d’un projecte artístic i pedagògic 

que vincula dansa contemporània, participació i transformació 

social. Entenem la dansa com una forma d’expressió que ens pertany 

a totes perquè forma part vides, i no com una disciplina elitista 

ni com una busca del virtuosisme. Per a participar no cal dominar 

cap tècnica concreta. Propiciarem una trobada al voltant de la 

música de ball, els cossos i l’energia que estos puguen desplegar.

Sandra Gómez i Vicente Arlandis són coreògrafs i performers, 

formen part de la plataforma d’artistes escèniques La 

Sauna International. Des de l’any 2001 realitzen projectes 

artístics que vinculen dansa contemporània amb altres 

qüestions socials i personals. Per a més informació: 

www.lasaunainternational.com//https://vimeo.com/losquequedan

Del 4 al 8 de juliol, de 17.00h a 19.00h



#GUERRILLA: GRÁFICA i AUTOEDICIÓ

El taller que es proposa consistix en la creació de cartells fets 

per mitjà de la tècnica de la serigrafia. Per a això, disposarem 

dels materials necessaris per a la realització dels mateixos, i 

orientarem als i les assistents en el procés de creació i estampació.

El concepte del taller part amb la premissa de 

l’organització (horitzontal, creativa, multidisciplinari), 

i amb l’objectiu d’editar 2 artefactes: cartell 

i fanzine, que siguen part de la mateixa cosa.

Impartixen el taller Carla i Elías de “La miliciana serigrafia”. 

Més informació sobre ells en facebook.com/lamiliciana

De l’11 al 15 de juliol. De 10.00h a 14.00h



#LA INFRAESTRUCTURA HABITADA

Este taller pretén investigar en estratègies de reús i dinamització 

dels edificis i recursos infrautilitzats. Una experiència de 5 

dies en un equip multidisciplinari amb distints professionals 

de l’arquitectura, la gestió cultural, la sociologia. Per mitjà 

de l’estudi d’estratègies de reactivació urbana es dissenyarà 

un xicotet pla estratègic i una intervenció sobre l’edifici. 

La creativitat, la participació i el co-disseny, seran els 

valors per a desenrotllar espais més lúdics i habitables, 

proposar models de gestió diversos i oberts. Un taller per a 

EL FABRICANT D’ESPHERAS és un equip de jóvens 

arquitectes, que desenrotllen la seua activitat 

professional entre la regeneració urbana, la reactivació 

d’edificis abandonats o infrautilitzats, i el disseny 

col•laboratiu. El seu treball ha sigut premiat amb PREMIS 

I MENCIONS en els FAD, Biennal d’Arquitectura, European 

Young Planning Professionals Award o Valencia Crea.

Del 4 al 8 de juliol.

De 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h



#MODELAT 3D

Els objectius del curs són els d’ensenyar el procés de 

construcció d’una impressora 3D, des de la primera femella 

i volandera fins a les connexions electròniques, incloent-

hi els programes necessaris per a controlar-la. Transmetre 

els coneixements necessaris perquè siga autosuficient en 

el maneig de la màquina, així com entendre com funciona i 

com està feta. També s’introduirà al modelatge 3D de forma 

pràctica i amb freeware, amb tot açò es pretén no dependre 

de la indústria del producte ni dels objectes predissenyats 

Miquel Cañada va estudiar Enginyeria Industrial esp. 

Disseny Industrial en la UPV acabant els seus estudis 

en Groningen (Holanda) on va descobrir la fabricació 

digital, el moviment maker i les impressores 3D. Es va 

especialitzar en el Màster CAD-CAM on va realitzar una 

tesi d’investigació sobre limitacions geomètriques en 

impressores 3D. En 2014 forma part de l’equip del FabLab VLC, 

actualment coordina el projecte Laboratori de Fabricació. 

Del 4 al 8 de juliol, de 10.00h a 14.00h



#PRODUCCIÓ MUSICAL

Tallers teòric pràctics en què s’aborda la producció 

musical i sonora des d’una perspectiva d’autoproducció, 

usant ferramentes de baix cost i fàcil accés.

Es pretén incentivar el desenrotllament de músics, creadors, 

productors i artistes facilitant ferramentes i coneixements 

i emprant/generant col•lectivament dinàmiques de captació 

i tractament del so des de punts de vista tècnics i artístics.

Els tallers tindran un caràcter d’aprenentatge col•lectiu, 

on la informació es transmet multidireccionalmente i 

tant les metodologies com els continguts s’adaptaran 

en funció dels perfils i interessos dels assistents.

Giannino Clemente: Músic, tècnic de so, títol universitari 

en Música Electrònica i Videocreación (MEVIC) per 

la UPV. Estudiant de Màster in Music Production, 

Technology and Innovation en Berklee College of Music.

Andreu Martinez: Músic professional, tècnic de so, professor 

de música, compositor, productor musical i arranjador

Del 4 al 8 de juliol, de 10.00h a 14.00h



#MOBILIARI NÒMADA

El taller Mobiliari Nòmada proposa el disseny i la construcció 

col•lectiva d’elements de mobiliari per a l’equipament d’un 

espai d’ús col•lectiu. Treballarem a partir de metodologies de 

Disney de codi obert i la reutilització de materials de residu, 

utilitzant objectes preexistents per reconfigurar-los i dotar-

los de noves funcions i usos, construint propostes funcionals i 

generant els seus corresponents manuals de muntatge per al seu 

replicabilidad. Manipular els materials, aprofitar les seues 

propietats físiques, jugar amb les seues característiques 

Makea tu vida és una organització sense ànim de lucre de 

caràcter social i educatiu, per al foment del disseny 

obert i la reutilització creativa. Treballem per la 

conscienciació mediambiental sobre la problemàtica 

dels residus i la concepció de l’Hàbitat en la nostra 

societat, des d’una visió constructiva i col•laborativa.

De l’11 al 15 de juliol. 

De 9.30 a 14h i de 16h a 19.30h



www.juventud-valencia.es


