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INTRODUCCIÓ
L’arquitectura i l’urbanisme, com a bones disciplines tècniques i amb l’espai construït com a objecte d’estudi específic i pragmàtic, s’han imposat sobre altres
disciplines i dinàmiques també protagonistes dels processos de configuració i producció de l’espai. Ja pels anys 70 Henri Lefebvre plantejava el paper de causalitat
socioespacial de l’espai, obrint per tant el marc dels estudis vinculats a la producció de l’espai fins a assolir la multidimensionalitat i reciprocitat que implica la
relació indissociable entre espai i societat. Així doncs, si l’espai és per definició producte social i també potencial socialitzador, es fa necessari posar al centre del
debat actual els límits de les pràctiques de l’arquitectura i l’urbanisme, i amb açò, la seua identitat com a disciplines.
Els estudis d’arquitectura i urbanisme no poden seguir reproduint la idea d’una ciutat racionalitzada i totalment aliena a les dinàmiques capitalistes creixents,
històricament lligades a l’evolució urbanística de les ciutats. Cal començar a entendre totes les disciplines, dinàmiques i agents que participen dels processos de
producció de l’espai com a eines de transformació i revulsió social. Cal posar-les al servei del dret a la ciutat com a espai privilegiat de lluita anticapitalista, i així
i des d’un posicionament crític i responsable, afrontar la multiplicitat de problemàtiques que afecten l’actual i presumpte Estat de Benestar: l’acumulació de capital
derivada del model urbanístic neoliberal; la desigualtat i vulnerabilitat socioespacials; la degradació del medi ambient; l’exclusió per raons de sexe, gènere, ètnia,
edat, etc.; la pèrdua de significants i d’identitat; l’acceleració i l’atomització del temps, etc. Problemàtiques on l’arquitectura i l’urbanisme suposen simplement un
node més de la xarxa que constitueixen diversos actors i àrees d’estudi, i als quals pretenem presentar com a protagonistes d’aquestes Jornades.

OBJECTIUS DE LES JORNADES
La ciutat de València representa un exemple paradigmàtic d’expressió del model urbanitzador hegemònic neoliberal a les societats occidentals contemporànies, a la
vegada que la capital d’un territori que sofreix de manera exponencial les conseqüències d’un assetjament urbanístic, econòmic, social i polític ja històric. Per això,
aquestes jornades pretenen generar a València un espai de trobada on contrastar reflexions i experiències de l’àmbit estatal, que de manera directa o indirecta
contribuïsquen al desenvolupament i definició d’un nou model de ciutat i de País Valencià, centrats a reforçar el dret a la ciutat en detriment de les dinàmiques
neoliberals de reapropiació capitalista.
Es convida a presentar propostes a l’estudiantat, personal investigador i agents externs a l’àmbit acadèmic, interessats a participar en sessions de debat i treball
grupal on s’intercanviaran experiències i coneixements entre diversos col·lectius i des de diverses disciplines (antropologia, sociologia, arquitectura, urbanisme,
pedagogia, geografia, història, educació social, etc.). Per a tal efecte, es proposen els següents eixos temàtics:
1| Participació: cap al final utòpic de l’autogestió.
2| L’urbanisme feminista com a ferramenta de transformació social.
3| Vulnerabilitat i la segregació socioespacial.
4| L’escolta activa de la infància com a perspectiva indissociable del dret a la ciutat.
5| El despoblament i les noves ruralitats emergents.
6| Cooperació i desenvolupament sostenible.
7| Alternatives de disseny i de gestió residencial.

FORMAT DE LES PROPOSTES
Les jornades contemplen diversos formats als quals poder adaptar les propostes, amb la finalitat de potenciar la diversitat de col·lectius participants i de graus de
definició dels continguts: la pretensió principal d’aquesta trobada és l’aprenentatge i l’acció col·lectius. Tant les investigacions com els projectes seran inclosos
com a material de treball a les places, espais grupals i interdisciplinars on es buscarà que les investigacions individuals conformen l’inici d’una tasca
propositiva i no sols reflexiva:
Investigacions:
Inclou treballs d’investigació teòric-documental en curs o finalitzats recentment per ser treballats a les places, que s’agruparan segons afinitat amb la temàtica
que aborden. Els resums contindran entre 700 i 1000 paraules i s’enviaran en format .docx (o similar) i .pdf. Al mateix document deu constar la següent
informació: títol de la proposta, línia temàtica d’entre les 7 proposades, estat actual de la investigació, resum, un màxim de 5 paraules clau, nom complet,
institució o organització a la qual pertany, i correu electrònic.
Projectes:
S’accepten projectes d’aplicació pràctica en curs o finalitzats recentment, per ser treballats a les places, que s’agruparan segons afinitat amb la temàtica que
aborden. Les propostes deuen enviar-se en format .docx (o similar) i .pdf; i contenir dos resums d’entre 700 i 1000 paraules cadascun: un primer resum de
contextualització i marc teòric, i un segon resum sobre la rellevància i la pertinença de l’aplicació del projecte. Al mateix document deu constar la següent
informació: títol de la proposta, línia temàtica d’entre les 7 proposades, estat actual del projecte, dos resums, un màxim de 5 paraules clau, nom complet,
institució o organització a la qual pertany, correu electrònic, i documentació gràfica addicional comprimida en un arxiu únic de màxim 10 MB.
Instal·lacions artístiques:
Amb aquest format es busca la participació d’instal·lacions artístiques representatives, preferiblement vinculades als diferents eixos temàtics, i sota diferents
modalitats (audiovisual, teatral, musical, gràfica, etc.). Les propostes deuen estar redactades en format .docx (o similar) i .pdf, i contenir un resum general de la
proposta artística d’entre 700 i 1000 paraules. El mateix document deu constar la següent informació: títol de la proposta, línia temàtica d’entre les 7 proposades,
modalitat, resum, temps estimat de la presentació, requisits tècnics (sala, ordinador, projector, espai obert, etc.), nom complet, institució o organització a la qual
pertany, correu electrònic.
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DATES I CONDICIONS D’ENVIAMENT
Les propostes deuen estar redactades en català o en castellà, i s’enviaran al correu electrònic hipnopediaurbana@gmail.com
| Límit enviament de resums: 15 d'abril de 2018.
| Comunicació i acceptació de resums i programa: 22 d’abril de 2018.
| Jornades: 24 i 25 de maig de 2018.
| Enviament de text definitiu: juliol de 2018.
La presentació del text definitiu després de la celebració de les Jornades no és obligatòria, sols va dirigida a aquelles persones interessades en la seua possible
publicació. D’entre tots els textos rebuts es seleccionaran els més representatius d’acord amb els eixos temàtics de les Jornades, tot i que es valorarà positivament la
relació del contingut amb l’àmbit territorial valencià. Les normes de redacció i altres detalls sobre la publicació es publicaran més endavant.
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Universitat de València (UV)
Facultat de Ciències Socials | Campus de Tarongers
Av. de Tarongers, 4B. 46022 València
Universitat Politècnica de València
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura | Campus de Camí de Vera
C/ Camino de Vera, S/N. 46020 Valencia
CSOA l’Horta
C/ Diógenes López Mecho, junt a la Plaça Tretze Roses
46000 Benimaclet, València

MÉS INFORMACIÓ
Facebook: www.facebook.com/hipnopediaurbana/
E-mail: hipnopediaurbana@gmail.com
Web: www.hipnopediaurbana.wixsite.com/plataforma
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