DEVOLUCIÓ DELS TALLERS
Jornades Transforma

Durant les jornades Transforma, que van tindre lloc els dies 20 i 21 de febrer a l'Edifici
Joventut, vam realitzar dos tallers amb la finalitat que les activistes i els col·lectius que
participaven pogueren començar a pensar els contorns i les línies mestres del projecte de
gestió del mateix edifici.
Per a la realització d'aquests tallers es van formar grups d'entre 7 i 10 persones que
utilitzaren com a suport una sèrie de qüestions i preguntes que estimulaven el debat i que
podien tindre un caràcter central en la definició del projecte.
Hem recollit i sistematitzat mínimament (a l’espera d’un Informe sobre el conjunt del
Projecte TRANSFORMA, que inclou el cens inicial, les Jornades i un seguiment d’un mínim de
tres mesos) el fruit d'aquests dos tallers per a que puguen servir com a punt de partida dels
propers debats que estan per vindre en la gestació de l'Assemblea que haurà d'assumir la
gestió de l'Edifici de Joventut.

 Intercanvi i interacció.
 Orientació a crear comunitat.
 Orientació a la creació i desenvolupament de projectes.
 Autonomia.
 Ser part del canvi social a València.
 Generar una tasca social.
 Cobrir necessitats i peticions del barri/dinamitzar el barri/espai participat per el veïnat
del barri.
 Desenvolupar una programació democràtica i relacionada amb l'entorn.
 Aquest edifici podria estar ple de joves i de vida.
 La pau mundial.
 Gestió d'empreses de l'Ibex35.
 Dinamitzar el carrer i fer l'edifici més visibles des de l'exterior.
 Poder crear pressió política.
 Òrgan encarregat de la mediació i organització entre col·lectius.
 Permeabilitat de l'espai.
 Dinàmiques obertes.
 Un espai on poder exposar i exposar-nos.
 Un espai crític.
 Que el projecte funcione com una xarxa de col·lectius en la ciutat de València.
 Lloc obert per l'intercanvi internacional i local.
 Generar sinèrgies entre grups amb interessos comuns.

 Dotar d' un finançament clar i definit a l'espai.
 Enfocament transversal.
 Generar treball, auto-ocupació.
 Eixir de la precarietat.
 Crear una estructura assembleària que construïsca el projecte i el gestione.

 Millorar la comunicació del que es fa.
 Concert en l' auditori
 Ludoteca educativa
 Mostrador d’informació
 “Gran hermano”: polítiques juvenils.
 Espai de poesia
 Un racó de pensar (jardinet)
 Pàgina web del projecte
 Tallers, cinefòrums, debats
 Obrir l'auditori al barri.
 Realitzar exposicions.
 Autogestió del bar.
 Esdeveniment “streetart”, que el carrer siga nostre.
 Banc de llibres.
 Taller de lectura i escriptura.
 Creació d'una ràdio.
 Gravar un programa de TV en valencià a l'auditori.
 Incloure en l'auditori presentacions TED.
 Concerts a l'aire lliure.
 Aperitiu musical.
 Centre de formació de treballadors juvenils.

 Jocs de taula.
 Oficina precària.
 Graella autogestionada.
 Paella.
 equip audiovisual.
 sala recreativa i de descans/ teràpia
 flexibilitat horària
 Donar treball per a personalitzar l'espai a artistes i estudiants de belles arts.
 Banc de lloguers.
 Intercanvi de coneixements (llengües, cultures).
 Biblioteca normal i multimèdia autogestionada.
 Intercanvis internacionals amb persones que vinguen a col·laborar en el projecte a
canvi de sostre.
 Concurs per a murals.
 Alberg juvenil.
 Fireta permanent.

 Terrat verd.
 Concurs de decoració per a canviar l'espai.
 Espai “pal” vici (cendrers).
 Espais d' investigació, desenvolupament i experimentació.
 Flexibilitat horària.
 Espai obert i dinàmic.
 Tirar tabics!
 Dutxes.
 Cadires desmultables en l'auditori.
 Parabans en l' auditori.

 Espais per a cuninar.
 Tirar les pareds, els espais són massa xicotets.
 Millorar l'accès de les minusvàlides per les escales.
 Insonoritzar espais.
 Espais de emmagatzematge.
 Sonoritzar espais.
 Espai de goma, moqueta per el cos.
 Dividir espais físics, taules.
 Donar-li calidesa a l'espai.
 Adaptar espais per a joves i associacions.
 Descobrir altres espais públic com aquestos.
 Barril de cervesa.
 Decoració.
 Distribució de les plantes per temàtiques.
 Espai amb vida.
 Connexió a internet eficaç.
 Zona sense soroll (espai per a estudiar).
 Augmentar els espais diàfans.
 Millorar l' accès de les escales.
 Espai recreatiu (futbolí, billar, etc.).
 Espai de salut (teràpies).
 Sala chillout (jocs, llibres, videoteca).
 Espai diàfan, sala insonoritzada; un espai on poder córrer, saltar...sense molestar.
 Crear sales d'exposició en els espais de trànsit.
 Espai de coworking.
 Espai de descans/cafe.
 Espai d' assatg.
 Poder beure cervesa i menjar en l'auditori.
 Espai de producció/ tallers d' artesania.
 Horta urbana.

 Depósit de instruments musicals.
 Utilitzar l'auditori per a les assamblees.
 Utilitzar la terrasa per a concerts, exposicions...
 Habilitar espais per a pràctiques d' ioga.
 Sala per a tallers d' arts.
 Sala per a investigació.
 Espais d'assaig per a arts escèniques.
 Instal.lar taquilles, magatzens.
 Instal.lar un taller de bicis, planta 0.

 Hi haurà farmaciola o equip de RCP i segur de responsabilitat civil?
 Com es reparteix temporalment l'ús de l'espai (sobretot aules)?
 Es pot utilitzar balcons, terraces, àtics?
 Quina serà la direcció que regularà l'ús compartit de l'espai?
 Amb quina font de recusos económics es contarà per mantindre l'espai com ara?

 Assemblea oberta
 Web i xarxes socials pròpies
 Grups de treball amb funcionament transparent

 Grups de treball fixes (relació amb l'Ajuntament)
 Grups per projectes
 Rotació de càrrecs en l'assemblea / moderadors
 Crear dinàmiques d'integració amb la gent nova que s'incorpore (cas de la Dula)
 Algú que ens ajude a organitzar-nos
 Amb cura
 Amb equitat
 Plataforma online per a participar
 Codi ètic
 Participativament
 Amb diversitat
 Assemblea oberta i participativa però amb mecanismes d'auto-regulació. Proposta:
“Cercles concèntrics”.
 Utilitzar ferramentes de participació com per exemple el torn de paraula i buscar
altres ferramentes
 Feminització de l'espai
 Espai d'expressió de les emocions
 Marc de bones pràctiques. Convivència
 Definir un Pla Estratègic de Participació per a interpel·lar a la joventut no organitzada
 Fixar objectius: en l'edifici i més enllà d'ell
 Establir periodicitat
 Assemblea oberta? Joves de 18 a 35 anys?
 Conèixer el funcionament de la Tabacalera
 Bones pràctiques → Marc participació. Mediadors → ferramentes
 Estatuts
 Gamificar
 Situar objectius: espais, pressupost
 Autonomia
 De forma trimestral → pressupost + assemblea
 Assemblea per línies estratègiques o projectes

 Fer treball de barri
 Jornades de portes obertes per a interactuar amb el públic


Que el Consell de Joventut explique quina funció tindrà en l'espai

 Amb respecte i educació
 Plantejar el pes dels vots per a permetre la diversitat
 Diferenciar àrees: Finançament, programació, comunicació, coordinació.
 Apertura a altres projectes
 Crear xarxes d'associacions i col·lectius
 Remunerar tasques de les assemblees
 Mètodes de presa de decisions: votació (majoria), consens (100%) i consentiment.
 Sistema de doble majoria per membres de l'assemblea i per número de col·lectius
 Vot presencial o s'inclou vot no presencial?
 Organització de baix cap a dalt
 Grups de treball interns
 Donar positivitat de que l'espai és de totes.
 No esquivar els temes polèmics
 Tindre uns estatuts (codis, valors)
 L'assemblea ha d'argumentar les negatives a que es faça qualsevol activitat
 Treballar sobre els conflictes, no evitar-los
 Feminitzar l'espai
 Sol·licitar ajuda i acompanyament al Consell de la Joventut
 Com incloure, implicar, informar a gent que està fora?
 Comissió de comunicació → Difondre, pla estratègic de comunicació
 Pla estratègic de participació
 Apartidista
 Grup per al facebook, twitter, web, publicació trimestral.

 Que l'Ajuntament busque models de gestió pareguts que hagen funcionat
 Que el col·lectiu no haja de buscar-ho tot
 No tenim ferramentes per a conèixer molts aspectes de gestió
 Espais per a activitats d'ús obert
 Alliberar espais
 Fòrum / incubadora
 Proposar tasques i serveis
 Que treballe qui cobra
 Co-gestió
 Comissió de seguiment
 Assessoria sobre organització
 Com es gestionen les situacions en que l'assemblea pren decisions en contra de lo
establert per la institució? → Cal conèixer el marc legal.
 Fomentar participació amb els tècnics i el consell
 Bando whatsap joventut
 Conèixer ja el pressupost
 Planificació periòdica
 Joventut productora / usuària
 Comissió de didàctica
 Informar-se dels recursos disponibles, determinar necessitats i pressionar

 Elaborar un decàleg comú amb els col·lectius (guia de valors) per a activitats.
 Donar-li valor a la cultura
 Ràdio

 Revista online
 Organitzar un programa a mig termini → gestionar calendari, associació.
 Programar segons el pressupost
 Serveis constants i oberts
 Formar una programació de referència per a joventut
 Pensar línees generals de programació per a tindre criteris de selecció
 Pensar els problemes de la joventut per a donar-los solució
 No precaritzar / pagar / revertir males pràctiques
 Mitjançant comissions de treball
 Línees estratègiques i projectes comuns entre col·lectius diferents (mixtura).
 Transversalitat
 Prioritzar l'innovació i els projectes emergents
 Feminitzar l'espai
 Possibilitat d'habilitar un espai per als xiquets menuts
 Recolzar una programació que incloga formació
 Prioritzar projectes amb retorn (no només econòmic)
 Demandes ciutadanes o de les entitats ja constituides

 Decàleg de bones pràctiques: sense favoritismes, transparència
 No precaritzar el treball
 Formar-nos en pressupostos participatius
 Tècnics per a gestionar els pressupostos participatius
 Permetre altres formes de finançament
 Permetre el lucre?
 Prioritzar projectes emergents i l'experimentació
 Recolzar la programació que incloga formació
 Prioritzar projectes amb retorn

 Evaluació dels projectes en totes les seues fases
 Conèixer pressupost total

