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DESCRIPCIÓ: 

Benicalap és un dels barris històricament oblidats per la ciutat de València, 
amb un teixit social i associatiu afeblit i amb problemàtiques estructurals 

com a pobresa energètica, desocupació, desigualtats, etc., que afecten la 
qualitat de vida de les seues veïnes i veïns. 

Davant tals problemàtiques, sorgeix la iniciativa de recerca col·lectiva amb 
cartografia social i “Aprenentatge en Acció” impulsades per l'Associació 
Ultramarins154 i la Universitat Politècnica de València – Institut de Gestió 

de la Innovació i Coneixement – Ingenio (CSIC) i Màster de Cooperació al 
Desenvolupament, en col·laboració amb altres col·lectius socials del barri. 

La cartografia social és una eina de construcció col·lectiva de mapes que 
cerca repensar el territori des de la reflexió i la participació horitzontal i 

inclusiva de totes les persones participants. Una eina capaç d'arreplegar les 
diferents veus i sabers de les persones que habiten el territori, repensant-
ho col·lectivament el barri que desitgen i fent-ho possible des de la 

participació ciutadana. 

Repensat Benicalap pretén compartir amb el barri les propostes de 

transformació elaborades per les veïnes i veïns al llarg del procés de recerca 
col·lectiva, amb la finalitat d'afrontar col·lectivament les problemàtiques 
estructurals des de la participació ciutadana i cap a l'exercici del dret a la 

ciutat. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

El projecte està dirigit a totes les veïnes i veïns del barri Benicalap, 
associacions, col·lectius socials i facilitadors del procés de recerca 

col·lectiva: Associació Ultramarins154, Institut de Gestió de la Innovació i 
del Coneixement – Ingenio (CSIC) i alumnat i professorat del Màster de 

Cooperació al Desenvolupament de la UPV. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

El projecte es desenvoluparà en el barri de Benicalap, concretament en 
l'Associació Ultramarins154 situada en l'Avinguda Burjassot 154. No obstant 

açò, cal destacar que les activitats del projecte es desenvoluparan en 
diferents espais públics i privats del barri, tals com: places, parcs i altres 
associacions. 

 



PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Perquè entenem que la Universitat ha de bolcar-se a les reals necessitats i 
problemàtiques de la societat contemporània, facilitant processos i eines per 

al diàleg i la producció de coneixement col·lectiu entre diferents actors. La 
Universitat ha de posar en valor els diferents sabers i pràctiques de les 
veïnes i veïns, amb la finalitat de protegir el patrimoni històric i cultural dels 

barris oblidats de la Ciutat de València. 

En aquest sentit, des de l'associacionisme local, considerem que és 

necessari recolzar els processos de recerca col·lectiva amb eines 
horitzontals i inclusives com la cartografia social, amb la finalitat de 
promoure la participació ciutadana per a la transformació social. 


