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Som la forma del segle XXI de fer innovació, 
enfocada a les persones i orientada a 
millorar la seua vida.

Som la manera de projectar la innovació, 
més tangible i col·laborativa. Provada en 
llocs reals amb persones reals.

Som el lloc on la innovació és experiència. 
Una experiència oberta a València, de 
persones per a persones, on qualsevol idea 
és escoltada i valorada.

Som València desenvolupant la innovació 
humanista. La ciutadania compartint una 
visió, desenvolupant una idea de ciutat més 
saludable, més sostenible, més compartida i 
més emprenedora.

Som Las Naves
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La primera ciutat 
europea amb una missió 
d'innovació aprovada. 
La missió climàtica 
«València Ciutat Neutra»
● FEBRER

València presenta, després d'aprovar-se al 
febrer, la primera missió d'innovació: arribar al 
2030 com a ciutat neutra en emissions amb 
almenys tres barris, pobles o zones d'especial 
interés. La primera de les missions 
proposades per la Comissió Europea és, 

Las Naves presenta en el 
«Dia de la Innovació i la 
Creativitat» la convergència 
de l'Agenda Urbana junt amb 
les Missions d'Innovació 
● ABRIL

Las Naves dona suport a la coordinació per a la 
convergència de l'Agenda Urbana de la Ciutat i 
l'estratègia Missions València 2030 com a «dues 
cares de la mateixa moneda» en el Dia de la 
Innovació i la Creativitat, amb l'assistència del 
ministre Pedro Duque.

Las Naves aconsegueix 1 milió 
d'euros per a innovar a 
la ciutat via convocatòries 
europees

A través de la participació en convocatòries 
europees, enguany hem executat 463.362€ d'un 
volum d'atracció pressupostari que es reparteix en la 
durada dels projectes i que ascendeix a 3.057.768€.  

A través d'altres tipus de convocatòries 
d'innovació hem atret el 2021. 256.750€ 

Hem aplicat el 2021 a 31 propostes entre 
convocatòries no resoltes i d'altres desfavorables, i 
hem optat a 6,5 milions d'euros.

›  Fites

precisament, aconseguir cent ciutats 
europees climàticament neutres abans de 
l'any 2030, i València vol ser una d'aquestes 
cent ciutats que siguen la punta de llança 
contra el canvi climàtic a Europa.

Las Naves crea el 
premi «València 
Ciutat de la 
Innovació», el qual 
premia el millor 
projecte d'innovació 
que impacte en la 
missió «València 
Ciutat Neutra» 

● MAIG

Els 100.000 euros del premi obtingut 
com a finalista a la «Capital Europea de 
la Innovació» es destinen a finançar una 
convocatòria València Ciutat de la 
Innovació. Se seleccionarà el millor 
projecte d'innovació que demostre el 
major i més ampli impacte en la primera 
Missió Ciutat Neutra de València. 

Las Naves lidera els 7 grups 
de treball per a crear el 
primer Mapa de Demanda 
Primerenca dins de la Compra 
Pública d'Innovació (CPI). 
S'identifiquen 280 necessitats 
públiques no cobertes

● MAIG

Las Naves i la Delegació d'Innovació i Coneixement 
de l'Ajuntament de València lideren els set grups de 
treball junt amb l'ecosistema d'innovació de la ciutat 
que donen origen al «I Mapa de Demanda 
Primerenca de València», amb 54 reptes que 
identifiquen 280 necessitats públiques no cobertes. 
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Las Naves posa en marxa el 
programa «Organitzacions 
Ambaixadores de les Missions 
d'Innovació» per a fer realitat 
el viatge col·lectiu amb 150 
entitats ja adherides 
● MAIG

Amb aquest programa, Las Naves busca convertir en 
organització ambaixadora qualsevol entitat que treballe a 
favor de les Missions d'Innovació. Missions València 2030 
és el repte que convertirà la ciutat de València en un lloc 
més sostenible, saludable, compartit i emprenedor. Una 
meta sense precedents i un viatge col·lectiu.

Las Naves es 
posiciona en l'àmbit 
nacional a través de 
la XARXA INNPULSO, 
lidera el grup de 
treball de subvencions 
públiques d'innovació 
i és impulsor i colíder 
del grup de centres 
d'Innovació Urbana 

Las Naves, dins de la XARXA INNPULSO, 
lidera la iniciativa per a la revisió i 
modernització de les subvencions públiques 
d'innovació. A més, Las Naves forma part 
del grup impulsor i és colíder del grup de 
treball de Centres d'Innovació Urbana a 
Espanya. 

Las Naves ajuda a 
crear 64 empreses 
de triple impacte 
econòmic, social 
i ambiental en dos 
anys mitjançant 
el programa 
d'acceleració Col·lab 

● MAIG

Cinquena convocatòria oberta. Històric de 
64 empreses en 2 anys.

El 2021, noves col·laboracions: 
Acceleradora de GVA Llamp + Florida 
Universitària + Fundación «Con valores» + 
ponències en graus i màsters + B Lab 
Spain/Bcorp 

5 Best Cases: Green Urban Data, Essus, 
Jibu H20, Skroller, Impact E. 

Més de 150 esdeveniments 
realitzats el 2021 
converteixen Las Naves 
en un espai viu i obert a la 
innovació i a la divulgació 
de la cultura innovadora a 
la ciutat 

150 esdeveniments propis i coparticipats realitzats 
fins ara a les diferents sales i instal·lacions amb totes 
les mesures de seguretat, i un 70% d'aquests 
emesos per streaming, han convertit Las Naves en 
un espai de coneixement viu i actiu que difon la 
cultura de la innovació. 
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Las Naves exporta 
l'Estratègia Missions 
2030 amb el programa 
d'innovació orientat a 
missions a 6 
municipis de la 
Comunitat Valenciana 

● OCTUBRE

Las Naves capacita en estratègia 
d'innovació orientada a Missions València 
2030 els municipis d'Alcoi, Ontinyent, 
Riba-roja de Túria, Dénia, Alfàs del Pi i 
Onda, els quals aconseguiran tindre el seu 
full de ruta d'innovació.

Las Naves guanya el premi 
INNOVAGLOC de la FEMP 
a la millor entitat pertanyent al 
sector públic local d'Espanya

● OCTUBRE

Las Naves recull el Premi INNOVAGLOC atorgat per 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
Aquest premi posa en valor el treball de totes les 
administracions públiques locals que hagen fet 
veritables esforços per transformar-se, adaptar-se i 
innovar. Es tracta del «Premi a l'ens del sector públic 
en relació amb les seues empreses, fundacions i 
altres organismes».

Reorientació de la 
Fundación Las Naves al 
servei de la ciutat i els 
serveis municipals per 
aplicar la transversalitat 
de la innovació de 
manera efectiva

Presentació de convocatòries europees i 
oportunitats d'innovació als serveis 
municipals abans de la seua aplicació. 

Governança transversal de les Missions 
València 2030 amb l'exemplificació de la 
governança de la primera missió aprovada 
amb la Delegació d'Emergència Climàtica i 
Transició Energètica. 

Las Naves celebra la  
I Fira de transferència 
de projectes d'innovació 
que transformen la ciutat 
i lidera l'avaluació de 
polítiques públiques  
a Espanya
● NOVEMBRE

Una de les principals funcions de Las Naves és 
l'avaluació i la transferència dels coneixements 
adquirits a través del desenvolupament de les 
experiències pilot que es posen en marxa. A 
TRANSFIRA es van mostrar les experiències 
testades per Las Naves que han resultat eficients 
per resoldre els problemes per als quals van ser 
dissenyades. Avalua·lab lidera el major nombre 
d'esdeveniments d'avaluació celebrats per una 
entitat de la quàdruple hèlix dedicada a 
l'avaluació.

Las Naves Brillen – 
un projecte cap a la 
transició energètica
● NOVEMBRE

Las Naves Brillen, la primera planta 
fotovoltaica pública oberta a la inversió de 
la ciutadania. Procés pioner que 
reconverteix energèticament l'edifici 
perquè siga més eficient, per tal d'estalviar 
consum i apostar per les energies 
renovables amb la instal·lació d'un sistema 
socialitzat de plaques fotovoltaiques. 
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Divulguem la innovació amb llenguatges 
expressius culturals que connecten amb l'emoció
a través d'11 exposicions i aliances amb les indústries 
creatives i culturals i la WDC 

 ¶ Brillar 17 desembre – 26 gener 

 ¶ Erótica techno en la arquitectura valenciana 4 març – 9 abril 

 ¶ El poder de las series 20 abril – 4 maig  

 ¶ Las buenas maneras 14 maig – 18 juny 

 ¶ Type directors club 1 juliol – 27 agost 

 ¶ Instagrau 15 juliol – 15 setembre 

 ¶ Trampantalla 9 setembre – 8 octubre 

 ¶ RRostros mediterráneos de la ciencia 16 setembre – 22 octubre 

 ¶ Amores platónicos 4 octubre – 8 octubre  

 ¶ Muestra de arte sostenible 21 octubre – 19 novembre 

 ¶ Diseño inclusivo y social 14 desembre – 18 febrer 

Las Naves i Visit 
València porten el 
congrés de l'associació 
europea que congrega 
el major nombre de 
professionals de 
l'acadèmia, indústria i 
sector públic d'innovació 

● NOVEMBRE, DESEMBRE

Un esdeveniment de transcendència 
internacional de 3 dies de durada. 200 
convidats internacionals i representació de la 
innovació de l'ecosistema del territori amb 
ponències i visites a les seus d'entitats com ara: 
Policia Local, ETRA, Parc Tecnològic, CPI 
Politècnic, Port de València, Lanzadera… 

Presentació de 
Ciuta·lab, el laboratori 
ciutadà de Las Naves
● NOVEMBRE 

Presentació de Ciuta·lab, els laboratoris 
ciutadans de Las Naves, orientats a 
l'estratègia Missions València 2030. 
Assistència a l'esdeveniment d'altres 
laboratoris de l'estat com ara Medialab 
Matadero (Madrid), ColaBoraBora (Bilbao), 
LAAAB (Aragó), Medialab Tabakalera 
(Donostia), Citilab (Cornellà de Llobregat)  
i la cooperativa AeioLuz (València). 
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 Missions

Intro

01

Missions València 2030 és el marc estratègic de la 
innovació de la ciutat de València i va ser aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament el maig del 2020 com 
a resultat de més d'un any de treball juntament 
amb les quatre hèlixs de l'ecosistema innovador 
per identificar el conjunt de reptes, oportunitats i 
àrees de rellevància per a la ciutat on focalitzar, 
mitjançant missions, els esforços en matèria de 
recerca i innovació.

Quatre models de ciutat són els que inspiren la 
imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva per 
codissenyar el model de ciutat que es desitja per a 
València. 

17 àrees de rellevància constitueixen els reptes i 
propòsits per a la innovació de València, tots amb 
un impacte diàfan en la millora de la vida de les 
persones que viuen i es relacionen amb València.

A més dels reptes de la ciutat i la ciutadania, 
Missions València 2030 inclou 5 estratègies, 12 
compromisos i un conjunt de 80 accions d'innovació 
que planifiquen la transformació pública necessària 
per a l'èxit de Missions València 2030.
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● El centre d'innovació Las Naves 
i la Delegació d'Innovació i 
Coneixement de l'Ajuntament de 
València són els responsables de 
Missions València 2030, un model 
de governança de la innovació 
basat en missions que milloren la 
vida de les persones.

Missions

#sostenibilitat
#innovació 
#societat #ciutat

›  Missions València 2030 ›  Missions València 2030

16 17

Aspirem a generar una 
constel·lació de projectes d'innovació 
amb impacte en les missions de 
València 2030 procedents de tot 
l'ecosistema innovador. Aspirem al 
fet que les persones perceben el 
valor de la innovació en la millora de 
les seues vides. 

Ara més que mai, la societat mira 
constantment la ciència i la 
innovació perquè ens proporcionen 
solucions i respostes a les grans 
emergències que la humanitat està 
enfrontant. En aquest context 
d'urgència i de mirada a la innovació, 
la ciutat de València assumeix el 
lideratge amb el llançament de 
Missions València 2030, un model 
de governança de la innovació basat 
en missions que milloren la vida de 
les persones. Aquest model de 
governança uneix tot l'ecosistema 
d'innovació sense excloure ningú, 
perquè les missions d'una ciutat, 
d'un país o de tot Europa 
s'aconsegueixen des de la diversitat 
i amb la suma de totes les parts, de 

tot el talent i de totes les fonts de 
coneixement. 

Aquesta és la història de la 
innovació a València inspirada per 
les idees de l'economista Mariana 
Mazzucato i per les propostes 
europees en matèria d'investigació i 
innovació per a aquesta dècada. 
Aquesta és la història d'un impuls 
d'ampli espectre polític, social i 
tècnic que ha situat València a 
l'avantguarda europea de la 
innovació orientada a missions, 
havent sigut reconeguda per la 
Comissió Europea com una de les sis 
ciutats europees més innovadores 
en el 2020 i aspirant a Capital 
Europea de la Innovació. 

Per què Missions 
2030?
Missions València 2030 ens 
incorpora a l'avantguarda europea 
de les ciutats que focalitzen la seua 
investigació i innovació orientada a 
missions de ciutat que milloren la 
vida de les persones i és la nostra 
aportació des de la innovació de 
València a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 2030 (ODS 2030). 

Aspirem a una ciutat de València 
més saludable, més sostenible, més 
compartida i emprenedora que 
estableix missions que milloren la 
vida de les persones en les 
següents àrees de rellevància. 

missionsvalencia.eu

https://www.missionsvalencia.eu/?lang=es
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L'Ajuntament de 
València impulsa la 
Contractació Pública 
d'Innovació per a 
resoldre reptes i 
necessitats complexes 
durant dos anys
● MARÇ

La Contractació Pública d'Innovació serveix a 
les institucions públiques per a resoldre 
necessitats reals que hi ha a les ciutats i per a 
les quals encara no existeix un producte o 
servei disponible, i així ajudar el mercat a 
desenvolupar-les.  

S'inicien set dies de tallers, juntament amb 
l'ecosistema innovador de València, amb 
l'objectiu de construir el Mapa de Demanda 
Primerenca de València.  

Salut, mobilitat, energia i clima, administració 
i serveis socials són algunes de les temàtiques 
dels tallers.

Missions d'Innovació i 
Agenda Urbana 
● ABRIL

Un esdeveniment coorganitzat entre Las Naves 
i la Xarxa Innpulso, on es presenta l'Agenda 
Urbana Missions i s'enalteixen les oportunitats 
de la innovació com a actiu estratègic en les 
transicions de les ciutats. 

El Govern Municipal i 
l'Oposició acorden el 
model de ciutat amb 
horitzó en l'any 2030
● ABRIL

El Marc Estratègic de València 2030 defineix la 
projecció de la ciutat en funció de sis mirades, que 
constitueixen «un punt de partida obert per 
repensar i perfilar col·lectivament quina València 
volem per al 2030», tal com estableix el text. 
Aquestes «mirades» s'elaboren a partir d'una sèrie 
de reptes identificats amb la funció d'«orientar la 
definició de les Missions, línies i objectius 
estratègics, i es defineixen com Ciutat Saludable, 
Sostenible, Pròspera i emprenedora, Compartida, 
Creativa, i Mediterrània». 

›  Esdeveniments ›  Esdeveniments

València fixa la primera missió d'innovació: 
arribar al 2030 com a ciutat neutra en emissions 
en almenys tres barris, pobles o zones d'especial 
interés

● JUNY

La primera de les missions proposades 
per la Comissió Europea és, 
precisament, aconseguir 100 ciutats 
europees climàticament neutres abans 
del 2030, i València vol ser una d'eixes 
cent ciutats que siguen la punta de 
llança contra el canvi climàtic a Europa. 

València destinarà 100.000 euros al millor 
projecte d'innovació que 
impacte en la missió «València 
ciudad neutra»
● MAIG

L'objectiu de l'Estratègia Urbana València 2030 és 
aconseguir una ciutat més sana, sostenible, compartida, 
pròspera, mediterrània i creativa.  

La primera missió de València és ser una de les primeres 
100 ciutats climàticament neutres d'Europa en el 2030.  

Els 100.000 euros del premi obtingut l'any passat com a 
finalista de la Capital Europea de la Innovació es destinaran 
a finançar una convocatòria internacional el 2021 per 
seleccionar el millor projecte d'innovació que demostre el 
major i més ampli impacte en la nostra primera Misión 
Ciudad Neutra de València. 
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Presentació primera Missió 
d'Innovació de València
● JUNY

Amb el doble objectiu de presentar la primera 
missió aprovada i el llançament del premi 
internacional que premiarà el millor projecte  
que impacte en la primera missió. 

VI Premis d'Innovació 
Missions València 2030
● JUNY

Ix una nova convocatòria dels premis 
d'Innovació Social i Urbana Missions 
València 2030, que suma un total de 30 
premis dividits en sis categories. El seu 
objectiu és premiar les millors experiències 
d'investigació i innovació orientades a les 
àrees de rellevància de les Missions València 
2030 per aconseguir una ciutat més 
saludable, sostenible, compartida i 
emprenedora. 

Programa Municipis 
Innovadors 
● TOT L'ANY

Ponències i un taller d'identificació de necessitats 
dels municipis valencians en l'àmbit de la innovació.

›  Esdeveniments ›  Esdeveniments

València detecta, gràcies 
a la CPI, 280 necessitats 
no cobertes que permetran 
desenvolupar productes 
innovadors en el mercat

● JULIOL

Aquest mapa de demanda primerenca estableix 
54 reptes que identifiquen 280 necessitats 
públiques no cobertes, com ara la creació d'un 
Observatori de salut comunitària, la gestió eficient 
de l'aigua i els recursos de l'Albufera, nous 
mecanismes d'accés a l'habitatge i l'aposta pel 
sector agroalimentari sostenible i de proximitat.

Jornada Municipis 
Innovadors. Presentació del 
programa d'acompanyament 
per a orientar l'estratègia 
d'innovació dels municipis de 
la Comunitat Valenciana a 
missions d'innovació
● JULIOL

Organitzada entre la Direcció General d'Innovació de 
la Generalitat Valenciana, el Servei d'Innovació de 
l'Ajuntament de València i Las Naves, amb la 
col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies. S'hi va proposar una nova sessió de 
treball, orientada a treballar el concepte i el sentit de 
la innovació social i urbana per a les ciutats i a explicar 
com les necessitats, limitacions i reptes urbans es 
poden afrontar des d'un marc estratègic per a la 
governança de la innovació basat en missions.  

La jornada es va dividir en diversos blocs en què es 
van tractar els següents temes: «La innovació social i 
urbana com a estratègia per al desenvolupament 
socioeconòmic dels municipis», impartida Joan 
Subirats, especialista en temes de governança, gestió 
pública i anàlisi de polítiques públiques; «Com abordar 
els reptes urbans des d'un model de governança 
d'innovació orientat a missions», amb el cap del 
Servei d'Innovació de l'Ajuntament de València, 
Fermín Cerezo; i el procés de selecció i els tallers que 
s'impartiran en la següent fase del programa, per part 
de la tècnica en I+D+i de Las Naves, Empar Soriano. 

Elecció dels 6 municipis 
innovadors i posada en marxa 
del programa
● JULIOL, SETEMBRE, OCTUBRE

L'Alfàs del Pi i Dénia, de la província d'Alacant; Vila-
real i Onda, de la província de Castelló; i Ontinyent i 
Riba-roja de Túria, de la província de València, van ser 
els 6 municipis elegits per rebre un assessorament 
personalitzat durant els mesos d'octubre i novembre 
de 2021 a través de tallers formatius sobre el model 
d'innovació enfocat a millorar la vida de les persones.  

Aquest programa d'acompanyament té com a 
objectiu crear una xarxa de persones, coneixement i 
innovació a la Comunitat Valenciana mitjançant el 
foment de la cultura i l'acció innovadora cap a 
models de governança de la innovació orientada a 
missions.   

Per a l'elecció d'aquests sis municipis es van 
tindre en compte criteris com la seua estructura i 
potencialitats internes (disponibilitat de servei 
d'innovació propi i d'instruments de participació, 
experiència prèvia en gestió de projectes 
d'innovació, etc.) i també potencialitats externes com 
el teixit econòmic i social o la gestió del 
coneixement, entre d'altres. 

Les fases del programa van ser, en primer lloc, la 
identificació de reptes mitjançant el 
desenvolupament d'un diagnòstic participatiu, seguit 
de la identificació de models de ciutat i àrees de 
rellevància, la redacció d'un document que 
esdevindrà Marc Estratègic i, finalment, la 
identificació d'un catàleg de missions. Pel que fa a la 
metodologia, a més dels tallers explicatius 
esmentats anteriorment, es van dissenyar una sèrie 
de plantilles i materials de suport per a cada fase del 
procés, a més d'un servei d'acompanyament i 
assessorament durant el procés d'elaboració del nou 
marc estratègic innovador orientat a «Missions». 
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València se suma al 
projecte per a formar part 
de les ciutats europees 
climàticament neutres  
al 2030
● SETEMBRE

L'alcalde de València, Joan Ribó, va signar el 8 
de setembre un compromís amb el Ministeri de 
Transició Ecològica perquè València participe, 
juntament amb Madrid, Barcelona i Sevilla, en la 
xarxa de ciutats climàticament neutres, un 
projecte vinculat a la Unió Europea. Així ho va 
anunciar l'alcalde, que va destacar que la ciutat 
ja està avançant en aquest repte amb les 
Missions València 2030. «València vol ser una 
de les ciutats punta de llança contra el canvi 
climàtic a Europa». 

Mesa de transición 
energética

● NOVEMBRE

A la Mesa de transición energética, les 
20 entitats representants de les cinc 
hèlixs van aportar idees per al full de 
ruta de transició energètica cap al 
2050. S'alimentà el diàleg estratègic 
per a la transició energètica de València 
amb els objectius de descarbonització i 
neutralitat climàtica.

iTalks «Energia i Clima»

● NOVEMBRE

Tercera trobada del cicle d'esdeveniments 
inspiracions organitzada per Prensa Ibérica, 
i-Talks, en què es van exposar les línies 

d'actuació necessàries per a emprendre una 
transformació del model energètic recolzada en 
les renovables.  

Las Naves va acollir aquesta trobada que va 
comptar amb la participació d'un destacat elenc 
de ponents, i també de personalitats rellevants 
de la política valenciana com el vicealcalde de la 
ciutat, Sergi Campillo, i Carlos Galiana, regidor 
d'Innovació i Gestió del Coneixement. 

En representació de l'administració local 
també va intervindre Fermín Cerezo, cap del 
Servei d'Innovació de l'Ajuntament de València, 
qui va acompanyar en la seua exposició Marta 
Chillarón, directora de Las Naves. 

Andy Stalman, expert en brànding i lideratge, 
va exercir com a ambaixador de l'esdeveniment, 
el qual va estar conduït per Silvia Tomás, 
directora de Levante TV, i es va nodrir de les 
ponències de Marcos J. Lacruz, president 
d'Avaesen; Andrés Montesinos, president i 
portaveu de la Coordinadora Territorial de Som 
Energia València; Carlos Sánchez Cerveró, 
gerent de la Fundació València Clima i Energia; i 
finalment Noemí González, investigadora de 
l'Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) i 
responsable de la xarxa d'excel·lència HySGrid+. 

Premis València Ciutat 
de la Innovació

● NOVEMBRE

Presentació dels 9 projectes finalistes 
dels 20 que es van presentar a la 
convocatòria internacional. 

›  Esdeveniments ›  Esdeveniments
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Presentació de 
la campanya de 
comunicació de la 
missió climàtica
● DESEMBRE

Comença la difusió de la campanya de 
la missió climàtica València 2030 en 
diferents suports: xarxes socials, 
premsa escrita, premsa en línia, 
exteriors i ràdio. 

Jornades València 
Canvia pel Clima! Reptes 
i oportunitats per a les 
empreses davant del 
compromís de la neutralitat 
climàtica

● NOVEMBRE

Esdeveniment coorganitzat juntament amb el 
Servei d'Emergència Climàtica i Transició 
Energètica de l'Ajuntament i la Fundació Clima i 
Energia.  

La primera jornada va començar amb una 
benvinguda i una introducció per part del regidor 
d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, 
Alejandro Ramón. Tot seguit, es va comptar amb 

un diàleg entre l'alcalde de València, Joan Ribó, i la 
consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia 
Mollà, el qual va girar al voltant del compromís de 
les institucions en la lluita contra el canvi climàtic. 
Així mateix, el regidor d'Innovació i Gestió del 
Coneixement, Carlos Galiana, va anunciar el 
projecte guanyador del premi «València Ciutat de 
la Innovació». El lliurament del guardó al projecte 
Plan.0 es va realitzar en l'acte de cloenda de la 
segona jornada.  El projecte Plan.0 es 
desenvoluparà durant dos anys per a contribuir a 
la primera missió de l'estratègia Missions València 
2030: València ciutat. 

Les taules redones de la jornada van ser 
«Entitats ambaixadores compromeses amb la 
Missió València Ciutat Neutra» i «Presentació de 
propostes, oportunitats i solucions cap a la 
neutralitat climàtica». La primera va comptar amb 
la participació del coordinador general 
d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de 
l'Ajuntament de València, Jordi Peris; la directora 
general de Canvi Climàtic de la Generalitat 
Valenciana, Celsa Monrós; la vicerectora de 
Desenvolupament Sostenible dels Campus de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), Débora 
Domingo; l'executiva de Relacions Institucionals i 
RSE de Consum, S. Coop. V., Carmen Picot; la 
integrant del grup coordinador de l'AVEBC 
Consultora Ambiental, Raquel Gómez; i el 
subdirector tècnic de Las Naves, David Rosa. 
D'altra banda, la segona taula va estar integrada 
pel director de la Fundació València Clima i 
Energia, Carlos Sánchez; el director general de 
Coordinació de l'Acció de Govern i responsable de 
l'Oficina Valenciana per a la Recuperació, Juan 
Ángel Poyatos; el director de l'Institut Universitari 
d'Enginyeria Energètica de la UPV, Tomás Gómez; 
el coordinador de Gestió de Projectes de la 
Cambra de Comerç de València, Rafael Mossi; i la 
project manager d'AVAESEN, Salomé Reíllo.

›  Esdeveniments ›  Esdeveniments

Presentació 
de Ciuta·lab – 
Laboratoris  
ciutadans  
orientats a Missions 
València 2030
● NOVEMBRE

Ciuta·lab pretén ser un laboratori ciutadà; 
un espai d'investigació i innovació; un lloc 
on aprendre a participar, experimentar i 
produir juntes solucions per als reptes a 
què s'enfronta la ciutat. 

Hi acudeixen representants d'altres 
laboratoris de l'estat com Medialab 
Matadero (Madrid), ColaBoraBora (Bilbao), 
LAAAB (Aragó), Medialab Tabakalera 
(Donostia), Citilab (Cornellà de Llobregat) i 
la cooperativa AeioLuz (València). 
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Convocatòria 360°

La World Design Capital València 2022, en 
col·laboració amb Las Naves i dirigit per Non 
Architecture, va buscar, a principis d'any, 
professionals del disseny o equips creatius amb 
grans habilitats de visualització arquitectònica 
motivats a explorar junts noves perspectives 
per al futur de la ciutat de València. 

A través de cinc imatges en 360° es 
proposava l'exercici creatiu d'imaginar la ciutat 
de València l'any 2050, des de cinc ubicacions 
diferents. Per això, a l'octubre es van 
seleccionar cinc estudis o professionals del 
disseny que pogueren produir una imatge de 
360° formada per dues vistes: a una meitat es 
mostrarà un futur distòpic (180°) de la ciutat i a 
l'altra meitat una visió utòpica (180°). Aquests 
van ser: els valencians Quatre Caps, C•LAB 
Atelier, i Rarea; l'arquitecte de Zimbàbue, Lloyd 
Martin, i el jove estudi de disseny Ex Figura, 
format per dos arquitectes portuguesos i 
italians.  

L'horta, la platja, el centre, el nou llit del Túria 
i la Torre Miramar van ser els cinc 
emplaçaments de la ciutat sobre els quals 
s'havien d'imaginar un futur en el 2050, i fer 
d'aquesta manera una reflexió sobre com el 
disseny, l'art i la arquitectura ens poden ajudar a 
crear ciutats més sostenibles i de major 
benestar. Els espais seleccionats van permetre 
reflexionar sobre qüestions clau com ara la 
sostenibilitat, els recursos naturals, el turisme, 
el canvi climàtic, la gentrificació, la mobilitat o 
l'economia. 

ISPIM Innovation 
Conference

● NOVEMBRE, DESEMBRE

Durant tres dies, Las Naves va acollir el congrés 
d'ISPIM amb l'objectiu de connectar professionals 
en innovació per mostrar perspectives sobre com 
crear amb èxit nous productes, processos i 
serveis per a estimular el creixement econòmic i 
el benestar.

Visita de treball de Diputació 
i Ajuntaments de Catalunya 
a València per conéixer 
Missions València 2030

● JULIOL

Missions Baròmetre VLC
Recull les necessitats, les expectatives i la 
percepció ciutadana sobre la innovació i Missions 
València 2030 dins l'Infobaròmetre de 
l'Ajuntament. És el primer any que s'inclou aquest 
contingut.

Esdeveniments externs en 
què es presenta Missions 
València 2030
● TOT L'ANY

Jornades FESABID 2021 (abril), I Fòrum Urbà 
d'Espanya - citiES2030 (setembre), Smart 
Mobility València (octubre).

›  Esdeveniments ›  Esdeveniments
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● TOT L'ANY

A data de desembre de 2021 són 55 les 
organitzacions adherides com a ambaixadores 
Missions. Algunes de les noves incorporacions al 
llarg d'aquest any han sigut Avia, Grupo Gimeno, 
Green Urban Data, Impact-E, Mercavalència i 
Telefónica.

 ¶ Sector Privat: AieoLuz, ALTERNAcoopval, 
ASUCOVA, AVAESEN, AVIA, BerY Smart 
Investments, BIGBAN, Bioscore, Bounsel, 
Caixa Popular, Carpe Estudi, COPITIVAL 
COGITIVAL, FEDACOVA, FERMAX, Green 
Urban Data, Grupo Gimeno, IMPACT-E, 
ISIBenestar, Mercavalència, Mesura, Orts 
Consultores, Play&Go, PONS IP, Prezero Iberia, 
REDIT, RS PIMES ASOC VAL, Telefónica, Unió 
Professional, VALUA. Vart toys, WITRAC, 
Xicoteta Energia. 

 ¶ Sector Públic: Distrito Digital, Visit València, La 
Marina. Consorci 

 ¶ Acadèmia: Ciutat Politècnica de la Innovació, 
UPV, UV, Florida Universitària, FISABIO 

 ¶ Societat Civil: FUNDHORTASUD, Associació 
Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé 
Comú (AVEBC), INNOWA. Asociación para la 
Promoción del Talento e Impulso de la 
Innovación Tecnológica y Social. 

Adhesions d'«Organitzacions 
Ambaixadores» Missions

Projectes I+D que impacten sobre la 
missió climàtica o alguna de les àrees 
de rellevància Missions recollits a la 
Constel·lació Missions

● TOT L'ANY

A data de desembre de 2021 ja s'han sumat 170 
projectes al web oficial de Missions València. 

Adhesions d'«Organitzacions Ambaixadores»

Constel·lació de projectes

Càtedres i investigadors de la UPV van 
presentar investigacions i projectes per a 
la Missió València Ciutat Neutra liderada 
per l'Ajuntament de València. També es va 
abordar la creació d'un Living Lab climàtic 
a la UPV, un nou espai per mobilitzar la 
UPV i l'ecosistema d'innovació urbà al 
servei d'una transició ecològica justa. 
Aquestes jornades consoliden l'aliança 
UPV-ciutat que la UPV impulsa com a 
entitat ambaixadora de les Missions 
València 2030.

Jornades «La UPV respon a la missió 
València Ciutat Neutra» 
● OCTUBRE

https://www.missionsvalencia.eu/adhesiones-de-organizaciones-embajadoras-de-missions-valencia-2030/?lang=en
https://www.missionsvalencia.eu/proyecto/?lang=es
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Intro

02

Coneixement 
i connexió

El dinamisme i la mutació constants d'un món 
globalitzat i interconnectat, a conseqüència 
de la generalització de l'ús de les TIC i de la 
democratització d'internet, fa que els problemes 
siguen cada vegada més complexos i requerisquen 
ser analitzats i abordats des d'un punt de vista 
sistèmic. 

D'altra banda, la generació de coneixement sobre el 
món que ens envolta creix de manera exponencial, i 
és fonamental conéixer el present per avançar-se al 
futur.  En aquest sentit, és necessari que des de Las 
Naves es contribuïsca a la divulgació i promoció del 
coneixement, generant els espais de debat i reflexió 
necessaris per a fer-ho.

A València hi ha diversitat d'actors i agents 
que focalitzen els seus esforços en l'àmbit de la 
innovació. Moltes vegades, aquests actors treballen 
de forma atomitzada i desconnectada, cosa que 
ocasiona una pèrdua de sinergies i de multiplicació 
de l'impacte d'aquestes organitzacions.

Las Naves vol aprofitar aquesta circumstància per 
a convertir-se en el centre valencià de referència de 
gestió del coneixement innovador.
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L'impuls a la Compra Pública 
d'Innovació és clau dins del marc 
estratègic Missions València 2030 i 
es lidera de manera coordinada 
entre la Delegació d'Innovació, 
dirigida per Carlos Galiana, i la 
Delegació de Contractació, dirigida 
per Luisa Notario, amb l'impuls del 
centre d'innovació Las Naves. 
Aquest compromís permetrà, a 
través d'una sèrie d'accions durant 
els pròxims dos anys, que 
l'Ajuntament interioritze els factors 
clau d'aquesta eina introduïda a 
l'ordenament jurídic estatal 
mitjançant la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre, de Contractes del Sector 
Públic.  

En aquest sentit, cal destacar les 
actuacions dirigides, per exemple, a 
sensibilitzar, formar i capacitar les 

 
Mapa de Demanda 
Primerenca València 2030

JULIOL

La Delegació d'Innovació i Gestió del 
Coneixement, el centre d'innovació 
Las Naves i la Delegació de 
Contractació de l'Ajuntament de 
València van presentar el Mapa de 
Demanda Primerenca València 
2030, on s'han recollit i definit totes 
aquelles necessitats i reptes públics 
actualment no coberts i, per tant, 
susceptibles de ser satisfets 
mitjançant processos de Compra 
Pública d'Innovació (CPI). 

El cap de Servei d'Innovació, 
Fermín Cerezo, va presentar al 
centre d'innovació Las Naves aquest 
mapa que estableix 54 reptes que 
identifiquen 280 necessitats 
públiques no cobertes, com ara la 
creació d'un Observatori de Salut 
Comunitària, la gestió eficient de 
l'aigua i recursos de lʼAlbufera, nous 
mecanismes d'accés a l'habitatge i 
l'aposta per un sector agroalimentari 
sostenible i de proximitat. 

Aquest mapa és fruit del treball 
col·laboratiu desenvolupat 
juntament amb el mateix 
ecosistema d'innovació durant els 
mesos de març, abril i maig, en què, 
a través de 7 tallers en línia vinculats 
a les diferents Mirades de València, 
es va realitzar una primera 
identificació de reptes que ha servit 
de base per a elaborar-lo. 

L'esdeveniment, dirigit tant als 
empleats i empleades públiques del 
mateix Ajuntament de València com 
als agents que conformen 
l'ecosistema d'innovació valencià, va 
comptar amb la participació de 
nombroses figures amb una àmplia 

trajectòria i coneixement de la CPI i 
de l'estratègia de desenvolupament 
de València. 

A la taula redona hi van participar 
Amanda Gil, subdirectora general de 
la Secretaria General de Foment de 
la Innovació del Ministeri d'Innovació 
i Ciència; Olivia Estrella, secretària 
general de l'Agència Valenciana de la 
Innovació; José Antonio Martínez, 
vicesecretari general de 
l'Ajuntament de València; i va ser 
moderada per Sergio Serna, CEO de 
TECH Friendly. Posteriorment, va 
realitzar una ponència Fernando 

Fernández-Monge, associat sènior a 
la Harvard B Bloomberg City 
Leadership Initiative. 

SILO i TECH Friendly són les dues 
entitats responsables de la 
secretaria tècnica que ha permés 
confeccionar aquest Mapa de 
Demanda Primerenca València 
2030. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Compra Pública d'Innovació CPI el 2021

●  L'Ajuntament de València 
impulsarà durant els propers dos 
anys la Compra Pública 
d'Innovació (CPI), una fórmula 
que serveix perquè les 
institucions públiques puguen fer 
una compra o contractació d'un 
servei o producte innovador que 
no existeix com a tal en el 
mercat, però el desenvolupament 
i la innovació del qual ajudarà a 
solucionar un problema real.  

persones de l'Ajuntament de 
València, del sector públic valencià i 
l'ecosistema d'innovació de València 
en matèria CPI; també a identificar 
els principals reptes que marcaran el 
desenvolupament a futur de la ciutat 
de València en els pròxims deu anys i 
als quals es podria donar resposta a 
través de la CPI; en tercer lloc, a 
planificar i desplegar processos de 
CPI; i, finalment, a crear un espai 
web específic sobre CPI, que 
servisca tant en forma de repositori 
informatiu com en forma 
d'observatori d'idees i tendències.  

L'Agència Valenciana de la 
Innovació va seleccionar aquesta 
iniciativa d'impuls a la innovació de 
la ciutat de València i va 
subvencionar part del seu 
desenvolupament.

›  Compra Pública d'Innovació ›  Compra Pública d'Innovació

#innovació #CPI
#València
#MissionsValèn- 
cia2030

https://www.youtube.com/watch?v=6Q5GmS1fE_E
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719554340177
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Tallers de detecció de 
necessitats

MARÇ, ABRIL, MAIG

Amb l'objectiu de construir el Mapa 
de Demanda Primerenca, es va 
col·laborar en l'organització de 
tallers de treball en línia de detecció 
de necessitats organitzats per 
l'Ajuntament juntament amb 
l'ecosistema innovador de València 
en els àmbits relacionats amb la 
salut, la sostenibilitat, la solidaritat, 
l'urbanisme, l'emprenedoria i la 
digitalització dels serveis públics. 

Aquestes jornades, de caràcter 
híbrid, estaven destinades, en una 
primera part, a contextualitzar 
l'estratègia global de la ciutat de 
València i el paper que la innovació 
ocuparà en aquesta estratègia, i a 
recollir la visió de diferents 
panelistes experts sobre àmbits 
temàtics específics com la gestió 
energètica, la mobilitat sostenible, 
l'emprenedoria, etc. D'altra banda, 
una segona part va estar destinada 
a treballar amb les persones 
assistents a l'esdeveniment en línia, 
a través de diferents dinàmiques 
participatives, en el contrast i 
identificació de reptes i necessitats 
amb un clar potencial de ser resoltes 
mitjançant processos de CPI. 

Els tallers temàtics programats van 
ser els següents: 

 ¶ CPI València saludable. Març 

 ¶ CPI València sostenible – canvi 
climàtic. Abril 

 ¶ CPI València sostenible – 
mobilitat sostenible. Abril 

 ¶ CPI València compartida - àmbit 
social (cohesió social, ocupació i 
habitatge). Abril 

 ¶ CPI València compartida – àmbit 
de l'urbanisme. Abril 

 ¶ CPI València emprenedora. Maig 

 ¶ CPI Reptes transversals als 
serveis municipals. Maig

Formació CPI sector públic 
valencià

MARÇ, JUNY

Col·laboració en l'organització de la 
formació impartida per la consultora 
SILO en el marc del contracte de 
prestació a l'ajuntament de serveis 
de formació en CPI dirigit a les 
quatre hèlixs de la innovació. 

 Vídeos i memòria dels tallers

Formació CPI ecosistema 
valencià d'innovació

OCTUBRE

Amb aquesta formació es fomenta 
el coneixement de la Compra 
Pública d'Innovació per part de 
l'ecosistema innovador. Al mes 
d'octubre es van impartir dos tallers 
de formació en el marc del projecte 
LLAMP, sobre què és la CPI i el 
Mapa de Demanda Primerenca  
de la ciutat de València. 

IV Congrés de Compra 
Pública d'Innovació en 
Salut

OCTUBRE

Francisca Hipólito, tècnica I+D+i, va 
participar en aquesta trobada 
organitzada per l'Institut Aragonès 
de Ciències de la Salut (IACS) i la 
Càtedra IACS CPI en Salut de la 
Universidad de Zaragoza amb la 
ponència «CPI per a una València 
saludable».

›  Compra Pública d'Innovació ›  Gents

●  El grup d'estudi de novetats i 
tendències socials de Las Naves 
naix amb l'objectiu d'identificar el 
que està per vindre a partir de 
l'observació social, la reflexió i 
l'anàlisi. La seua finalitat és ajudar 
a entendre com els canvis i els 
moviments globals afecten i 
s'instal·len en la realitat quotidiana 
d'una societat com la nostra. 

L'observatori té com a objectiu 
convertir les tendències socials i 
culturals en eines útils per a 
empreses i institucions. Es pretén 
que qualsevol agent de canvi 
dispose d'informació útil i 
aplicable per a dirigir la seua 
innovació amb una mirada social 
que pose les persones al centre.

El futur del treball

FEBRER

Aquesta vegada, l'anàlisi es va 
centrar en una nova tendència: el 
futur del treball. Alguns dels 
aspectes que es van tractar van ser 
la captació de talent dins de les 
organitzacions, i també la formació i 
capacitació de les persones per als 
nous desafiaments del mercat 
laboral (reskilling i upskilling). 

A més, la jornada va comptar amb 
una taula redona per a abordar els 
reptes autonòmics i locals davant del 
futur del mercat del treball. Junt amb 
Alfons Cornella van participar Enric 

Nomdedéu, secretari autonòmic 
d'ocupació de la Generalitat 
Valenciana i director general de 
Labora i Francisco Javier González, 
director de València Activa.

 Veure vídeo

Entrevista Compartida «El 
futur del treball»

SETEMBRE

Entrevista compartida amb Grefusa i 
Human Way.
  

 Veure vídeo

Gents el 2021

https://www.miteco.gob.es/ca/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informedeparticipacionpublicapnacc2021-2030_tcm30-516368.pdf%20
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● IANética és un projecte 
tecnohumanista de Las Naves 
que té com a objectiu contribuir 
al desenvolupament d'una Ètica 
a l'Era de la Intel·ligència 
Artificial i l'Internet del Tot. 

#ètica
#tecnohumanisme 
#IA #educació

2020 marca el començament d'una 
nova era on la Intel·ligència Artificial i 
l'Internet de les Coses Connectades 
i Intel·ligents ho transformaran TOT. 
És hora de reflexionar per tal que el 
camí es trace correctament en tots 
els escenaris possibles. 

Com s'ha de portar a terme?  
Això és una cosa que ens preocupa a 
tots. Per això hem de passar a l'acció 
d'una forma innovadora, col·locant 
l'ésser humà en el centre de tot (com 
un Segon Renaixement). 

Hi ha dos pilars bàsics d'actuació: 

1. El desenvolupament d'una ètica 
per a l'ús adequat de la 
Intel·ligència Artificial 
(IANética). 

2. L'educació/formació d'un nou 
concepte de ciutadà que 
conega com es transformarà el 
món i quin és el camí que cal 
seguir per ser part activa 
d'aquesta nova revolució, la 
Quarta Revolució Industrial. 

Formació IANética en 
obert: Educació 4.0 i part 
pràctica en Realitat Estesa 
i Intel·ligència Artificial

NOVEMBRE

S'obre en línia, a qualsevol persona 
interessada, sense formació prèvia i 
de forma gratuïta, aquest curs al 
web d'IANética. Es compon de 6 
unitats didàctiques i 28 temes, en 
què es va introduint l'alumnat a 
conceptes i coneixements de base 
per entendre el context actual i futur 
de la intel·ligència artificial i l'Internet 
de les Coses, i les oportunitats que 
poden aportar a l'educació, 
extrapolable a l'adquisició de 
coneixement per a qualsevol sector 
o disciplina. 

 Més informació

Participació d'IANética en 
el Congrés ISPIM

DESEMBRE

Pedro Mujica, principal col·laborador 
en el projecte IANética de Las 
Naves, va participar en el congrés 
ISPIM amb la xarrada «The role and 
challenges of ethics and education 
4.0 for those responsible for 
integration AI and IoE into industry 
and enterprise ecosystem». 

Participació d'IANética en 
el Congrés CEFIRE Ciber 
Convivència

ABRIL

Formació IANética 
adreçada a professors 
de secundària, en 
col·laboració amb CEFIRE 
TIC de la Generalitat 
Valenciana

ABRIL - JUNY

Aquesta formació titulada 
«Intel·ligència artificial i realitat 
estesa a l'educació 4.0», es va 
impartir en format en línia entre el 19 
d'abril i el 7 de juny de 2021, amb un 
total de 30 hores de classes, amb la 
finalitat de contribuir a preparar els 
principals agents dels sistemes 
educatius perquè estiguen llestos i 
aptes per traure profit del potencial 
de la IA amb la intenció de garantir 
tant una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat, com 
oportunitats d'educació al llarg de 
tota la vida per a tothom.

Trobada IANética: 
Posicionament SEO 
sostenible i amb 
perspectiva de gènere

NOVEMBRE

La jornada es va plantejar amb dos 
objectius o eixos principals a abordar: 

Objectiu 1: Per què Internet no és 
sostenible ambientalment: Com 
consumim Internet? Tenim en 
compte la despesa energètica que 
suposa l'intercanvi de dades o el 
manteniment dels servidors? I les 
conseqüències que té per a l'ambi-
ent? 

Objectiu 2: Explicar per què 
Internet no és inclusiu: Per què 
segueixen existint biaixos de gènere 
a Internet? Com evitar-los? 

Es va explicar en la primera taula 
redona, moderada per Eugeni García, 
expert en Màrqueting en línia: SEO, 
SEM, Social Media Strategies, 

Reputació Online (ORM), e-Branding, 
amb Sara Atienza, directora de 
Màrqueting de Fran Silvestre Arqui-
tectos i professora de MArch (Màster 
d'Arquitectura), Amalia Miralles, 
professora de màrqueting digital a 
ESAT, Gustavo Santana, professor 
SEO a EDEM i CEO d'ICRONO, i 
Jaume Fons, responsable de projec-
tes a CIMAS i ambientòleg. 

Per a la segona taula redona, 
moderada per Zoubeida Foughali, 
psicòloga i coach des de la perspec-
tiva de gènere, es va comptar amb 
Miguel Castro, director global d'Alian-
ces en Diversitat i Inclusió en SAP, i 
Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo i 
Ariana Guevara, investigadores i 
autores de l'informe «Intel·ligència 
artificial i igualtat de gènere. Una 
anàlisi comparada entre la UE, Suècia 
i Espanya» (Fundación Alternativas).  

En la jornada de la vesprada, hi va 
haver un taller formatiu per aconse-
guir un SEO sostenible i inclusiu a 
càrrec d'Eugeni García.

 Veure vídeo

IANética el 2021

›  IANética ›  IANética

ianetica.com

https://ianetica.com/formacion-ianetica-en-obert-intel·ligència-artificial-i-realitat-estesa-en-la-educacion-4-0/
https://ianetica.com/formacion-ianetica-en-obert-intel·ligència-artificial-i-realitat-estesa-en-la-educacion-4-0/%20
https://www.youtube.com/watch?v=PWi5AoTeNHQ
https://ianetica.com
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● Organitzacions de Futur és un 
projecte de Las Naves que té com 
a objectiu contribuir a promoure i 
crear consciència al voltant d'altres 
formes i mentalitats d'organització, 
lideratge i propostes de valor, clau 
per innovar i actuar de forma més 
conscient en les organitzacions. 
El canvi climàtic, la transformació 
digital i tecnològica i la Quarta 
Revolució Industrial exigeixen una 
forma completament nova d'aportar 
valor i generar ingressos, una altra 
manera de pensar i actuar en les 
organitzacions. 
És imperatiu que les persones que 
lideren organitzacions i empreses se 
centren en el propòsit de l'empresa i 
que, juntament amb els treballadors, 
activen l'intraemprenedoria i 
confien en els seus equips i el seu rol 
potencial en la societat. Només amb 
el fet de provar algunes noves eines 
i mètodes no n'hi haurà prou. Estem 
en el camí cap a una nova era on les 
organitzacions són ecosistemes 
poderosos per a la innovació social, 
econòmica i mediambiental. 

Mercadona Tech, empresa 
lean i cultura d'equip àgil

GENER

De la mà del director d'enginyeria de 
Mercadona, Fernando Díaz, es va 

Presentació del model HIP, 
hexàgon de la innovació 
pública
ABRIL

En aquest esdeveniment es va donar 
a conéixer el Model HIP, hexàgon de 
la innovació pública, de la mà de Raúl 
Oliván, director general de Govern 
Obert i Innovació Social del Govern 
d'Aragó. 

El HIP és un model per accelerar 
el canvi sistèmic de les 
organitzacions que concep la 
innovació com a xarxes de 
converses: desitjos, visions i afectes 
compartits. Gràcies a aquest model 
s'aconsegueix que les organitzacions 
siguen més resilients, ja que 
s'adapten millor al context, a més de 
ser més flexibles i productives. 

Els sis vectors (Open_obert, 
Trans_transversal, Fast_àgil, Proto_
models, Co_col·laboratiu i Tec_

donar a conéixer com han 
replantejat la cultura de Mercadona 
Tech, en quines referències i 
mètodes s'han basat, com encaixa 
dins del gegant de Mercadona i 
quins aprenentatges hi ha hagut 
amb altres parts del negoci. A més, 
es va aprofitar per aclarir conceptes 
com design thinking, lean i agile.

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Autoorganització amb 
Holacrazy

FEBRER

L'esdeveniment va comptar amb 
representants de tres empreses 
innovadores, Alqvimia, Eboca i 
Playfilm, amb un denominador comú: 
l'autoorganització amb holacràcia. 
Es tracta d'empreses 'diferents', no 
només pels seus productes i serveis 
o la seua forma de plantejar-los, sinó 
per la manera de dirigir, basada en 
els principis d'Holacracy (en valencià 
holocràcia, també anomenada 
holacràcia), un sistema 
d'organització on els empleats es 
converteixen en veritables líders 
d'innovació mitjançant estructures i 
activitats adaptatives orientades a 
un propòsit més gran. 

digital) resumeixen les dinàmiques 
claus per transformar una institució 
clàssica, jeràrquica i tancada en una 
organització xarxa, oberta, dinàmica i 
democràtica. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

1a reunió xarxa OdF

SETEMBRE

Aquesta acció va ser una crida a tots 
els actors de les quatre hèlixs de la 
innovació per impulsar la creació 
d'una xarxa d'agents públics i privats 
que s'hagen replantejat 
l'organització i la jerarquia interna i 
que es qüestionen les formes que 
tenim d'afrontar el treball i la 
generació de valor. La xarxa vol ser 
un lloc de trobada per a tots aquells 
que s'han plantejat altres maneres 

La taula redona va comptar amb 
Drolma Lizcano (Alqvimia, CEO), 
Eduardo Burgoa (Playfilm, CTO) i 
Fernando Béjar (Eboca, director de 
Persones i Operacions) els quals van 
donar a conéixer les particularitats 
de les seues empreses i quin paper 
juga un sistema de governança 
dinàmica com l'holocràcia a les 
seues organitzacions. Es va parlar 
dels seus reptes, aprenentatges i 
posada a prova amb la disrupció de  
la crisi de la Covid-19, entre d'altres. 

 Galeria d'imatges

Reimaginant les 
organitzacions

MARÇ

La jornada «Reimaginant les 
organitzacions. Navegar la disrupció 
des d'un nou paradigma 
organitzacional?» va buscar tres 
objectius: inspirar amb el cas 
d'empresa alliberada molt impactada 
per la covid, reflexionar sobre les 
implicacions d'aquest nou paradigma 
organitzacional amb quatre 
convidats amb diferents 
perspectives, i connectar i compartir 
entre les i els convidats. 
La jornada va comptar amb la 
participació de Mónica Expositor, 
impulsora d'Organitzacions de Futur 
de Las Naves i fundadora de 
NEOMERAKI; Olivier Gesbert, de 
Pressto Perú, amb una ponència 
inspiracional sobre empreses 
alliberades; una taula redona de 
reflexió on van participar Ana 
Moreno, professora de l'Escola 
d'Enginyeria Industrial de la UPM, 
Margarita Albors, fundadora i 
presidenta de Social Nest 
Foundation, David Tomàs, 
cofundador de Cyberclick i Óscar 
García, K2K Emocionando; i una 
sessió de conversa amb actors locals 
moderada per Francisca Hipólito, 
tècnica I+D+i de Las Naves. 

 Veure vídeo

de relacionar-se en l'entorn laboral, 
bé perquè ja ho estan posant en 
pràctica amb més o menys 
experiència o bé perquè estan en 
una fase més inicial i podrien 
aprendre d'experiències més 
desenvolupades. Conéixer-se, 
posar-se cara i dissenyar 
conjuntament les properes passes 
de la xarxa van ser els objectius 
d'aquesta primera reunió de presa 
de contacte. 

 Informe de la reunió

 Galeria d'imatges

Participació a ISPIM

NOVEMBRE

Francisca Hipólito, tècnica I+D+i 
responsable del projecte 
Organitzacions de Futur a Las 
Naves, va dirigir la sessió «How can 
we transform organizations into 
"innovative" organizations?» en el 
marc del congrés ISPIM. La sessió, 
que es va celebrar a l'edifici Veles e 
Vents de la Marina, va consistir en 
dues rondes de converses informals 
en grups de 10 persones durant  
45 minuts.  

›  Organitzacions de Futur ›  Organitzacions de Futur

organitzacionsdefutur.es

https://www.youtube.com/watch?v=bRWDQKIn9Hs&list=PLcQGc0fnNesNshsUXeynPkzrPStmnrdzQ
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157718343619642
https://www.youtube.com/watch?v=hTo3qHpexy0
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719038683759
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157718338528201
https://www.youtube.com/watch?v=4LmO1HRK9AM
https://www.organizacionesdefuturo.es/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-Red-OdF.pdf
https://www.organizacionesdefuturo.es/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-Red-OdF.pdf%20
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719923833408
https://www.organizacionesdefuturo.es
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I Cimera Software Lliure 
i Educació

MARÇ

El fundador del moviment de 
software lliure, del sistema operatiu 
GNU i de la Free Software Foundati-
on, Richard Stallman, va participar 
en la I Cimera del Software Lliure i 
Educació Comunitat Valenciana.  
Aquest esdeveniment en línia va ser 
organitzat per l'Associació GNU-Li-
nux de València, amb la col·laboració 
del centre d'innovació Las Naves de 
l'Ajuntament de València.  

Durant tres dies, es van poder 
seguir gratuïtament les xarrades i 
reflexions sobre la necessitat 
d'incorporar software lliure en les 
diferents etapes educatives de 
l'ensenyament públic. I aportar més 
coneixement al professorat i a les 
famílies que volgueren conéixer 
més eines amb què treballar i 
desenvolupar projectes individuals 
o col·lectius.  

L'Associació GNU-Linux de 
València, amb la col·laboració de Las 
Naves, a més de convidar l'interna-
cionalment conegut Richard Stall-
man, també va convidar destacats 
educadors i desenvolupadors lligats 
al software lliure, com ara Baltasar 
Ortega, David Montalva, Enrique 
Medina, Ricardo Nutz i Tàfol Nebot.

 
Atenea 2021

NOVEMBRE

La quarta edició del congrés 
internacional Atenea va tornar amb 
un contingut doble que en el seu 
conjunt reflexiona al voltant del 
concepte de valoració i possessió 
del contingut artístic i també al 
voltant de la sostenibilitat en el 
desenvolupament tecnològic en la 
producció de moda. Els eixos 
temàtics principals van ser, d'una 
banda, els NFT (Non-fungible token) 
o crypto art, el qual és considerat 
com el futur de la història de l'art 
per molts crítics. D'altra banda, es 
van presentar negocis emergents 
de moda circular i projectes d'I+D+i 
al voltant de la producció tèxtil i els 
materials sostenibles. 

Una de les taules va estar 
dedicada a la moda sostenible, una 
línia de treball promoguda des de 
Las Naves durant el 2021 i que s'ha 
consolidat amb la creació d'un grup 
de trobada, reflexió, coordinació i 
treball centrat en la moda 
sostenible, àrea de creació que té 
un gran impacte en el medi ambient: 
Moda+Sostenible. 

 Veure vídeo

VRDay 2021

NOVEMBRE

Amb motiu de la celebració del Dia 
de la Realitat Virtual, que té lloc el 
17 de novembre, l'AVRE (Associació 
Valenciana de Realitat Estesa) va 
coorganitzar un any més, juntament 
amb Las Naves, VRDay. Una jornada 
d'esdeveniments per divulgar les 
possibilitats que ofereix la 
tecnologia en tots els àmbits, 
conéixer les empreses que 
desenvolupen aquestes tecnologies 
a València i divertir-se mentre 
s'aprén. La celebració va tindre un 
format mixt, virtual i presencial. 

›  Càtedres

Càtedra Economia 
Col·laborativa

La Càtedra d'Economia Col·laborati-
va i Transformació Digital té el 
propòsit d'analitzar el conjunt 
d'actors, institucions i pràctiques 
econòmiques i socials generades al 
voltant del fenomen de l'economia 
col·laborativa i de les plataformes 
digitals des d'una perspectiva 
multidisciplinària de les ciències 
socials (unint l'enfocament jurídic 
que ofereixen el dret constitucional, 
administratiu, laboral i fiscal, amb 
l'enfocament econòmic i sociològic).  

Les activitats d'aquesta Càtedra 
se centren en l'estudi de les pràcti-
ques de l'economia col·laborativa i 
l'economia de les plataformes 
digitals i del paper que hi juguen els 
diferents actors que hi intervenen, 
així com de les eines emprades per 
al seu desenvolupament. A més, 
planteja com a activitat primordial 
l'anàlisi de les conseqüències que 
les diferents formes d'economia 
plantejades tenen en la societat i la 
manera de resoldre els conflictes i 
la col·laboració amb entitats i 
institucions públiques i privades 
amb què generar sinergies positives 
per al desenvolupament dels 
objectius de la Càtedra. 

La càtedra el 2021

Presentació de l'«Estudi 
sobre mobilitat sostenible 
i col·laborativa a la ciutat 
de València»

NOVEMBRE

La jornada va comptar amb la 
presentació d'Adrián Todolí, director 
de la Càtedra d'Economia Col·labo-
rativa i Transformació Digital, i 
Giuseppe Grezzi, regidor de Mobili-
tat Sostenible de l'Ajuntament de 
València. 

La primera intervenció va anar a 
càrrec de Charles Landry, autor del 
llibre The Creative City: A Toolkit for 
Urban Innovators. Hi va parlar de la 
redefinició de la mobilitat urbana 
que s'està produint a les societats 
actuals. En segon lloc, va parlar de 
les solucions col·laboratives i 
tecnològiques als desafiaments de 
mobilitat després de la pandèmia de 
Covid-19. Hi van participar May 
López, directora de 
desenvolupament d'Empreses per 
la Mobilitat Sostenible, i Antonieta 
Fernández i Pep Gómez, tots dos 
membres de Reby, empresa de 
patinets, bicicletes i motos 
elèctriques compartits. 

Ramón Marrades, director de 
Placemaking Europe, va incidir en 
els reptes de mobilitat sostenible de 
la ciutat de València, i Antonio 
Fortes, autor del llibre Mobilitat 
urbana sostenible i acció 
administrativa, va exposar el marc 
jurídic d'actuació de què disposen 
els nostres poders públics, amb 
exemples concrets referits a les 
normes autonòmiques valencianes, 
per a la millora de la mobilitat 

urbana sostenible i un repartiment 
millor de l'espai públic. 

Va tancar la jornada Carlos 
Galiana, regidor d'Innovació de 
l'Ajuntament de València.
 

 Veure vídeo

Sobirania tecnològica, TIC i STEM

https://www.youtube.com/watch?v=LK7gehyWOQA&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=yXQGqt9Ww6Q
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Jornada sobre la regulació 
del treball a distància a la 
Universitat de València

SETEMBRE

En el marc d'unes jornades de la 
Universitat de València, 
organitzades per la Càtedra 
d'Economia Col·laborativa i 
Transformació Digital i amb el 
suport de la Fundación Las Naves, 
un grup d'experts de diverses 
universitats espanyoles, magistrats 
i professionals, es van reunir per a 
debatre sobre els diferents reptes 
que presenta el treball a distància. 

La jornada va comptar amb una 
àmplia participació de públic de 
diferents procedències (àmbit 
acadèmic, professional, social i 
funcionarial) i forma part de la sèrie 
de conferències que la Càtedra 
dedica a analitzar l'economia digital i 
els drets dels treballadors.  

Jornada algoritmes i drets 
dels treballadors

MARÇ

En el marc d'unes jornades de la 
Universitat de València 
organitzades per la Càtedra 
d'Economia Col·laborativa i 
Transformació Digital i amb el 
suport de la Fundación Las Naves, 
un grup d'experts de diverses 
universitats espanyoles es van 

reunir per a debatre sobre les 
diferents implicacions de l'ús de 
algoritmes i Intel·ligència Artificial 
en els processos de contractació i 
acomiadament i d'organització del 
treball, entre d'altres, i també sobre 
l'abast i les limitacions de la 
regulació vigent. 

Aquest debat s'emmarca dins 
d'investigacions sobre com la 
tecnologia afecta el mercat de 
treball i els drets dels treballadors, 
que porta a terme la Càtedra 
d'Economia Col·laborativa i 

Transformació Digital; entre les 
seues publicacions recents hi ha 
una investigació titulada «Vigilància 
i control en el Dret del Treball 
Digital». 

La jornada va comptar amb una 
àmplia participació de públic i forma 
part de la sèrie de conferències que 
la Càtedra dedica a analitzar 
l'economia digital i els drets dels 
treballadors. D'aquesta línia de 
treball també n'és resultat el llibre 
Vigilancia y Control en el Derecho 
del Trabajo.

›  Càtedres ›  Càtedres

Càtedra L'Horta

La Càtedra L'Horta de València 
investiga i analitza un dels territoris 
històrics més assenyalats i 
emblemàtics per a la societat 
valenciana, que és al seu torn una 
construcció social de l'espai durant 
segles per part de les persones que 
l'han habitat i n'han fet ús, tant des 
de la pròpia Horta com des de la 
ciutat de València. En aquesta 
càtedra s'observa també el 
paradigma d'una relació camp-
ciutat fructífera que, periòdicament, 
ha sigut causa de conflicte i 
diferenciació d'interessos. 

Alguns dels objectius de la 
càtedra són: documentar i fer 
conèixer el patrimoni històric, 
arquitectònic i cultural que l'Horta 
ha acumulat durant segles; fer la 
major difusió possible dels 
abundants estudis, investigacions i 
projectes que el món acadèmic i 
professional ha elaborat i aportat 
durant els darrers anys en aquesta 
qüestió; i difondre entre els àmbits i 
les entitats de la societat valenciana 
el coneixement més específic sobre 
què ha sigut i és avui aquest 
territori. La càtedra vol ser el fòrum 
de debat sobre el present i el futur 
del complex espai agrari i 
metropolità que representa i on 
s'ubica l'Horta de València. 

La Càtedra el 2021

Taula redona: Les 
Barraques de l'Horta de 
València: Criteris de 
catalogació i protecció

MARÇ

Taula redona d'experts sobre 
conservació d'elements 
patrimonials i arquitectònics. En 
aquesta sessió sobre les barraques 
de l'Horta de València, organitzada 

per la Càtedra de L'Horta de 
València: territori metropolità, es va 
establir un debat al voltant de quins 
criteris cal seguir a l'hora de 
catalogar les barraques valencianes, 
quines tipologies hi ha i quin nivell 
de protecció cal aplicar a cadascuna 
d'aquestes per tal d'assegurar la 
pervivència en el territori 
d'aquestes construccions 
tradicionals de l'horta valenciana. 
 

 Veure vídeo

Mercat Agroecològic de la 
Universitat de València

OCTUBRE

L'espai entre els aularis I i III del 
Campus de Blasco Ibáñez de la 
Universitat va acollir durant el mes 
d'octubre el Mercat Agroecològic 
de la Universitat de València. El 
Mercat estava format per una 
parada de fruites i verdures de 
productors locals, una parada de 
productes de proximitat, eco i de 
petits artesans, una parada d'oli, una 
de panaderia artesana i familiar i 
una parada amb productes de 
comerç just. El Mercat és fruit de la 
col·laboració del Vicerectorat 
d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, 
UV Sostenibilitat, La Càtedra de 
L'Horta, Las Naves, La Càtedra 
d'Economia del Bé Comú i la 

Facultat d'Infermeria i Podologia. 
El dia de l'arrancada d'aquesta 

iniciativa, la rectora de la Universitat 
de València, M. Vicenta Mestre, i la 
directora de Las Naves, Marta 
Chillarón, van presentar la guia 
Iniciatives de consum alimentari 
sostenible a la UV. 

Sergio Belda, doctor en 
Desenvolupament Local i 
Cooperació Internacional i coautor 
de la guia, va presentar aquest 
treball en què es descriuen les 
iniciatives per transformar els 
hàbits de consum alimentari a la 
Universitat cap a models més 
sostenibles i saludables, tenint en 
compte els productes de proximitat 
i de temporada i les formes de cultiu 
més respectuoses amb el medi 
ambient.

https://www.youtube.com/watch?v=j-EZjkyHmk0
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Presentació «Pensar
en verd»

SETEMBRE

Presentació del document «Pensar 
en verd: cap a la resiliència territorial 
en temps d’emergència climàtica», 
que dona resposta a la necessitat 
de dotar de contingut i context una 
de les àrees de la Ciutat Sostenible 
sota l'enfocament de Missions: 
«Potenciament de les infraestructu-
res verda i blava i connexió de les 
mateixes amb la ciutat». Aquest 
treball recull propostes d'interven-
ció per a millorar l'adaptació del 
municipi de València al canvi climà-
tic en un temps molt breu i amb un 
cost assumible.  

Van participar en l'esdeveniment 
Marta Chillarón, directora de Las 
Naves; Alejandro Ramón, regidor 
delegat d'Emergència Climàtica i 
Transició Energètica i regidor 
delegat d'Agricultura, Alimentació 

Sostenible i Horta de l'Ajuntament 
de València; Sergi Campillo, 
vicealcalde i regidor d'Ecologia 
Urbana de l'Ajuntament de València; 
Lorena Mulet i Josep Gavaldà, de 
Per l’Horta; i Lidia García, tècnica 
I+D+i d'Agroalimentació. 

 Accés al document 

 Veure vídeo

Jornada «Complim amb 
el Dret a l'Alimentació a 
Espanya?»

NOVEMBRE

L'Assemblea Anual de l'Observatori 
del Dret a l'Alimentació d'Espanya 
2021 va presentar al centre 
d'innovació Las Naves de València 
els primers resultats del primer 
informe d'indicadors sobre Dret a 
l'Alimentació a Espanya. 

Al llarg de la jornada van partici-
par persones expertes i van compar-
tir experiències i moviments que 
s'han generat en l'últim període que 
naixen de la necessitat de fer 
seguiment a l'avanç dels compromi-
sos polítics realitzats al voltant del 
Dret a l'Alimentació a Espanya. Entre 
els participants hi havia Gabriel 
Ferrero, president del Comité de 
Seguretat Alimentària Mundial de 
l'ONU; Almudena Rollán, per part de 
l'Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutricional del Minis-

teri de Consum; i David Torres, 
director general de Desenvolupa-
ment Rural de la Conselleria d'Agri-
cultura, qui va clausurar la jornada.  

Per la seua banda, Las Naves va 
presentar el treball realitzat per a 
crear un indicador innovador que 
mesure l'ODS2 a la ciutat de València 
(sostenibilitat dels menús escolars). 

 Galeria d'imatges

Les mentides que 
mengem. Anatomia del 
greenwashing alimentari

SETEMBRE

Presentació de campanya de 
Justícia Alimentària sobre el gre-
enwashing alimentari. Els tres grans 
eixos d'aquesta campanya són: a) 
Contribució al canvi climàtic i 
greenwashing de les empreses 
agroalimentàries; b) Vulneració de 
drets humans i laborals en l'agricul-
tura i la ramaderia industrial; c) 
Estratègies de l'agroindústria per a 
crear confusió a les persones 
consumidores amb el desenvolupa-
ment de nous segells o distintius 
que tenen poc al darrere. 

L'esdeveniment va comptar amb 
la presència de Marta Chillarón, 
directora de Las Naves; Javier 
Guzmán, director de Justícia 
Alimentària; Justícia Alimentària del 
País Valencià; Jornaleras en lucha 
de Huelva; Per l’Horta; Alejandro 
Calvillo, director d'El poder del 
Consumidor Mèxic; i Ferran García, 
coordinador d'Investigació de 
Justícia Alimentària.

›  Càtedres

Càtedra de Transició 
Energètica UPV – 
Las Naves
La Càtedra Transició Energètica 
Urbana UPV - Las Naves és un 
laboratori de projectes i idees 
innovadores per a la transició 
energètica urbana. S'hi proposen 
projectes per transformar la ciutat 
des de la transició energètica. Totes 
aquestes accions s'engloben dins el 
marc de les MissionsVLC2030 i 
l'Estratègia Urbana 2030. Amb 
aquest objectiu, el programa 
d'activitats busca la identificació i el 
disseny de tres districtes d'energia 
positiva (DEP) a València, estableix 
un programa d'eliminació 
d'emissions fòssils a lʼAlbufera, 
estimula el diàleg dins de 
l'ecosistema sobre l'estratègia 
urbana de transició energètica de 
València i genera propostes que 
obrin vies noves per a les polítiques 
municipals.  

S'aporten així idees i 
coneixement científic al diàleg 
sobre el rumb de la transició 
energètica.  

Per sumar-se a l'ecosistema urbà 
d'energia de València per a 
transformar la ciutat, aquesta 
càtedra mira a dues direccions: La 
primera, descarbonitzar la ciutat 
des de models innovadors 

d'eficiència energètica i 
autoconsum, i consolidar aquests 
nínxols en l'economia de la ciutat. I 
la segona, que aposta per 
democratitzar l'energia, obrint el 
sistema energètic a la ciutadania i a 
les ciutats des del dret a l'energia, 
desenvolupant les comunitats 
energètiques urbanes i lluitant 
contra la pobresa energètica. 

La càtedra el 2021

Jornades «La UPV respon 
a la missió València Ciutat 
Neutra»

OCTUBRE

Càtedres i investigadors de la UPV 
van presentar investigacions i 
projectes per a la Missió València 
Ciutat Neutra liderada per 
l'Ajuntament de València. També es 
va abordar la creació d'un Living Lab 
climàtic a la UPV, un nou espai per a 
mobilitzar la UPV i l'ecosistema 
d'innovació urbà al servei d'una 
justa transició ecològica. Aquestes 
jornades consoliden l'aliança 
UPV-ciutat que la UPV impulsa com 
a entitat ambaixadora de les 
Missions València 2030. 

València Clima i Energia 
se suma a la càtedra 
de Transició Energètica 
Urbana de la UPV

OCTUBRE

La Universitat Politècnica de 
València va acollir l'acte protocol·lari 
de la incorporació de la Fundació 
València Clima i Energia a la càtedra 
de Transició Energètica Urbana de 
la UPV, impulsada pel centre 
d'innovació Las Naves des dels 
inicis el 2018. 

A l'acte hi van participar el rector 
José Esteban Capilla, la directora de 
la càtedra Carla Montagud, el 
regidor d'Emergència Climàtica i 
Transició Energètica Alejandro 
Ramón, i el regidor d'Innovació i 
Gestió del Coneixement Carlos 
Galiana.

 Galeria d'imatges

›  Xarxes

Connecta 
Agroalimentació

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/10/pensar-en-verd_WEB_BQ_plec.pdf
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/10/pensar-en-verd_WEB_BQ_plec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xrl_80_9Hlg
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720205016562
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720128486840
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Young people and urban 
citizenship

DESEMBRE

Lidia García, tècnica I+D+i de Las 
Naves, va explicar l'Agro·lab i la línia 
de treball d'agroalimentació de Las 
Naves als alumnes de l'IES comarcal 
de Burjassot i Erasmus KA2 els 
quals, amb KM Zero Hub, van 
treballar en la setmana «Young 
People and Urban citizenship». 

Congrés «Gastrosofia: 
ciutats alimentades»

JUNY

Lidia García, tècnica I+D+i, va 
participar en el I Congrés de Ciutats 
Alimentades #Gastrosofia celebrat 
a Sevilla, on va parlar d'innovació i 
benestar comú i va buscar fórmules 
per fer més permeable la relació 
entre el sistema alimentari i la 
ciutadania. 

Webinar Innotransfer 
Agroalimentació. 
«Seguretat Alimentària: 
Reptes i Solucions»

JULIOL

Lidia García, tècnica I+D+i, va 
participar en el webinar sobre 
seguretat alimentària 
d'InnoTransfer parlant de 
l'etiquetatge intel·ligent i 
comprensible d'aliments. 

Espigolada del Grup 
de Treball Aprofita 
València del Consell 
Alimentari Municipal

JULIOL, OCTUBRE

Participació en una espigolada a 
l'Horta Sud fent una prova pilot del 
projecte Aprofita València amb 
diferents entitats i administracions 
per implantar un model 
d'aprofitament alimentari al territori. 

7è Fòrum Global del Pacte 
de Política Alimentària 
Urbana de Milà

OCTUBRE

Participació de Lidia García, tècnica 
I+D+i, en el 7è Fòrum Mundial del 
Pacte de Política Alimentària 
Urbana de Milà, que va acabar amb 
un missatge rellevant: la necessitat 
de transformar el sistema alimentari 
per fer front a l'emergència 
climàtica. 

›  Xarxes ›  Xarxes

Exposicions

Brillar

DESEMBRE 2020, GENER, 
FEBRER

Amb el títol «Brillar», aquesta exposi-
ció de caràcter col·lectiu va plantejar 
una exploració emocional a través 
de les imatges de 14 joves creadores 
vinculades al territori valencià. 
Educació, família, autoestima, 
confiança, independència, èxit i 
fracàs són alguns dels temes que es 
van posar sobre la paret per mirar 
més enllà de mites associats en 
excés al desenvolupament personal, 
com el talent i l'esforç. 

L'exposició «Brillar» va ser el 
resultat d'un projecte de cocreació i 
treball col·laboratiu desenvolupat 
durant uns mesos en què van 
participar les artistes Cris Bartual, 
Selen Botto, Silvia Castillo, Angie 
Donet, Gala Font de Mora, Silvia 
Giménez, Laura Ibáñez, Paula 
Lorenzo, Aina Miguel, Elsa Moreno, 
Susana Pérez Gibert, Francesc 
Planes, Elena Sanmartín i Irene 
Santiago. 

La idea i coordinació va anar a 
càrrec de Jorge Alamar i en el procés 
van participar també la jove escrip-
tora valenciana Marta Rosmeri i 
Paula Costa, La terapeuta millennial. 
De l'equip de treball creat per a l'oca-
sió també en va formar part Belén 
Bru com a dissenyadora gràfica i 
Mati Martí com a assistent tècnica. 

El projecte va ser innovador, 
entre altres aspectes, perquè està 

concebut de manera col·lectiva i 
col·laborativa, allunyant-se del 
tradicional estatus d'autoria i 
proposant un comissariat coordinat, 
però no impositiu. A més, «Brillar» 
parteix de l'exposició com a matriu, 
amb l'objectiu de generar tot un 
univers al voltant que transcendisca 
la concepció clàssica d'exhibició. 

 Veure vídeo

Exposició «Erótica 
techno en la arquitectura 
valenciana»

MARÇ, ABRIL

«Erótica techno en la arquitectura 
valenciana» va explorar la relació 
entre l'arquitectura del moviment 
modern i la música techno, i es va 
localitzar a València com a territori 
d'estudi, amb l'objectiu de posar en 
valor ambdues manifestacions 
patrimonials mitjançant canals de 
difusió diferents dels habituals, com 
poden ser-ho la fotografia, la música 
o l'exhibició.  

El projecte va incloure material 
editorial, fotogràfic i sonor. La 
presentació del llibre, a càrrec dels 
seus editors Daniel Escobedo i 
Ricardo Ruíz, directors del projecte i 
fundadors d'Altre, editorial valencia-
na, va anar acompanyada d'una 
exposició amb algunes de les 
fotografies que s'inclouen al llibre, a 
més d'una peça de videoart i una 
composició sonora.  

Aquest projecte, promogut per 

València Capital Mundial del Disseny 
2022 en col·laboració amb Las 
Naves i l'Ajuntament de València, 
sorgeix d'una idea de València 
Techno Culture, un col·lectiu que 
aprofundeix en la didàctica i la 
difusió de la música techno 
valenciana.  

«Erótica techno en la arquitectura 
valenciana» recull dos assaigs breus 
dels doctors arquitectes experts en 
la matèria, Débora Domingo i Mario 
Montesinos, juntament amb un 
assaig fotogràfic de l'arquitecte 
Ricardo Ruíz, i es conforma així un 
recorregut per tots aquests paisat-
ges arquitectònics -i sonors -, on les 
estructures rítmiques i repetitives 
del formigó, amb les seues llums i 
ombres, ens remeten a l'estructura 
sonora d'una cançó techno. La 
publicació arreplega tot un catàleg 
arquitectònic d'edificis i construcci-
ons valencianes a partir de fotografi-
es en blanc i negre, fosques i sense 
presència humana.  

El projecte incorpora també una 
cançó de música techno inspirada 
en els paisatges arquitectònics 
fotografiats, creada pels artistes 
Domen i Sou Allen, discjòqueis de la 
mítica discoteca Barraca. Sons de la 
construcció, soldadures, cops de 
martell i un ritme aclaparador del 
baix a 130 bpm, ideal per sonar 
durant les últimes hores de la nit. El 
videoclip de la cançó l'ha desenvolu-
pat l'artista visual Sergi Palau, que 
ha treballat a partir de les 
fotografies del projecte.  

 Veure vídeo
 Galeria d'imatges

Connecta 
Cultura

https://www.youtube.com/watch?v=wMweVAh4wh0&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=V7cYZjKjnhs&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=23
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157718520252411
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TDC 66: The World's Best 
Typography

JULIOL, AGOST

L'exposició, promoguda per Las 
Naves i organitzada per l'Associació 
de Dissenyadors de la Comunitat 
Valenciana (ADCV), va recollir una 
selecció dels treballs tipogràfics 
premiats en l'edició 66a del Concurs 
Internacional del Type Directors 
Club (TDC) de Nova York, principal 
referent mundial en aquesta disci-
plina del disseny. 

Els premis anuals del Type 
Directors Club reconeixen l'excel-
lència i la innovació tipogràfica, 
alhora que mantenen un compromís 
continu amb l'art, l'artesania i el 
disseny. Cada any, es fa una selecció 
d'entre els treballs internacionals 
premiats i s'organitza una exposició 
col·lectiva internacional itinerant, 
que, després d'arrancar a Nova 
York, recorre diverses ciutats 
d'Amèrica, Àsia i Europa. 

La mostra que va arribar a 
València reunia 105 peces, en dues 
categories, «Communication 
Design» i «Typeface Design», que 
incloïa des de disseny de tipografies 
a disseny editorial, packaging, 
cartelleria, publicitat, disseny 

experimental i treballs d'estudiants 
que van ser elegits sota criteris de 
qualitat tipogràfica per un jurat 
internacional.

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Trampantalla: 
Experiències didàctiques 
d'ecologia social en l'era 
del Smartphonocè

SETEMBRE, OCTUBRE

Trampantalla torna l'acció al món 
analògic, on les habilitats i destreses 
manuals tenen valor i són 
necessàries per a l'ecosistema. 
Dibuixar, modelar, colar, esmaltar i 

coure argila són habilitats humanes 
ancestrals que continuen vigents 
avui; l'artesania sostenible està 
cada vegada més demandada per 
suplir les mancances que tenim i per 
configurar el nostre entorn 
objectual. 

Cada objecte exposat va ser una 
crítica oberta al sistema en què 
estem immersos, que desitja 
evidenciar en una forma 
tridimensional la tirania tecnològica 
i consumista que ens subjuga. 

És imprescindible introduir 
continguts referits a la sostenibilitat 
de l'espècie en els programes 
educatius i en totes les etapes de 
l'educació per crear ciutadans 
conscients de les limitacions de 
l'ecosistema naturalesa que ens 
permet sobreviure en el planeta que 
habitem. 

Van participar: IES Albal; IES 
Ausiàs March, Manises; IES 
Benlliure, València; IES Escultor en 
Francesc Badia, Foios; IES Francesc 
Ferrer i Guàrdia, València; IES 
Gregori Maians, Oliva; IES Joan 
Fuster, Sueca; IES Joanot Martorell, 
València; IES Lluís Vives, València; 
IES Maria Carbonell, Benetússer; 
IES Pere Boïl, Manises; IES Tavernes 
Blanques; IES Turís; IES Vicenta 
Ferrer Escrivà, València. 

Trampantalla té l'origen en una 
acció anterior, Fangart, la qual 
perseguia fonamentalment un dels 
ODS: l'educació de qualitat. Aquesta 
acció es va desenvolupar en 
col·laboració amb el CEFIRE de 
Torrent i 14 instituts de la Comunitat 
Valenciana. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Amors platònics

OCTUBRE

La trobada anual de disseny Valèn-
cia Disseny Week, organitzada per 
l'Associació de Dissenyadors de la 
Comunitat Valenciana, va reunir en 

la XII edició més de 20 propostes, 
que van anar des d'exposicions a 
xarrades, passant per jornades, 
tallers, inauguracions i presentaci-
ons, amb l'objectiu de visibilitzar el 
talent del disseny valencià tant a 
nivell nacional com internacional i 
de posar en valor el seu abast i 
potencial com a impulsor de la 
innovació, la sostenibilitat i l'evolu-
ció social, cultural i econòmica. 

Una d'aquestes propostes va ser 
l'acció Amores Platónicos (#pro-
crastinabien) realitzada pels i les 
estudiants de disseny gràfic de 
Barreira A+D, producte d'una 
campanya realitzada a les aules en 
què parlen de les seues afinitats: 
des de pel·lícules a receptes, pas-
sant per destinacions, experiències, 
actituds, discs, cançons, marques o 
professionals a qui admiren. Aques-
tes gràfiques, dissenyades per a ser 
presentades en diferents formats, 
des de cartells a stories d'Insta-
gram, es desenvolupen en noves 
dimensions gràcies a la realitat 
augmentada de l'aplicació Moovi-
ment. La campanya té un significat 
especial en aquesta època en què 
molt del que més ens agradava fer 
s'ha vist postergat i s'ha convertit 
en una aspiració i en una esperança.  

La València Disseny Week 2021 
va comptar amb la cooperació de 
València Capital Mundial del Disseny 
2022 i hi va col·laborar l'Ajuntament 
de València, la Generalitat, Las 
Naves, la Xarxa Espanyola d'Associ-
acions de Disseny (READ), Fira 
Hàbitat i Fira València. Túria va ser la 
cervesa oficial i Pocket Design 
Guide, la guia oficial.

 Galeria d'imatges

Mostra d'Art Sostenible

OCTUBRE, NOVEMBRE

Exposició d'obres d'art 
sostenible realitzades per sis 
artistes de la Comunitat Valenciana 
que combinaven en els treballs art i 
sostenibilitat i que pretenien llançar 

un missatge i una conscienciació a 
través de les seues obres.

Il·lustració, fotografia, 
instal·lacions, música, ecologia, 
reciclatge, paisatge, natura… 

De la mà de Cristian Gil, Rosa 
Montesa, Nano Pia, Art al quadrat, 
Jesús Poveda i Chiara Sgaramella es 
va introduir en l'ecosistema de l'art 
sostenible, amb la intenció de 
transmetre valors de consum 
responsable, preservació del medi 
ambient, canvis d'actituds i 
polítiques cap a economies circulars 
i verdes a través de l'art per 
potenciar societats més inclusives.   

El divendres 29 d'octubre es va 
fer una taula redona amb els artistes 
que exposaven les seues obres que 
es va complementar amb taules 
sobre diferents temàtiques que 
lligaven sostenibilitat i cultura. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Disseny inclusiu i social. El 
disseny per a les persones i 
l'interés col·lectiu

DESEMBRE

Aquesta exposició va mostrar 
l'activitat del disseny des del seu 
compromís amb la diversitat, el 
benestar dels individus i de la 

societat com a conjunt. El disseny 
inclusiu i social està vinculat amb la 
qualitat de vida de les persones i del 
planeta més que amb els vaivens 
del mercat. 

La mostra va presentar, de 
manera didàctica, un panorama 
múltiple del disseny com a mediador 
per a construir un hàbitat més 
compartit, humà i accessible, on la 
innovació parteix del projecte 
responsable amb la inclusió, la 
millora de les condicions de vida de 
la diversitat i de la seua relació amb 
l'entorn. El contingut va reunir una 
selecció de productes reals i de 
projectes que mostraven múltiples 
facetes del disseny com a 
instrument per a integrar les 
persones amb limitacions, 
compartint i creant nous recursos 
que promouen la innovació per al bé 
comú. 

L'exposició es va organitzar en 
diferents àrees temàtiques que 
recollien i aproximaven els 
conceptes d'“inclusió”, 
“accessibilitat” i “Innovació social”, i 
es van identificar algunes de les 
seues premisses i aportacions. 

L'exposició va ser promoguda pel 
centre d'innovació Las Naves i 
posada en marxa per l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyeria del 
Disseny. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

›  Xarxes ›  Xarxes

https://www.youtube.com/watch?v=9C6uemSD8MY&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=17
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719483980943
https://www.youtube.com/watch?v=zIlSQosyxf0&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=20
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720085353711
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720010193061
https://www.youtube.com/watch?v=bv5atWw8C4A&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=18
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720010193061
https://www.youtube.com/watch?v=9VGDJOUInP0&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=11
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720239881326
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Suport al sector 
del Videojoc

(Pre) València Indie Summit

FEBRER

Es va realitzar una taula redona dins 
de les activitats prèvies al València 
Indie Summit. 

València Indie Summit

MARÇ

El València Indie Summit és un 
esdeveniment anual estratègic 
promogut per Las Naves que té com 
a objectiu consolidar la ciutat de 
València com a lloc de trobada del 
sector professional dels videojocs a 
nivell internacional. L'esdeveniment 
està dirigit principalment a desen-
volupadors i a empreses.  En aques-
ta quarta edició van participar de 
nou desenvolupadors de videojocs 
nacionals i internacionals i creadors 
i professionals del sector. A més, es 
van mostrar nous projectes. 

Reunions Cercle Valencià 
dels Videojocs

TOT L'ANY

El Cercle Valencià dels Videojocs és 
un grup de treball obert i inclusiu que 
busca dinamitzar el sector professi-
onal de la creació de continguts 
digitals a la Comunitat Valenciana.  

Compta amb el suport de Las 
Naves a través de la xarxa Connecta 
Cultura, amb l'objectiu d'impulsar el 
sector del videojoc a la nostra 
Comunitat. 

Presentació de Futurs 
Gamers

FEBRER

Presentació a Las Naves de la 
secció Gamers de l'Humans Fest 
– XII Festival Internacional de 
Cinema i Drets Humans de València.  

En aquesta edició i sota el lema 
«Infància i joventut», el festival va 
potenciar amb activitats durant tot 
l'any la participació dels joves en la 
nova secció «Gamers de videojocs 
seriosos». 

Durant la presentació es van 
donar a conéixer algunes associaci-
ons culturals que treballen al voltant 
dels videojocs seriosos en els 
camps de l'educació o l'art. Així 
mateix, es van exhibir per primera 
vegada algunes de les experiències 
360 que participaven en el concurs 
de Gamers. 

Gamers s'emmarca dins la secció 
«Futurs», el programa de l'Humans 
Fest dedicat a la joventut, específi-
cament des dels quatre anys fins a 
l'edat universitària. 

 Veure vídeo

 

I Jornada Futurs Gamers

ABRIL

La I Jornada Futurs Gamers va 
reunir a Las Naves entitats de 
caràcter social amb persones 
investigadores, dissenyadors, 
desenvolupadors i artistes que 
impulsen el sector dels videojocs 
amb consciència social.  

Durant les jornades, aquests 
col·lectius van intercanviar les seues 
experiències i els resultats de les 
seues investigacions sobre els 
videojocs aplicats a millorar la vida 
de les persones, i van parlar dels 
reptes actuals en el sector de les 
noves tecnologies i de per què és 
difícil trobar en el mercat videojocs 
seriosos en altres formats com ara 
VR, APP i AR. 

Aquestes jornades, comissaria-
des per Laura Ojeda, directiva de 
Hub Media, se celebraven per 
primera vegada i van tractar les 
tendències i la situació del sector 
més recent; també van fomentar la 
creació de nous formats digitals, on 
l'art s'utilitza com a eina de consci-
enciació social. 

València Social Rebel, entitat 
organitzadora de les Jornades, va 
promoure la reflexió i la conscienci-
ació sobre els drets humans a través 
dels videojocs seriosos i, durant els 
dos dies que va durar l'esdeveni-

ment, va realitzar múltiples activi-
tats com ara tallers amb col·lectius 
en risc de exclusió social i conferèn-
cies amb entitats socials, i va 
participar activament en el foment 
de la creació, desenvolupament i 
producció de videojocs seriosos. A 
més, es va revindicar el paper de les 
dones en el sector dels videojocs 
amb una reflexió conjunta i posada 
en comú d'experiències referents 
de lideratge femení en el món 
professional dels videojocs.  

Les jornades estaven dirigides a 
professionals vinculats a l'àmbit 
educatiu, estudiants i professionals 
del sector dels videojocs, gamers, 
famílies i alumnat.  

El dissabte es van fer dos tallers 
presencials gratuïts a Las Naves 
sobre l'aprenentatge a través de la 
realitat virtual i la producció musical. 
Un va ser impartit des del laboratori 
d'investigació sonora de Las Naves, 
Sono·lab. 

 Veure vídeo

 

Global Game Jam 2021

GENER

L'Associació d'Estudiants de Video-
jocs (AEV), en col·laboració amb Las 
Naves, ha mantingut una seu durant 
diversos anys com els majors 
amfitrions d'aquest esdeveniment 
internacional a València. Una col·la-
boració fruit de l'aposta del centre 
d'innovació per impulsar i donar 
suport a la indústria del videojoc a la 
nostra ciutat. 

Una Game Jam és una trobada de 
desenvolupadores i desenvolupa-
dors de tota mena que té com a 
propòsit la creació de videojocs en 
un curt període de temps, en aquest 
cas, quaranta-vuit hores.  

 

Projecció i col·loqui 
documental Arcadeología

OCTUBRE

El documental Arcadeología 
repassa la figura de l'arcade en el 
territori espanyol, partint del treball 
de conservació de màquines 
recreatives realitzat per Arcade 
Vintage, fins a la resta d'iniciatives i 
professionals que, des de fa més de 
40 anys, han participat en el 
fenomen. 

Un recorregut que analitza el 
passat i el present del moviment 
arcade a través dels comentaris de 
creadors de videojocs arcade com 
Locomalito i Gryzor87 (Verminest, 
Maldita Castilla); grafistes com 
Xavier Aberrola (Gaelco); 
periodistes especialitzats com 
David Martínez (Hobby Consolas) i 
Toni Piedrabuena (3D Jocs); experts 
en emulació (Miguel Ángel Horna 
«Elsemi») o enginyeria inversa 
(Eduardo Cruz); compositors 
musicals com Vicent Tobar 
(Games&Symphonies); directors 
d'esdeveniments com Carles García 
(RetroBarcelona) i Eduardo Álvarez 
(Retrosevilla) i de plataformes de 
preservació com David Torres 
(Recreativas.org); divulgadores i 
mentores en projectes de videojocs 
com Lara I. Rodríguez i Isabel Cano; 
directors d'associacions de la 
indústria recreativa com Óscar 
Nájera (A.R.C.A.D.E, ARPA); 
empresaris i directius del sector 
com Julian Goicoa (Gaelco); 
fabricants de màquines arcade 
(Bricoarcade) o implicats de renom 
com Salvador Espín (dibuixant 

Marvel: Deadpool, Hulk, Spiderman, 
etc.) i María Jesús Morillo, 
subdirectora de la direcció tècnica 
de la Biblioteca Nacional d'Espanya, 
entre d'altres participants més. 

 

What’s avant-garde in 
videogames?

ABRIL

En la setmana del videojoc a l'escola 
Barreira A+D es va comptar amb Mª 
Luisa, tècnica I+D+i de Las Naves, 
per a l'obertura de les Jornades.

https://www.youtube.com/watch?v=eE5khUcH50A
https://www.youtube.com/watch?v=AEQ1_knzuGw
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Suport a les 
Indústries Creatives 
i Culturals  

Xarxa de Moda + 
Sostenible

Las Naves va posar en marxa al 
maig un nou grup de trobada, 
reflexió, coordinació i treball centrat 
en la moda sostenible, àrea de 
creació que té un gran impacte en el 
medi ambient. Tant és així que, des 
d'aquest nou concepte, molts 
creadors i empreses plantegen 
noves propostes; des de Las Naves 
es pretén abordar aquesta 
problemàtica des dels creadors i 
emprenedors socials vinculats a la 
moda. 

Fins ara, la feina feta des de Las 
Naves ha sigut crear una base de 
dades que reculla els agents del 
sector i organitzar-la amb l'esquema 
de les quatre hèlixs de la innovació. 
D'aquesta llista d'agents, que s'anirà 
ampliant contínuament, s'han 
seleccionat alguns representants de 
l'Acadèmia, Administració, 
empreses i creadors, i societat civil 
amb què es contactarà en la primera 
fase del procés. 

Els participants en aquesta 
primera trobada han sigut, entre 
d'altres, EASD, Barreira, CEU, AITEX, 
DIMODA, Fundació COSO, 
GRECOTEX, WDCV 2022, ADCV, 
Reflash, Tonuca, Meu Teu, PAU C.C., 

Trashy Queen, Clotsy, Upyclick, 
Jeanologia, Lacontra, Visori Studio i 
Hupit. 

El contingut de la primera reunió 
va ser conéixer els participants, 
compartir els objectius que 
perseguiran, esmentar alguns 
exemples que estan en marxa i que 
no han funcionat i conéixer l'opinió 
dels assistents. 

El projecte compta amb una 
Secretaria Tècnica a càrrec de 
Felipe Reynoso i Paula Sahuquillo, 
de l'empresa Reflash. A més, tindrà 
una plataforma que servisca de 
suport per a oferir informació als 
agents del sector i al públic en 
general, alhora que realitzarà 
diferents accions en xarxes socials. 

Taller Upcycling. Moda 
sostenible

OCTUBRE

El upcycling és un terme encunyat 
recentment, també conegut com a 
supra-reciclatge o reciclatge 
creatiu. S'aprofiten objectes per a 
crear productes mitjançant la 
creativitat que tenen més valor que 
el que tenia l'objecte original. Més 
que reciclar, consisteix a reimaginar 
usos de productes i materials 
existents i convertir-los en alguna 
cosa nova. Un dels grans reptes de 
l'upcycling és proporcionar un gran 
valor a objectes oblidats o amb una 
vida útil a punt d'extingir-se. Es van 
programar els tallers següents:

 ¶ Taller de customització de 

texans. Impartit per Noelia Coll, 
Fashion Maker d'Upcyclick, 
enginyera de llanes i fundadora 
de Spin Meets. 

 ¶ Upcycling Party. Taller impartit 
per Mariola Marcet i Rosa Durá 
de l'equip d'Upcyclick. 

Aquestes activitats formen part 
del treball desenvolupat pel grup de 
Moda + sostenible de Las Naves. 

Visita Grup Moda. Fòrum 
UNESCO UPV

JUNY

El nou grup de Moda + sostenible de 
Las Naves va comprovar de primera 
mà com es treballa amb tints 
naturals i el seu ús sobre els teixits 
en aquesta visita a la Càtedra 
UNESCO Fòrum Universitat i 
Patrimoni Cultural de la Universitat 
Politècnica de València.  

Disseny 

PechaKucha 34

ABRIL

Aquesta iniciativa, promoguda per 
Tomás Gorria i Paco Ballester, va 
assolir l'edició número 34 mitjan-
çant un format semipresencial.  

Per a aquesta ocasió, la xarrada 
inaugural va quedar a les mans de 
l'arquitecte Juli Capella. A continua-
ció van participar: Marina Puyuelo 
(Projecte Glocal Co-Disseny, Univer-
sitat Politècnica de València), 
l'estudi HOY ES EL DÍA, l'agència 
Sapristi-Decom, Carmen Martí 
(finalista Premi Talent Jove Bancai-
xa), Sonia Rayos i Silvana Andrés, 
Sebastián Salcedo (projecte «Vida y 
melodías»), Museu Virtual de Quart 
de Poblet, «Espais inclusius»: Eva 
Raga (Fent Estudi) i Begoña Tomás 
(Nautae-salud mental) amb el 
projecte «Un pati per a totes», Javier 
Lacasta i Yvette García (Trampolín, 
plataforma creativa inclusiva) i Irene 
Morant (projecte «Sororidad Creati-
va»). 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

PechaKucha 35

NOVEMBRE

PechaKucha Night va tornar a Las 
Naves amb una edició que va tornar 
a apostar per unir disseny i 
innovació social. L'edició 35 va 
comptar amb la participació de 
Teresa Jular, design thinker, 
presidenta de l'Associació 
Professional de Dissenyadors de 
Múrcia (2012-2018) i presidenta de 
READ (Xarxa Espanyola 
d'Associacions de Disseny) entre 
2019 i 2021. Teresa va obrir 
l'esdeveniment amb una xarrada 
sobre disseny i economia circular. 

Els deu participants que van 
mostrar com el disseny i la 

innovació poden tindre el seu reflex 
i canviar l'entorn on vivim van ser: 
Joan Rojeski, firma de calçat per a 
dones vegà; Miguel Mójica 
(Waterligth); StoolStreetArt; Teresa 
Soriano Mascarós (llogaret a l'Índia); 
Lo por venir (Idecart); Ojalá Projects; 
Taller de còmic social EASD; Hoy es 
el día; María Hidalgo (Disseño 
social); i Projecte impressió 3D 
Dualá al Camerun.
 

 Veure vídeo

Jornades Tipografia

JULIOL

En aquestes jornades, emmarcades 
en l'exposició TDC 66, van participar 
Nacho Lavernia i Javier Mestre (de 
l'EASD València) juntament amb 
Pedro Arilla, Laura Meseguer, Rubén 
Chumillas, Sebastián Alós i Rafael 
Jordán (autors de la premiada 
tipografia de «Las Naves 
Condensed»), Estudio Fase, Marta 
Cerdà i Melani Lleonart. 

 Veure vídeo 1

 Veure vídeo 2

 Galeria d'imatges

https://www.youtube.com/watch?v=63r00wvnVuw
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719030866965
https://www.youtube.com/watch?v=f025ZvPunsA
https://www.youtube.com/watch?v=6mcPjnnO7gg
https://www.youtube.com/watch?v=tAV2KC6fC0w
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719523120397
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Suport a les 
Indústries Creatives 
i Culturals  

Manuals APIV: 
Jornada de bones 
pràctiques al voltant 
de la il·lustració gràfica

OCTUBRE

Els Manuals APIV són documents 
breus i didàctics sobre diversos 
temes relacionats amb la professió 
de la il·lustració gràfica, que reunei-
xen algunes claus per al seu desen-
volupament òptim. 

Amb l'ús d'aquests manuals com 
a punt de partida i els formats de 
trobada Comboi d'APIV, aquesta 
jornada va buscar la promoció i 
difusió de les bones pràctiques en el 
món de la il·lustració professional. Es 
va estructurar mitjançant tertúlies 
professionals dividides en 3 blocs, 
on es va generar un espai de troba-
da de relacions entre persones 
vinculades al món de la il·lustració i 
professionals convidats de recone-
guda experiència i trajectòria. 

Cursos codiseny salut

OCTUBRE, NOVEMBRE, 
DESEMBRE

Les Jornades de Disseny per a la 
Innovació Social i Disseny Social van 
ser una iniciativa de l'ADCV i Las 
Naves per promoure i difondre 
noves línies de treball dins l'estratè-
gia d'innovació social i urbana, amb 
l'objectiu de millorar la qualitat de 
vida de totes les persones. Dirigides 
per Raquel Pelta, professora de la 
Universitat de Barcelona i especia-
lista en codisseny aplicat a l'àmbit 
social, han comptat amb el suport 
de la New European Bauhaus i 

València Capital Mundial del Disseny 
2022. 

El curs es va concebre com un 
taller que va comptar amb classes 
teòriques i estudis de cas, presen-
tats per experts i expertes, i una 
experiència pràctica, duta a terme 
amb la participació del col·lectiu 
Enfermeras por el Cambio, els 
membres del qual pertanyen al 
Col·legi d'Infermeria de València . Es 
van enfocar en identificar proble-
mes i necessitats reals que aques-
tes professionals es troben dia a dia, 
i es va treballar conjuntament per 
codissenyar solucions. Tenia un 
caràcter introductori i, per tant, va 
oferir nocions bàsiques per a una 
primera aproximació al codisseny, 
com enfocament i metodologia.  

A més de Raquel Pelta, l'equip 
docent va estar format per Juan 
Carlos Briede-Westermeyer, profes-
sor de la Universitat Tècnica Federi-
co Santa María (Xile); Eider Aldape, 
dissenyadora estratègica i de 
serveis a Maraka, estudi de disseny i 
laboratori, i professionals de Carpe 
Studio, estudi de disseny transdisci-
plinar, experimental i col·laboratiu, 
amb seu a València. Van impartir 
conferències Esperanza Ferrer, 
doctora; Elena Rocher, tècnica en 
I+D+i en Salut de Las Naves, i 
Rachael Dix, R+D Project Technician 
ValueCare de Las Naves; Antonio 
López Peláez, catedràtic de Treball 
Social de la UNED, i María Ramírez, 
portaveu d'Enfermeras por el 
Cambio. 

Presentació Miradors 
de l’Horta

SETEMBRE

La primera cita del festival, organit-
zat per Turisme de Carraixet, amb la 
col·laboració de l'Associació de 
Dissenyadors de la Comunitat 
Valenciana (ADCV), va tindre lloc a 
Las Naves. A la jornada es van 
detallar els objectius, abast i progra-
ma de l'esdeveniment. 

Van intervindre en la primera 
part de la jornada: Noelia Rigoberto, 
directora del Festival Miradors de 
l'Horta; Marisa Almodóvar, presiden-
ta de la Mancomunitat del Carraixet; 
i Àngel Martínez, president de 
l'Associació de Dissenyadors de la 
Comunitat Valenciana (ADCV). 

A continuació hi va haver una 
taula redona, amb participació dels 
professionals i estudis que van 
dissenyar les obres efímeres de la 
segona edició del Festival Miradors 
de l'Horta: l'aliança formada per El 
Fabricante de Espheras, Maribel 
Alba, Isho Design i Clausell Studio, 
encarregada de la instal·lació Àgora, 
que va servir com a contenidor de 
les activitats culturals, Trashforma-
cions, Nituniyo+Memosesmas, 
Vitamin, Clap Studio. 

La jornada va tindre format 
mixt-presencial i en streaming. 

Programació

Presentació «Anuari 
Cultura Valenciana»

ABRIL

Las Naves va acollir la presentació 
del projecte «Anuari Cultural 
Valencià 2020». Aquesta publicació, 
coeditada per la Institució Alfons el 
Magnànim i Eina Cultural, fa un 
repàs al panorama cultural valencià 
en un any marcat per la Covid-19.  

Cicle «Ments que inspiren 
ments»

Cicle de 5 sessions amb format 
entrevista que tenen lloc de forma 
presencial i en línia, protagonitzat 
per persones expertes en les 
tendències clau de la professió 
(mitjans, estratègies, experiències 
professionals, reflexió sobre sectors 
professionals, etc.).  

Organitzat pel Col·legi de 
Publicitaris i Relacions Públiques de 
la Comunitat Valenciana i amb el 
patrocini de Las Naves, es van 
celebrar dues sessions el 2021:  

 ¶ «Ments que inspiren ments» 
amb David Colomer. ABRIL

Sessió inaugural a càrrec de David 
Colomer, CEO d'IPG Mediabrands 
Iberia, amb el títol: «Claus per 
navegar en la nova realitat. Els 7 
grans canvis que estan 
transformant el model de 
comunicació».
 

 ¶ «Ments que inspiren ments» 
amb Manuel de Luque. JUNY

Segona sessió a càrrec de Manuel 
de Luque, editor executiu de 
Reason Why, amb el títol: «Premsa 
professional i agències de Relacions 
Públiques: conviure i sobreviure». 
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 ¶ Jornada 2: Conscienciar a través 
de la cultura sostenible. Apropa-
ment a quatre bones pràctiques 
que s'estan desenvolupant a la 
Comunitat Valenciana a través 
de les quals, combinant art, 
cultura i sostenibilitat, s'està 
intentant educar i conscienciar la 
gent gran i els joves de la impor-
tància de ser sostenibles amb 
l'entorn. Van participar: Helena 
Gómez, de La Lola boreal (dansa i 
teatre); Ana Rico, de Formiguer 
(esdeveniments); Laura Casla, de 
Baobab Oci Creatiu (oci i educa-
ció) i Enriqueta Rocher, de 
Mandarina Borda (creació i 
investigació) 

 ¶ Jornada 3: La cultura dels ODS. 
Conversa entre Blanca de la 
Torre, comissària d'exposicions i 
experta en art i sostenibilitat; 
Associació ADONAR i Raúl 
Abeledo, investigador de cultura 
i sostenibilitat, en la qual es va 
tractar d'esbrinar per què no hi 
ha un ODS a l'Agenda 2030 
centrat en la cultura. 

IX Jornades Internacionals 
d'Investigació en Educació 
Artística: Videojocs & 
Creativitat

NOVEMBRE

Aquestes jornades, organitzades 
pel grup Creari, de la Universitat de 
València, es dirigien a aquelles 
persones que, tant des de la pers-
pectiva professional com des de la 
pràctica educativa, estigueren 
interessades a analitzar la situació 
actual i gestionar propostes de futur 
en el terreny dels videojocs i la 
creativitat. 

El contingut de les Jornades i els 
professionals que hi van intervindre 
van ser els següents:  

 ¶ 1. Dones creadores. Disseny de 
videojocs i plataformes lúdiques 
digitals. Van intervindre: Amparo 

Alonso-Sanz (Universitat de 
València): «La creació de video-
jocs des d'una perspectiva 
feminista»; Sandra Duchiewicz 
(Adobe, Regne Unit): «El videojoc 
com a poderosa plataforma 
lúdica de comunicació»; Mónica 
Rickic (Artificial Creative Indus-
tries): «Disseny creatiu de video-
jocs»; Rejane Coutinho (Universi-
tat Federal de Sao Paulo): «El 
paper de les arts en els motius 
visuals dels videojocs»; i Camila 
Vilches (Associació de Dones en 
la indústria del Videojoc, Xile):   
«El combat diari: indústria i dona». 

 ¶ 2. Educar en videojocs des de la 
sensibilitat. La formació de 
docents per a educar en lleure i 
entreteniment. Van intervindre: 
Ricard Ramón (Universitat de 
València): «Possibilitats educati-
ves en videojocs i creativitat»; 
Lilian Amaral (Universitat de Sao 
Paulo, Brasil): «Cartografies 
sensibles del videojoc des de les 
arts»; Severo Cardone (Universi-
tat de Foggia, Itàlia): «Pràctiques 
artístiques i educatives a través 
dels videojocs»; Cecilia Mandrile 
(Universitat de New Haven, EUA): 
«Treballs artístics amb potencial 
digital»; i Gilberto Scaramuzzo 
(Universitat Roma Tre): «Cos, 
sensació i moviment a la deriva 
digital». 

 ¶ 3. Creativitat per a innovar en 
videojocs i relacions culturals 
amb els polisistemes. Van 
intervindre: Vicente Alfonso 
Benlliure (Universitat de Valèn-

cia): «Xarxes creatives per a teixir 
empoderaments digitals»; Anna 
Anthropy (The Paul University 
College of Computing, EUA): «A 
Game Design Vocabulary: Game 
Development and Interactive 
Media»; Solimán López Cortez 
(Harddisk Museum/ESAT, Fran-
ça): «Creativitat digital i expressi-
ons artístiques a les xarxes»; 
Graciela Alicia Esnaola Horareck 
(UNTREF Universitat Nacional de 
Tres de Febrero, Argentina): 
«Escenaris educatius en video-
jocs»; i Oliver Pérez Latorre 
(Universitat Pompeu Fabra): 
«Llenguatges videolúdics i 
significacions del videojoc». 

 ¶ 4. Investigació Basada en Arts i 
altres irrupcions digitals en vide-
ojocs. Van intervindre: Ricard 
Huerta (Universitat de València): 
«Creació artística en l'univers 
digital»; José Luis Saorín (Univer-
sitat de la Llacuna): «Enginyeria 
creativa per a innovar en video-
jocs»; Joao Paulo Queiroz (Uni-
versitat de Lisboa, Portugal): «La 
qüestió generacional en el món 
dels videojocs»; Jorge González 
Sánchez (Gaymer.es): «Gaymers i 
altres essències queer en 
videojocs»; i Pablo Boquete 
(Universitat de la República 
d'Uruguai): «Investigar els vincles 
dels videojocs amb altres territo-
ris de l'art, l'educació i la cultura». 

 ¶ Tres sessions de comunicacions 
coordinades per Ricardo 
Domínguez, David Mascarell 
Palau i Immaculada Guerrer. 

Presentació del Mapeig 
d'agents culturals 
i sostenibles de la 
Comunitat Valenciana 

MAIG

Las Naves va acollir la presentació 
d'aquesta idea sorgida de Siberia en 
la cabeza – Consultoria d'esdeveni-
ments sostenibles. La finalitat del 
mapatge consisteix a crear una 
base de dades actualitzada de tots 
els agents que dediquen el seu 
treball a una combinació real i 
contínua d'art i sostenibilitat per a 
teixir una xarxa d'intercanvi d'idees, 
projectes i mètodes dins la Comuni-
tat Valenciana.   

Tallers Disseny inclusiu

MAIG

Durant el mes de maig es van 
programar a Las Naves diversos 
tallers de disseny inclusiu de la mà 
de Trampolín, una plataforma on les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual i professionals del disseny i la 
creativitat s'uneixen per a desenvo-
lupar processos creatius. Aquesta 
iniciativa, dirigida per Yvette García i 
Javier La Casta, ha sigut impulsada 
per World Design Capital Valencia 
2022 i va ser un dels projectes 
seleccionats dins del programa 
d'Innovació Social de l'Ajuntament 
de València. Es va treballar junta-
ment amb altres col·lectius com 
l'Associació Bona Gent i l'estudi-ta-
ller Milimbo.

Webinar «Indústries 
creatives i culturals 
Startup Europe 
Accelerathon»

JULIOL

«Startup Europe Accelerathon 
Accelerathon», programa d'innova-
ció oberta per apostar per la coope-
ració i la innovació com a solució als 
reptes plantejats, estava organitzat 
per l'IVACE, implementat per 
Finnova i comptava amb el suport, 
entre d'altres, de Las Naves, Redit, 
Seimed i Enterprise Europe 
Network . Els seus reptes consistien 
a crear solucions innovadores per 
ajudar els sectors i les indústries 
creatives i culturals a ser més forts i 
resilients i unir les organitzacions 
culturals i creatives, les empreses, 
l'educació superior i la investigació 
en un ecosistema d'innovació 
paneuropeu. Al mes de juliol es va 
celebrar el webinar de llançament 
d'Indústries Creatives i Culturals 
Startup Europe Accelerathon, en 
què va participar Mª Luisa Peydro, 
tècnica I+D+i de Las Naves.  

II Trobada Art i 
Sostenibilitat

OCTUBRE

L'art i la sostenibilitat es van agafar 
de la mà per teixir una xarxa de 
suports, feines comunes i línies de 
millora per arribar a un futur més 
verd i sa. Durant tres sessions, 
experts de l'àmbit cultural i artístic, 
juntament amb experts i 
investigadors del sector sostenible, 
van debatre, intercanviar idees i 
presentar projectes entrellaçats de 
cara a millorar la sostenibilitat en els 
esdeveniments culturals. 

 ¶ Jornada 1: Art sostenible V.2. 
Xarrada amb sis artistes que 
combinen en les seues obres art i 
sostenibilitat a través de la seua 
conceptualització, creació, 
producció, comunicació i 
materials. Participants: Cristian 
Gil, artista i investigador; Rosa 
Montesa, artista; Nano Pia, 
artista; Jesús Poveda, artista i 
dissenyador gràfic; Chiara 
Sgaramella, artista i gestora 
cultural. 

›  Xarxes ›  Xarxes
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Subhasta solidària «Canvi 
d'enfocament»

NOVEMBRE

«Canvi d'Enfocament» és una exposi-
ció i subhasta fotogràfica solidària 
que se celebra anualment a la ciutat 
de València. Aquesta cinquena edició 
va tindre lloc, com les tres últimes 
edicions, a Las Naves.

Les fotografies de temàtica lliure 
són donades per 100 fotògrafes i 
fotògrafs de diverses procedències 
i estils. Cada any es tria un projecte 
solidari amb què col·laborar i al qual 
es destinen íntegrament els diners 
recaptats durant la subhasta. En 
aquesta ocasió, el donatari va ser 
l'associació inVisibles, una ONG 
compromesa a ajudar les persones 
sense llar a València. 

VIII Sessió oberta de les 
Jornades professionals 
en línia Zubiak - Cultura i 
benestar

NOVEMBRE

Dins d'aquestes jornades hi va haver 
un espai d'experiències sobre la 
cultura i la salut des d'una visió social 
en què va participar Mª Luisa Peydro, 
tècnica I+D+i de Las Naves, on va 
explicar els projectes de «Recepta 

Cultura» i «Records de Festa», tots 
dos impulsats des de Las Naves.   

Fòrum Economia Creativa

DESEMBRE

Las Naves esdevingué l'epicentre 
de la creativitat i de les idees 
innovadores amb la celebració del 
Fòrum d'Economia Creativa. Inno-
va&acció va ser l'organització 
impulsora d'aquest fòrum, on es van 
presentar iniciatives proactives a 
favor d'aquesta economia com a 
tancament de la commemoració del 
2021 com a Any Internacional de 
l'Economia Creativa.  
El fòrum persegueix conscienciar 
les administracions públiques i les 
empreses que la creativitat i la 
innovació són factors clau de 
diferenciació per afrontar la trans-
formació digital i ecològica que 
estem vivint.  
El contingut de les Jornades i els 
professionals que hi van intervindre 
van ser els següents:   

 ¶ Inauguració a càrrec de Marta 
Chillarón, directora de Las Naves; 
Olga Broto, directora d'Inno-
va&acció; Esther Castellà, 
directora General de Weaddyou; 
Ajuntament de València i Patroci-
nadors; i Fernando Garrido, 
director d'EOI Mediterrani. 

 ¶ «Ecosistemes creatius» amb 
Aitziber Atorrasagasti, directora 

de Promoció de la Cultura del 
Govern Basc; Gotzon Bernaola 
Ariño, coordinador General 
d'Innovació empresarial de 
l'Agència Basca de la Innovació i 
Xavi Calvo, director de World 
Design Capital València 2022. 

 ¶ «Creatius i creatives i empresaris 
i empresàries» amb Roger Casas, 
CEO El Cañonazo i María del Puy, 
CEO Malvalanda. 

 ¶ «Economia creativa i de la cultura 
per a la recuperació econòmica» 
amb Pau Rausell, director d'Econ-
cult, i Mónica Bonafonte, Foment 
de les Arts i del Disseny FAD. 

 ¶ «Territoris creatius, territoris 
innovadors» amb Marcos Rozas, 
R&D and Innovation Manager 
d'Istobal i Eva Toledo, Co CEO de 
PADIMA. 

 ¶ EOI. «Artesania contemporània, 
avantguarda de la creativitat» 
amb Juan Carlos Santos, especia-
lista en anàlisi de tendències i 
Laura Miguel Baumann, respon-
sable de Fundesarte. 

 ¶ «Creació de xarxes per a la 
cooperació entre territoris» amb 
Uqui Permui, presidenta de la 
Xarxa d'Associacions de Disseny 
READ i Trinidad Zaldivar, Banc 
Interamericà de Desenvolupa-
ment BID. 

 Veure vídeo

›  Xarxes

Setmana pel Dret a 
l'Energia

FEBRER

El grup de la Red va participar en la 
«Sessió oberta del grup Connecta 
Dret a l'Energia de la ciutat de 
València». En aquesta sessió es va 
comptar amb: Cristina Ortuño, 
tècnica de Dret a l'Energia de 
l'Oficina de l'Energia, Indertec-
Imedes, qui va explicar què es fa des 
de l'Oficina de l'Energia de València; 
Elena Rocher, coordinadora de 
WellBased, tècnica de I+D+i de Las 
Naves, qui va exlicar el cas del 
projecte europeu WellBased per 
analitzar la pobresa energètica com 
a determinant de la salut a València; 
Noemí Garcia Lepetit, investigadora 
de la Càtedra de Transició 

Energètica Urbana Las Naves-UPV i 
Ximo Masip, cofundador IMPACT-E, 
els quals van parlar de l'estudi de 
dades per identificar i analitzar llars 
en situació de pobresa energètica; 
Ángel Ruiz, d'AeioLuz, qui explicava 
com l'App OurTEC pot ajudar a 
lluitar contra la pobresa energètica 
a les comunitats i, finalment, un torn 
obert de preguntes i respostes per a 
identificar necessitats i sinergies 
per a lluitar contra la pobresa 
energètica a la ciutat, moderat per 
Corentin Girard, tècnic de València 
Clima i Energia. 

Reunió de planificació 
estratègica

JULIOL

Revisió d'objectius del grup i 
accions per al 2022.

 

Adhesió a l'Aliança Local 
del projecte WellBased

JULIOL
La xarxa s'uneix a l'aliança local 
d'aquest projecte europeu que 
busca reduir les desigualtats en 
salut i qualitat de vida en diferents 
ciutats europees –entre les quals hi 
ha València– alhora que 
conscienciar, previndre i actuar per 
aturar i mitigar la pobresa 
energètica. 

Connecta 
Energia

›  Xarxes

https://www.youtube.com/watch?v=2CrjLNe4JCU
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● Les aliances per a millorar el 
posicionament de Las Naves i de 
València en innovació social i 
urbana s'han aconseguit tant per 
acollir esdeveniments i reunions 
amb grups d'interés per a 
l'entitat com per l'assistència i 
networking en esdeveniments i 
fòrums especialitzats de 
referència en el sector. 

Congrés ISPIM

NOVEMBRE, DESEMBRE

Amb el lema «Reconnectar, redesco-
brir, reimaginar», el congrés interna-
cional sobre innovació ISPIM va triar 
València per al seu primer esdeveni-
ment presencial després de les 
restriccions sanitàries provocades 
per la pandèmia. ISPIM Connects 
València va reunir durant tres dies 
(del 29 de novembre a l'1 de desem-
bre) professionals de la innovació de 
la indústria, la consultoria, la investi-
gació i el sector públic per a redes-
cobrir el valor de la comunitat i la 
col·laboració i reimaginar respostes 
a nous horitzons.  

El programa d'ISPIM Connects 
València va comptar amb ponències, 
taules redones, tallers, zona 
networking i zona expositiva per a 
pòsters o prototips. També va 
haver-hi visites tècniques i culturals 
per a donar a conéixer la ciutat, 

reunions bilaterals i sopars 
networking. Així mateix, la Fundació 
Visit València es va ocupar de 
completar el programa d'activitats 
paral·leles d'oci. 

L'esdeveniment va reunir 200 
professionals de 25 països diferents, 
va mostrar més de 100 idees en 
innovació des de la indústria i la 
investigació i va fer 10 visites per 
conéixer l'ecosistema de la ciutat en 
aquest camp. 

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Participació en la 
Comissió Operativa Pla 
de Participació de la 
Comunitat Valenciana en 
Horitzó 2020 

Promoguda per l'IVACE, aquesta 
comissió operativa té l'objectiu de 

fer seguiment i anàlisi de la 
participació de les entitats de la 
Comunitat en el programa de 
finançament d'innovació de la 
Comissió Europea. Es va fer una 
reunió on es van presentar els 
resultats de participació públics fins 
ara i es van plantejar els punts clau 
del pla d'acció a futur. 

Participació en els grups 
actius INNOTRANSFER 

Aquesta iniciativa multisectorial 
d'innovació oberta promoguda per la 
Xarxa de Parcs Científics Valencians 
té com a objectiu impulsar la 
innovació en sectors econòmics clau 
per a la Comunitat i donar suport a la 
seua Estratègia Regional 
d'Innovació i Especialització 
Intel·ligent, RIS3.  

Aliances i col·laboracions 

Presentació de resultats 
de l'estudi realitzat per 
la Càtedra de Transició 
Energètica Urbana sobre 
la base de les dades del 
projecte Activage 

JULIOL

En el marc de la Càtedra de 
Transició Energètica Urbana UPV-
Las Naves, es va elaborar una anàlisi 
profunda de les condicions 
energètiques a la llar que tenen 
prop de 500 persones majors de 65 
anys residents a València ciutat. 
Aquesta col·laboració sorgeix de la 
xarxa Connecta Energia.  

 

Adhesió a l'Aliança Local 
del projecte Jornada 
«Pobresa energètica: 
una prioritat social amb 
diferents abordatges»

OCTUBRE

La sessió, organitzada pel projecte 
ASSIST amb el suport del grup de la 
xarxa Connecta Energia de Las 
Naves, va començar amb la benvin-
guda a càrrec d'Alma Solar, de la 
Cooperativa Elèctrica d'Alginet, una 
de les entitats sòcies del consorci 
europeu del projecte ASSIST. José 
Luis López i Sylvia Rangel, de 
l'Associació de Ciències Ambientals 
(ACA) van ser els facilitadors del 
taller sobre pobresa energètica i 
onades de calor en zones urbanes.  
A la taula redona «Pobresa 
energètica: mateix repte, diferents 
formes d'abordar-lo» es van tractar 
els temes següents:  

 ¶ Gestió de la pobresa energètica 
des de l'Oficina de l'Energia de 
València. Las Naves. Ajuntament 
de València. Carlos Sánchez. 

 ¶ GrowGreen; Mapa de pobresa 
energètica a la ciutat de València. 
Universitat Politècnica de 
València (UPV). Tomàs Gómez. 

 ¶ MatchUp actuacions en Poblats 
Marítims. ITE. Juan Pablo 
Gutiérrez. 

 ¶ Pobresa energètica i onades de 
calor en zones urbanes. ACA. 
José Luís López. 

 ¶ Cooperatives elèctriques i 
pobresa energètica. Què podem 
fer? Cooperativa elèctrica de 
Meliana. Ramón Ruiz. 

 ¶ Projecte ASSIST: formació i 
informació contra la pobresa 
energètica. Ecoserveis. Marta 
Garcia. 

 En el programa vespertí es va reunir 
a porta tancada el Comité Nacional 
d'ASSIST. Es tracta de l'Òrgan 
Consultiu Nacional (OCN), un grup 
de treball integrat per actors del 
sector empresarial, social i públic 
que donarà suport a l'equip de 
l'ASSIST al territori espanyol per 
assegurar que les activitats dutes a 
terme com a part del projecte 
tinguen un impacte efectiu sobre la 
vulnerabilitat i la pobresa 
energètica. 

›  Xarxes

https://www.youtube.com/watch?v=iDYb4UHOgw8
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720266641030
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Participació en el «1r 
Congrés Internacional 
d'Ocupació i 
Neurodiversitat» 

DESEMBRE

Aquest esdeveniment virtual va 
permetre els assistents d'escoltar 
oradors nacionals i internacionals 
d'alt prestigi en les seues 
professions, incloent-hi ocupadors, 
empleats i defensors de la 
neurodiversitat, organitzacions 
comunitàries, institucions 
educatives, proveïdors de serveis i 
investigadors sobre la 
neurodiversitat i el camí cap a 
l'ocupabilitat en equitat 
d'oportunitats, ajudats per 
programes de formació i guies per a 
empleats i ocupadors. Elena Rocher, 
tècnica I+D+i de Las Naves, va ser 
l'encarregada de donar la 
benvinguda al Congrés i va 
presentar les línies de treball de Las 
Naves i Missions València 2030.  

Participació en les 
«Jornades Terra 
Innovadora»
OCTUBRE

Aquest programa tenia com a 
objectiu identificar els principis 
fonamentals de la innovació en 
l'àmbit municipal comptant amb 
diferents experiències de territoris 
diversos. 

A la Jornada de València va 
participar Javier Ibáñez, tècnic I+D+i 
de Las Naves, amb la ponència 
«Claus per convertir-nos en 
organitzacions públiques 
innovadores: el cas de València».   

Participació en la 
«Setmana europea  
de l'energia»

OCTUBRE

Victoria Pellicer, tècnica I+D+i, va 
presentar en la sessió «Buildings at 
the heart of the EU's New Energy 
System» les iniciatives dissenyades 
per la ciutat de València que 
impulsen l'estalvi d'energia, milloren 
la qualitat de vida de la ciutadania i 
impulsen les economies locals.

I Jornada d'Innovació 
Social d'Alacant

SETEMBRE

En aquesta jornada, organitzada per 
l'Agència Local de Desenvolupament 
Econòmic i Social d'Alacant, es va 
comptar amb la participació d'Empar 
Soriano, tècnica I+D+i de Las Naves, 
per a presentar projectes 
d'innovació social que es 
desenvolupen i es posen en marxa a 
Las Naves i que impacten en la 
ciutat de València.

LABdeseries
ABRIL

La segona edició d'aquesta cita 
cultural a València es va celebrar a la 
Filmoteca, la Mutant i Las Naves, i va 
estar comissariada per David Brieva, 
Mikel Labastida i Áurea Ortiz.   

A Las Naves es va programar una 
exposició que reivindicava «El poder 
de las series». La mostra explorava 
la rellevància que han pres les sèries 
en la societat actual i com s'han 
convertit en un element capaç 
d'influir en els nostres comporta-
ments i rutines. La proposta va ser 
un recorregut per les seqüències i 
icones més emblemàtiques de les 
sèries del segle XXI, a través de 
vídeos, il·lustracions i una pintura 
mural realitzada expressament pels 
il·lustradors Núria Tamarit i Elías 
Taño. Es va completar amb textos 
d'escriptors i analistes de televisió 
com Alberto Rey, Paloma Rando, 
Enric Albero o Sergio del Molino. 

 Veure vídeo
 Galeria d'imatges

Las Naves també va acollir una 
sessió de DJ amb realitat virtual de 
sintonies de sèries a manera de 
concurs en què va poder participar 
el públic, dins del projecte Sono·lab 
de Las Naves. 

 Veure vídeo

Per acabar, es van organitzar dues 
xarrades que pretenien analitzar les 
sèries des de punts de vista dife-
rents. D'una banda, es va plantejar 
un debat sobre si els humans estem 
preparats per a conviure amb robots 
com els que apareixen a títols com 
Westworld o Humans. L'enginyer 
informàtic i tecnòleg humanista 

Pedro Mujica, l'artista i activista 
ciborg Moon Ribas, el divulgador 
Carlos Santana i el professor i 
investigador Javier Palanca en van 
conversar.

En la segona xarrada van participar 
l'economista expert en sostenibilitat 
Vicent Cucarella, l'editora i 
escriptora Layla Martínez i el 
guionista i periodista Juan Bordera, 
els quals es van preguntar si sèries 
com Years and years o El col·lapse 
van predir la societat 
postcoronavirus.  

Festival 10 sentits  
MAIG

Un cicle de concerts, el col·loqui 
«Fronteras en el futuro» i l'exposició 
«Las buenas maneras» van ser les 
propostes del Festival 10 Sentidos a 
Las Naves. 

D'acord amb del lema d'aquesta 
edició, «Fronteres», que promovia la 
reflexió sobre els límits que marca el 
sistema global i les barreres que 
alcen països, polítiques i ideologies, 
es va organitzar un col·loqui sota els 
eixos següents: fronteres territorials 

i culturals, fronteres artístiques i 
fronteres de gènere. El centre 
d'innovació Las Naves va estendre la 
conversa iniciada en l'edició anterior 
de 10 Sentits pel projecte virtual en 
comú, «Future desires», plataforma 
amb què fa uns mesos van recopilar 
els desitjos de futur de joves de tot 
el món. En aquesta ocasió, i moderat 
per la gestora cultural Isabel Puig, 
els participants van debatre sobre 
les fronteres que marquen l'ordre 
mundial. Paloma Chen, Mar 
Reykjavik i Ángelo Néstore van 
aportar la seua experiència i 
vivències al voltant del concepte de 
frontera des de diferents 
perspectives. 

 Veure vídeo

Al col·loqui li va seguir un cicle de 
concerts de joves bandes del 
territori valencià que van fer sonar el 
pati de Las Naves i que van demos-
trar que no hi ha fronteres per a 
aquestes emergents formacions 
musicals. El públic assistent va 
gaudir de Laborde, Lisasinson, 
Loretta's i Mínima. 

Conducta, consciència, saber 
estar, educació, la bona educació. 
Com interpretem des de l'humor els 
manuals d'urbanitat és el que va pro-
posar l'artista Lola Calzada amb el 
seu projecte fotogràfic «Las buenas 
maneras» L'exposició qüestionava la 
convencionalitat de la nostra mane-
ra d'interrelacionar-nos, com actuem 
en allò social per a ser acceptats. 
Cada imatge anava acompanyada 
d'un text, –un extracte del Galateo 
Español, de Luis Gracián Dantisco, 
manual de bones maneres del segle 
XVI i un dels primers impresos en 
castellà– i, amb aquesta combinació, 
aquest projecte fotogràfic va fer ús 
de l'humor com a mecanisme 
d'integració social. 

 Veure vídeo
 Galeria d'imatges

Activitats dirigides

›  Activitats dirigides

https://www.youtube.com/watch?v=6R1Ynjkm_ho
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719049420222
https://www.youtube.com/watch?v=dDf-w5n6HnE
https://www.youtube.com/watch?v=h8k9z41Snlk
https://www.youtube.com/watch?v=ICYAXObqhfI&list=PLcQGc0fnNesOFrugJ0qSei2FFJYJP0ZKc&index=23
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720185965477
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XII Spanish Beatbox Battle  
JULIOL

El Campionat d'Espanya de Beatbox 
es va celebrar al centre d'innovació 
Las Naves i La Mutant. 

Els millors beatboxers del país 
van preparar els seus millors ritmes 
per mostrar-los en una competició 
èpica, valorada per un jurat expert, i 
lluitar pel títol més gran d'aquesta 
disciplina a Espanya. 

L'esdeveniment va constar de 
tallers didàctics per als més joves i 
iniciats a Las Naves, i les batalles del 
campionat a La Mutant. Les 5 
categories que van conformar 
l'esdeveniment van ser: individual, 
masculina i femenina, parelles, 
equips i loop station. 

El jurat va estar format per 
Beatboxers d'elit com ara Orodreth, 
River, AliBeats, Pulmón i Gabyx. 
L'esdeveniment es va poder gaudir 
per streaming al canal de YouTube 
de Spanish Beatbox Battle. 

 Galeria d'imatges

Paella Fòrum
MARÇ

 Veure vídeo

El Paella Fòrum és un esdeveniment 
organitzat per Wikipaella, una 
associació sense ànim de lucre que 
busca posar en valor les autèntiques 
paelles de la Comunitat Valenciana 
com a part del nostre patrimoni 
cultural. Las Naves va col·laborar un 
any més en aquest esdeveniment, la 
temàtica del qual va girar al voltant 
dels secrets de la #PaellaACasa. La 
pandèmia va colpejar fortament els 
hostalers, i molts han hagut de 
reinventar-se.

 Galeria d'imatges

Presentació del Projecte 
ENPIV (Avaluació 
Nutricional de la Població 
Infantil de València)
DESEMBRE

Es va presentar a Las Naves el 
Projecte ENPIV (Avaluació Nutricio-
nal de la Població Infantil de València) 
que està desenvolupant el CODiNu-
CoVa en centres de salut de la ciutat. 

L'acte va comptar amb la partici-
pació d'Elena Rocher, tècnica en 
salut de Las Naves; Luis Cabañas, 
secretari del CODiNuCoVa; i Ruth 
García, responsable de Projectes del 
Col·legi. Va tancar l'acte Isaura 
Navarro, secretària autonòmica de 

Salut Pública de la Conselleria de 
Sanitat. 

 Galeria d'imatges

8a Edició «Accelerated 
Academy»   

OCTUBRE

L'edició 8 de l''Acadèmia accelerada' 
(«Accelerated Academy») va desem-
barcar a València amb el títol «¿Aca-
demia Desacelerada? Encierros, 
entusiasmos y epidemias». L'esdeve-
niment va estar organitzat pel Grupo 
Mediaflows, del Departament de 
Teoria dels Llenguatges i Ciències 
de la Comunicació, i la xarxa interu-
niversitària CRITICOM, a què també 
pertany la Universitat de València. És 
la primera vegada que aquest cicle 
de seminari es va celebrar a Espa-
nya. 

«Accelerated Academy» és un 
projecte impulsat per un grup 
internacional d'acadèmics disposat 
a problematitzar la institució univer-
sitària. L'objectiu global d'aquesta 
iniciativa és reflexionar i repensar 
críticament els espais i els temps 
que constitueixen la institució 
universitària. 

Les jornades van comptar amb 
les conferències inaugural i de 

cloenda de César Rendueles i  
Remedios Zafra.  

Seminari d'Infraestructures 
Educatives    
MARÇ

El conseller d'Educació, Cultura i 
Esport, Vicent Marzà, va inaugurar 
les primeres jornades sobre infraes-
tructures educatives innovadores, 
coeducatives i sostenibles que va 
organitzar la Conselleria amb el títol 
«Conviure, comprendre, compartir: 
construint espais inclusius i coedu-
catius». Aquestes trobades, amb 
experts i experiències concretes, es 
van desenvolupar durant dos dies a 
Las Naves. 

 A més de definir les mesures per 
a obtindre el distintiu d'eficiència 
energètica i sostenibilitat de les 
infraestructures escolars i abordar 
com reduir l'empremta de carboni 
dels centres educatius, es van 
establir els paràmetres per a crear 
espais inclusius i coeducatius de 
manera generalitzada. 

Presentació 
dels pressupostos 
participatius de la 
Comunitat Valenciana 
JUNY
La Generalitat Valenciana va presen-
tar a Las Naves els seus primers 
pressupostos participatius. Un 
projecte dotat amb 125 milions 
d'euros i pioner al territori espanyol 
ja que mai no s'havien intentat 
coordinar uns comptes participatius 
a escala regional.  

Hi van participar Rosa Pérez 
Garijo, consellera de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica; María Jesús Pérez 
Galán, directora general de Partici-
pació Ciutadana; Irene Peris López, 
vicepresidenta del Consell Valencià 
de la Joventut i Sandra Obiol Fran-
cés, del Consell Valencià de Partici-
pació Ciutadana.  

 Veure vídeo

«Coneixent les finances 
ètiques: una alternativa 
social i solidària a l'actual 
sistema financer» 
JUNY

L'Associació per a la Cooperació 
entre Comunitats (ACOEC) va 
organitzar a Las Naves aquesta 
jornada en què van participar: Rafael 
Chaves Ávila, catedràtic de Política 
Econòmica de la Universitat de 
València i director del Programa de 
Doctorat Oficial en Economia Social 
(IUDESCOOP); Jocelyn Cruz, coordi-
nadora d'Emprenedoria Cooperativa 
a l'Escola d'Economia Social d'Oaxa-
ca (Mèxic); Karen Durán, orientadora 
d'empreses col·lectives a l'Escola 
d'Economia Social d'Oaxaca (Mèxic); 
Patricio Inostroza Rebolledo, de 
l'àrea de docència i capacitació del 
Centre Internacional d'Economia 
Social i Cooperativa de la Universitat 
de Santiago de Xile i Miguel Yasuyuki, 
cofundador de l'Institut de Moneda 
Social. Van moderar, des d'ACOEC, 
Enrique Asensi i Ahmed Mohamed. 

Presentació 
«Per unes Platges Netes 
("Healthy Seas")»
JULIOL

El projecte CETUS i Bioagradables 
van presentar el projecte «Healthy 
Seas» juntament amb altres bones 
pràctiques mediambientals com el 
projecte de cavallets de mar a la 
Comunitat Valenciana de l'Associa-
ció AMBIENS i el projecte d'arqueo-
logia submarina al Portixol de 
l'Associació Àncora – Cultura del 
Mar.  

Presentació de projectes 
de Màster Ideacrea  
JUNY

Jornada de presentació de projectes 
finals de l'alumnat del màster de 
l'escola de disseny i creació digital 
Ideacrea. 

›  Activitats dirigides

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157719503930119
https://www.youtube.com/watch?v=N8nbYGFYq3k&list=PLcQGc0fnNesPUaeowD21Aqlh9PELC9k31&index=67
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157718747348627
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720198268723
https://www.youtube.com/watch?v=7k_bGf5TdHY
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Intro

03

Experimentació 
i prova

Provar solucions i prototipar propostes per a 
obtindre respostes a reptes de futur de la nostra 
ciutat és un altre dels pilars sobre els quals 
s'assenta l'acció de Las Naves. 

Per a garantir l'eficàcia de les respostes que es 
donen des de l'administració local és fonamental 
testar prèviament, i de manera controlada, aquelles 
tecnologies, metodologies o desenvolupaments 
abans de ser implantats a gran escala.  

Las Naves realitza aquesta tasca utilitzant la 
ciutat com a laboratori de proves i la ciutadania 
com a part protagonista sempre que és possible. 
En aquest sentit, es despleguen tant projectes 
europeus com projectes propis en col·laboració 
amb altres entitats públiques o privades, incloent-hi 
organitzacions de la societat civil i universitats.
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Amb aquest programa, Las Naves 
innova una vegada més en la inter-
secció de Col·lab, la seua accelera-
dora pública d'empreses de triple 
impacte (social, econòmic i ambien-
tal), i l'agroalimentació, una de les 
àrees estratègiques prioritàries de la 
ciutat. D'aquesta manera, s'està 
posant en valor el sistema alimentari 
local i sostenible, posant el focus en 
el sector primari i de transformació, 
juntament amb la resta d'agents, per 
a facilitar l'accés a aliments saluda-
bles i sostenibles a la ciutadania 
mentre es fomenta la producció 
local agroecològica i es dinamitza 
l'economia local. 

La creació de l'Agro·lab pretén 
donar resposta a les necessitats 
d'agricultors i agricultores de 
diversificar i augmentar les seues 
fonts d'ingressos a través de la 
millora dels canals de transformació 
i de la comercialització de productes 
frescos de proximitat, especialment 
a la Tira de Comptar de Mercavalèn-
cia, que facilite la modernització del 
sector. Per tant, dona suport a 

Agro·lab

●  En el marc del compliment dels 
compromisos adquirits en el 
Pacte de Política Urbana 
Alimentària de Milà, firmat per 
l'Ajuntament de València el 2015, 
i la Capitalitat de l'Alimentació 
Sostenible de València el 2017 
per a desenvolupar sistemes 
alimentaris sostenibles, inclusius, 
resilients i diversificats, que 
asseguren una alimentació sana i 
accessible per a tothom, es busca 
promoure la producció i la 
transformació alimentària urbana 
i periurbana amb enfocament 
sostenible. 

iniciatives o projectes de transfor-
mació agroalimentària amb esperit 
d'innovació i sostenibilitat. 

La posada en marxa de l'Agro·lab 
s'emmarca en els àmbits definits per 
les Missions València 2030, i en 
concret s'alinea amb la Ciutat 
Emprenedora, Ciutat Sostenible i 
Ciutat Saludable.  

Las Naves, com a membre del 
Consell Alimentari Municipal de la 
ciutat de València, ha de donar 
compliment a l'Estratègia Agroali-
mentària 2025, i aquest programa 
contribueix directament a diverses 
línies estratègiques que afavoreixen 
la viabilitat de l'activitat agrícola, 
ramadera i pesquera, i dona suport a 
la creació d'infraestructura social, 
física i digital adaptada als circuits 
curts de comercialització que 
milloren la distribució i la logística. 
També impulsa el recanvi generacio-
nal en el sector agrari i la incorpora-
ció de nous perfils laborals agroeco-
lògics, donant suport a la xicoteta 
transformació agrícola, ramadera i 
pesquera del territori. 

›  Agro·lab ›  Agro·lab el 2021

#incubadora
#alimentació
#proximitat

Selecció de projectes 
i posada en marxa de 
les iniciatives
● JULIOL

Els projectes seleccionats en la primera 
convocatòria d'Agro·lab han tingut dret a una 
mentorització específica per a projectes 
agroalimentaris de transformació de 
productes amb l'ús de l'obrador i a un 
acompanyament individualitzat en innovació 
de productes alimentaris, aspectes 
higienicosanitaris, viabilitat econòmica, 
assessorament jurídic i legal, 
comercialització, màrqueting i oratòria.  

Les iniciatives seleccionades en la I Edició 
del programa d'acceleració van ser les 
següents:
 

 ¶ Manzanas Espéridas: projecte de 
defensa, promoció i producció de pomes 
esperiegues del Racó d'Ademús format 
per Anna Ballester i Mar Esteve.

 Consultar projecte       Veure vídeo

 ¶ Bokaras: projecte que busca impulsar el 
cultiu del Cacau del Collaret, varietat de 
cacauets que tradicionalment es 

cultivava a l'horta valenciana, a fi de 
recuperar-lo i de donar suport als 
agricultors valencians. Equip format per 
Vega Mora, Miriam Serna, Lucía Benlloch, 
Carla Altuna i Gema Aragón.

 Consultar projecte       Veure vídeo

 ¶ L'ombria Gourmet: projecte agroecològic 
format per Stills Calatayud i Francesc 
Sales, l'objectiu del qual és cultivar de 
manera sostenible varietats tradicionals 
valencianes, a partir de les quals es 
realitzaran transformats agroecològics 
d'alta qualitat mitjançant mètodes 
artesans de elaboració. 

 Consultar projecte       Veure vídeo

 ¶ La Fermenteria de l’Horta: projecte 
d'elaboració artesanal de vegetals 
fermentats sense pasteuritzar a base 
d'ingredients locals. Format pel Col·lectiu 
Trellat. 

 Consultar projecte       Veure vídeo

 ¶ Cacaus Climent: projecte format per Ana 
i Edu, pare i filla, que volen recuperar el 
cultiu del cacau del collaret i la cacaua a 
València. 

 Consultar projecte       Veure vídeo

Llançament de la primera 
convocatòria d'Agro·lab
● JUNY 

El centre d'innovació Las Naves va llançar al juny la 
primera convocatòria d'Agro·lab, l'acceleradora 
pública d'iniciatives agroalimentàries sostenibles. 
Una convocatòria dirigida a projectes emprenedors 
agroalimentaris de transformació de producte que 
necessitaren un obrador blanc per al procés i que 
estigueren buscant millorar el seu projecte. 

https://www.lasnaves.com/collab/manzanas-esperidas/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/manzanas-esperidas/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=fVG1oww_qTU
https://www.lasnaves.com/collab/bokaras/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/bokaras/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=3VIa72xJbqI
https://www.lasnaves.com/collab/lombria-gourmet/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/lombria-gourmet/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=oCx4NlpKZGY
https://www.lasnaves.com/collab/la-fermenteria-de-lhorta/?lang=ca
https://www.lasnaves.com/collab/la-fermenteria-de-lhorta/?lang=ca
https://www.youtube.com/watch?v=Jgf20iFW4es
https://www.lasnaves.com/collab/cacaus-climent/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/cacaus-climent/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=PhUj4vA34lA


71LAS NAVES70LAS NAVES

Memòria 2021  ›  LaboratorisMemòria 2021  ›  Laboratoris

1a Edició del Demo Day 
de Agro·lab
●  DESEMBRE

Els cinc projectes participants en la primera 
edició del programa d'acceleració de projectes 
innovadors i sostenibles del sector 
agroalimentari, Agro·lab, van exposar els seus 
avanços el 13 de desembre en un 
esdeveniment obert al públic, professionals i 
inversors. 

Participació en 
TRANSFIRA
●  NOVEMBRE

Es va disposar d'un espai a TRANSFIRA, la 
primera Fira de Transferència de projectes 
d'innovació de Las Naves, un tast per a 
productes de l'Agro·lab. 

Participació en 
Gastrónoma
●  NOVEMBRE

La responsable d'Agro·lab, Lidia García, 
va exposar en l'esdeveniment 
«Mediterránea Gastrónoma 2021» els 
objectius i plans de l'acceleradora i com 
es treballa amb els equips seleccionats 
en la primera convocatòria d'Agro·lab. 

›  Agro·lab el 2021 ›  Ciuta·lab

Ciuta·lab pretén, amb aquest espai, 
ajuntar actors diversos de les 
anomenades «quatre hèlixs» de la 
innovació (sector públic, sector 
privat, sector acadèmic-investigador 
i societat civil) des d'una lògica 
ciutadana, per a pensar 
col·lectivament els reptes que té la 
ciutat orientats a la missió climàtica 
aprovada Missió Climàtica València 
2030 i buscar de manera 
col·laborativa solucions innovadores 
per afrontar-los. 

Objectius 
1. Oferir a la ciutadania la possibilitat 

de buscar respostes col·lectives a 
les problemàtiques que afecten 
les seues vides. 

Ciuta·lab

●  Ciuta·lab és un lloc on aprendre 
a participar, a experimentar i a 
produir conjuntament les 
solucions. Un espai d'investigació 
i innovació on reunir persones 
diverses, amb experiències i 
sabers diferents. Un espai per a 
dissenyar la ciutat que volem i 
començar a fer-la realitat. 

2. Generar un espai per a la 
investigació i la innovació, per a 
aprendre a participar, a 
experimentar i a coproduir. 

3. Donar suport al desenvolupament 
de projectes concrets de manera 
col·laborativa, coproduïts entre 
agents diversos i adaptats als 
diferents contextos. 

4. Facilitar a les persones i 
comunitats la possibilitat de ser 
part activa en les polítiques 
públiques a través de dinàmiques 
de col·laboració i intel·ligència 
col·lectiva, de l'aprenentatge 
compartit i el coneixement obert. 

Ciuta·lab treballarà des de quatre 
valors centrals: col·laboració, 
experimentació, obertura i cures. 

#ciutadania
#participació
#investigació

Més informació

https://www.lasnaves.com/ciuta·lab/?lang=es
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Presentació de 
Ciuta·lab
● NOVEMBRE

Las Naves va presentar el seu laboratori 
ciutadà orientat a Missions València 2030. 
En la benvinguda a l'esdeveniment va 
participar Marta Chillarón, directora de Las 
Naves, i María Jesús Pérez Galant, directora 
general de Participació Ciutadana de la 
Generalitat Valenciana. A continuació, l'equip 
de Ciuta·lab va presentar el laboratori 
acompanyat de representants d'altres 
laboratoris ciutadans estatals com Laura 
Fernández, de Medialab Matadero (Madrid), 
Ricardo Antón, de ColaBoraBora (Bilbao), 
Kani Cubo, de LAAAB (Aragó), Ibai Zabaleta, 
de Medialab Tabakalera (Donostia), Laia 
Sánchez, de Citilab (Cornellà de Llobregat), i 
Salvador Moncayo, d'AeioLuz (València).  

Laboratoris ciutadans per a una ciutat 
democràtica
● JUNY Trobada amb diferents laboratoris, agents i 

altres espais clau en l'ecosistema de la 
innovació democràtica i ciutadana de 
Barcelona i d'altres ciutats de l'Estat. Es 
van donar a conéixer els àmbits i les 
metodologies de treball i la forma 
d'organització i fortaleses, amb l'objectiu 
de compartir les diferents experiències i 
explorar vies de col·laboració i intercanvi 
que contribuïsquen al reforç d'aquests 
espais. Des de Las Naves va participar 
Javier Ibáñez, tècnic I+D+i i responsable 
del Ciuta·lab.  

Col·lab

● Col·lab de Las Naves és una 
acceleradora pública per a 
startups i iniciatives 
emprenedores innovadores i amb 
triple impacte: social, econòmic i 
mediambiental. 

#emprenedoria
#startups
#transparència
#tecnologia

A Col·lab s'ofereix, a més d'espais de 
treball i de reunions, mentorització 
intensiva en 10 àrees clau per a les 
persones emprenedores, a més 
d'accions de facilitació, networking i 
teambuilding. 

Actualment estan actius els 
següents programes de suport a 
l'emprenedoria innovadora social i 
urbana: 

 ¶ Preacceleració: És un programa 
de promoció de l'emprenedoria 
innovadora, destinat a aquelles 
iniciatives emprenedores que 
estan buscant la validació i el 
reforçament del seu model de 
negoci. 

 ¶ Acceleració: És un programa que 
té com a objectiu oferir suport a 

aquells projectes emprenedors 
que, després d'haver validat el 
seu model de negoci, estan a punt 
d'iniciar la fase de 
comercialització o fa mesos que 
comercialitzen el seu producte o 
servei. 

 ¶ Scale Up: És un programa que té 
com a meta el reforç d'un model 
de negoci ja validat per una 
startup, una pime innovadora o 
una altra figura jurídica que ja 
està en fase de comercialització. 
Així mateix, es busca tant un 
augment significatiu de la xifra de 
negocis com la consolidació de 
l'equip emprenedor. 

Més informació

https://www.lasnaves.com/col·lab/?lang=es
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Bioscore

●  Està focalitzada en la innovació i 
tecnologia per a un turisme sostenible i 
ofereix una catalogació via scoring 
d'establiments hotelers a través dels tres 
pilars bàsics de la sostenibilitat. A més, 
proporciona una solució TIC capaç de 
cobrir el cicle de report de la informació de 
Responsabilitat Social Corporativa. 

Boomelia

● És un espai d'agregació a la cultura 
digital de la població adulta (boomers i 
millennials) amb l'objectiu de reduir la 
bretxa digital intergeneracional, que 
ofereix productes formatius innovadors i 
dinàmics.   Veure vídeo

Ai Vision

● Aplicació de la intel·ligència artificial per 
a la detecció del distanciament 
interpersonal en zones públiques. 
El projecte s'extrapolarà a controls 
d'aforaments en recintes firals, supervisió 
d'aglomeracions en centres comercials o 
vigilància en riscos laborals.

Banc Col·labora

● Banc social integrat que busca 
connectar professionals de l'economia 
creativa per a fer projectes i productes a 
partir d'intercanvis de serveis i 
col·laboració remunerats per la moneda 
social 'col·labora'.   Veure vídeo

Accesscity

● App que serveix per a identificar i 
categoritzar l'estat d'accessibilitat de les 
nostres ciutats, fent un mapeig per trams, 
detectant les incidències i senyalitzant-les.  

 Veure vídeo

Central de Compras 
Ecológico València

● Central de compres de productes 
ecològics, de proximitat i respectuosos 
amb el medi. Ofereix un paquet de serveis 
per a facilitar la gestió comercial, crear 
sinergies i estendre aquest model de 
consum.   Veure vídeo

Be Mariposa

● Mercat web que sensibilitza 
consumidors i assessora empreses sobre 
els seus impactes socials i mediambientals, 
facilitant la transformació de sistemes de 
producció i canvi en hàbits de consum.  

 Veure vídeo

Data Driven Mobility 

● Proposa la creació de pàrquings coberts 
per a bicicletes, per a protegir-les de 
robatoris i vandalisme. Planteja un sistema 
d'incentius econòmics per a l'usuari, de 
manera que, com més ús de la bicicleta, 
menor serà el cost, promovent la mobilitat 
sostenible.   Veure vídeo

Dumco

● Una xarxa col·laborativa de magatzems 
urbans de proximitat que permet a les 
empreses locals compartir 
l'emmagatzematge i agrupar els seus 
repartiments de mercaderies en un sol 
desplaçament, més sostenible, verd i sense 
emissions de CO2. 

Fibsen

● Investiga i desenvolupa sistemes 
intel·ligents de sensat de fibra òptica per al 
sector de l'aigua, per a monitoritzar en 
temps real i formular analítiques 
predictives de la seua qualitat i de la salut 
de les infraestructures, a baix cost i 
consum energètic.   Veure vídeo

Glissandoo

● Plataforma que ofereix un estalvi de 
temps en la gestió del dia a dia en 
comunitats de músics (calendaris, 
repertori, assistència, estadístiques…) i,  
a més, fomenta la participació de les 
persones que les integren mitjançant  
una app.

El balcón verde

● Està desenvolupant un sistema hermètic 
integrat per panell solar generador 
d'electricitat i hivernacle generador de 
calefacció i ventilació passiva per a millorar 
l'eficiència energètica dels habitatges.

 Veure vídeo

EmploGreen

● Una agència d'ocupació especialitzada 
en economia de triple impacte. Dona 
visibilitat a llocs de treball d'empreses i 
organitzacions compromeses i duu a terme 
processos de selecció i formació per a 
companyies d'economia verda o social.

Baukunst-Patrimonio 
Virtual / E-Place Heritage

● Pretén preservar, divulgar i gestionar 
virtualment el patrimoni amb repositoris 
institucionals 3D, itineraris urbans inclusius 
amb realitat augmentada i place branding 
digital mitjançant NFT.   Veure vídeo

Guías 3D

● Pretén proporcionar a les entitats 
culturals eines per a la divulgació de les 
seues col·leccions digitalitzades en 3D, 
mitjançant guies interactives amb 
aplicacions dedicades de realitat 
augmentada i altres articles.

EsportiVA

● Plataforma digital creada perquè equips i 
esportistes tinguen un espai en un lloc de 
referència per a les persones aficionades o 
professionals de l'esport femení. Es pot 
compartir informació, esdeveniments, 
interessos i trobar serveis. L'objectiu és 
donar més visibilitat i repercussió.

 Veure vídeo

Equips i
mentors
Col·lab 2021
#mentorització #tripleimpacte
#teambuilding

https://www.youtube.com/watch?v=hSWVSsK3iuA
https://www.youtube.com/watch?v=d0iPK4qHBas
https://www.youtube.com/watch?v=aXWjVd5YB88
https://www.youtube.com/watch?v=BIQCaaEf3mU
https://www.youtube.com/watch?v=psFC6Yrom4Q
https://www.youtube.com/watch?v=KNcKqYpyIvo
https://www.youtube.com/watch?v=x4muBfIiNyk
https://www.youtube.com/watch?v=EHxW0Fjz0D4
https://www.youtube.com/watch?v=zZhPGE5GW0E
https://www.youtube.com/watch?v=IO-2Re19XU8
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Impact - E

● Ofereix la primera eina que recull tots els 
àmbits de la transició energètica per al 
sector residencial, amb l'objectiu de 
millorar les polítiques urbanes dels 
planificadors i empoderar la ciutadania, 
conscienciant-la, en convertir les persones 
en protagonistes de la transició energètica.  

 Veure vídeo

INMI

● Plataforma digital multilingüe i 
geolocalitzada, que connecta la comunitat 
migrant amb una xarxa de professionals i 
serveis de la ciutat en diversos sectors 
com ara processos legals, habitatge, 
traducció, alimentació, treball, cultura i 
lleure i educació.

Mercat Horta Viva

● Plataforma on els xicotets productors 
s'uneixen i ofereixen productes de 
proximitat de qualitat, en un mateix espai, 
amb només unes despeses d'enviament.

MeuTeu Co-design Lab

● És un laboratori de moda que es basa en 
col·laboracions estratègiques i 
metodologies de codisseny per a 
normalitzar la participació i la representació 
de col·lectius que són habitualment 
ignorats pel sistema de moda actual.

L'horta rebrota

● Iniciativa emprenedora que proposa la 
creació d'un centre educatiu i cultural en 
agroecologia i permacultura per a formar la 
nova generació de persones agricultores 
amb pràctiques agrícoles més sostenibles.  

 Veure vídeo 

Llum

●  És una plataforma en el núvol basada en 
blockchain per a traçar, gestionar i 
compartir electricitat de fonts renovables. 
Busca reduir el preu casant oferta i 
demanda entre productors i consumidors, 
com comunitats de veïns, empreses i 
ajuntaments. 

 Veure vídeo  

JIBU H2O

● És una startup que fomenta el consum 
d'aigua de l'aixeta i fonts filtrada, com una 
alternativa convenient, responsable i 
sostenible al consum d'aigua envasada, que 
genera un greu problema de contaminació 
per plàstics. Proposa un nou concepte de 
«refilling station» (o «fonts intel·ligents»), 
instal·lades en llocs públics i empreses, tant 
en zones obertes com tancades.

Motion Academy

● Està centrada en el desenvolupament 
d'accions educatives a partir del moviment 
i l'expressió corporal, i també en el 
desenvolupament d'eines pedagògiques 
per tal de millorar la qualitat de vida de les 
persones.   Veure vídeo 

Maminat

● Marca de cosmètica natural i ecològica 
amb fórmules senzilles, elaborades amb 
ingredients mediterranis, orientada a 
persones que busquen cuidar-se i 
preservar la natura.

Organic Boosting

● És la plataforma d'exportació 
automatitzada per a supermercats en tot el 
món, especialitzada en productes 
ecològics.

RH en positiu

● Dinamitza la recerca de feina a les 
províncies d'Espanya a través de 
l'organització de fòrums d'ocupació que 
permeten la connexió àgil i útil de persones 
en cerca activa amb empreses i 
responsables de RH.   Veure vídeo 

Valua

● És una empresa que té com a missió 
posar en valor l'ofici d'artista faller, creant 
nous horitzons, visibilitzant, diversificant i 
desestacionalitzant els treballs dels 
creadors i les creadores de Falles i 
Fogueres.   Veure vídeo 

Veniboo

● Startup que ha creat un moble sostenible 
inspirat en la tradició valenciana, fet amb 
mitjans artesanals i materials naturals, per 
a promoure el consum de fruites i verdures.

 Veure vídeo

Skroller

● Ha desenvolupat un suport per a 
patinets elèctrics que incrementa el 
control, l'estabilitat i el confort, i redueix la 
fatiga muscular i el risc d'accidents, en 
activar el cos com a centre d'equilibri; 
d'aquesta manera, es millora l'experiència 
d'ús.   Veure vídeo 

Soundcool

● Sistema que permet dur a terme 
creacions musicals, sonores i audiovisuals, 
en directe i de forma col·laborativa, a 
través de tauletes, telèfons mòbils, 
ordinadors, sistemes de realitat virtual i 
altres dispositius connectats a través 
d'Internet.

Rodando Ecomensajería

● És una empresa que està revolucionant 
la logística de proximitat. Amb l'ús de 
vehicles ecològics dins de les ciutats, 
trasllada els enviaments d'un punt a un 
altre sense contaminar el medi ambient. 
  Veure vídeo

Yhood, marketplace

● És una plataforma de triple impacte que 
dona visibilitat al comerç local, humanitza 
els barris i promou un consum responsable 
i amb propòsit.   Veure vídeo 

Tornem, cultura i 
sostenibilitat
● Creació d'esdeveniments culturals que 
promouen un canvi social, reduint l'impacte 
en l'entorn. Amb aquesta experiència, 
treballa amb altres entitats per tal de 
minimitzar la seua empremta, i realitza 
activitats d'educació ambiental.  

 Veure vídeo

›  Col·lab ›  Col·lab

https://www.youtube.com/watch?v=IzigsgBfiEc
https://www.youtube.com/watch?v=_Ko42ULbobs
https://www.youtube.com/watch?v=kOd4tPnlrsM
https://www.youtube.com/watch?v=oC267jTpTak
https://www.youtube.com/watch?v=klE4I4_N9Io
https://www.youtube.com/watch?v=Mz8tCVmZxUQ
https://www.youtube.com/watch?v=BVdMpEbJV9s
https://www.youtube.com/watch?v=WoAMjCweEZs
https://www.youtube.com/watch?v=EvdZA4WCYVg
https://www.youtube.com/watch?v=z-XCym8TUpE
https://www.youtube.com/watch?v=oUNMFj-l-xI
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ISMAEL ABEL 
(ESTRATÈGIA)

Expert en desenvolupament 
sostenible, innovació i ecosistemes 
empresarials. Ajuda a transformar 
les idees, amb una combinació de 
visió, valors, lideratge i estratègia.

JAVIER CARRASCO 
(RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL)

És professor a la Universitat de 
Saragossa i, des del 2003, consultor 
i coordinador de projectes 
relacionats amb la RSC, 
emprenedoria i investigació social.

ALEJANDRO CANCELAS
(TIC)

Expert en transformació digital i 
noves tecnologies i divulgador. 
Ajuda a digitalitzar negocis i a 
potenciar la seua visibilitat en línia i 
l'automatització de processos.

LUCIA CARRAU
(ASSESSORAMENT LEGAL)

Advocada especialitzada en Dret 
Mercantil, Noves Tecnologies i 
Startups. Ha desenvolupat un 
projecte de Transformació Digital 
per a pimes. 

JAVIER ALANDES
(LEAN STARTUP I ORATÒRIA)

Formador, conferenciant, escriptor i 
guionista. Acompanya emprenedors 
en processos de definició del model 
de negoci i formació en 
competències transversals.

CLAUDIA ALFONSO 
(MÀRQUETING)

Cofundadora de Lavisible. Experta en 
creativitat per a aconseguir objectius 
de venda, amb el focus en inbound 
marketing, social media, comunicació 
en línia i màrqueting social.

MARINA ROMERAL 
(GESTIÓ D'EQUIPS, NEGOCIACIÓ I 
LIDERATGE)

Psicòloga i coach, certificada en 
Agilitat en RH (Lideratge, Kanban i 
Scrum). Acompanya les empreses en 
els seus models de Recursos Hu-
mans i Persones en diversos àmbits. 

ARTUR PUIG
(METODOLOGIES ÀGILS)

Fundador de l'editorial Itbook, 
dedicada al desenvolupament 
d'aplicacions educatives. Treballa 
amb les startups com ser àgils, 
flexibles i anticipar escenaris i 
resultats futurs.

MARÍA AMIGO
(VIABILITAT I FINANCES)

Consultora empresarial de triple 
impacte i docent. Guia els projectes 
per a assolir la viabilitat econòmica, 
desenvolupant plans per a diferents 
escenaris.

Kick off de la 4a edició del 
Col·lab
●  MARÇ

Las Naves, centre d'Innovació de l'Ajuntament de 
València, va obrir una nova convocatòria dels seus 
programes Col·lab de suport a l'emprenedoria 
innovadora amb impacte social i mediambiental. 
Aquests programes formen part del marc 
estratègic Missions València 2030, que desplega 
la política d'innovació pública de l'Ajuntament de 
València amb el suport d'altres administracions 
públiques, el sector privat, el món de l'educació i 
el coneixement i la societat civil organitzada.  

Les persones i equips emprenedors optaven a 
ser un dels 15 seleccionats en un dels tres 

Demo Day Col·lab 
3a Edició
●  MAIG

La tercera edició dels programes 
d'acceleració de Col.lab va culminar amb 
la celebració del Demo Day, on cadascun 
dels quinze equips que van participar van 
exposar els seus projectes.  

Els emprenedors van treballar, durant 
sis mesos, juntament amb els 
professionals i mentors de l'acceleradora, 
amb el suport de tot l'equip i els serveis de 
Las Naves. Els projectes van participar en 
tres programes: Preacceleració, 
acceleració i scale-up. 

Entre les propostes desenvolupades 
s'inclouen iniciatives orientades a millorar 
la seguretat i la protecció personal davant 
la situació provocada per la pandèmia, 
mobilitat sostenible, moda inclusiva, 
desenvolupament col·laboratiu de 
projectes creatius, ocupació responsable, 
producció ecològica i de km 0, transició 
energètica i lluita contra el canvi climàtic, 
gestió sostenible d'organitzacions 
associatives, assistència a immigrants o 

mesurament de la sostenibilitat en les 
empreses.  

Els projectes premiats van ser 
Impact-E, en la categoria de 
preacceleració, Mercat Horta Viva, en la 
categoria d'acceleració, i Maminat, en la 
categoria de scale-up. 

programes disponibles que van començar al maig 
del 2021: preacceleració, acceleració, i scale-up.  

Entre les àrees de rellevància hi ha la reducció 
de residus i emissions de CO2, la lluita contra 
l'obesitat, el consum responsable, la millora de la 
resiliència de les ciutats davant de situacions de 
crisi o catàstrofes o la reducció de desigualtats.   

Els equips elegits en la quarta convocatòria del 
Col·lab van ser:  

 ¶ Preacceleració: RH en Positiu, Boomelia, Data 
Driven Mobility, EsportiVA, Tornem, Yhood 

 ¶ Acceleració: AI-Vision, IMPACT-E, Patrimonio 
Virtual, Valua, Bemariposa 

 ¶ Scale-up: Skroller, Jibu H20, Motion Academy, 
Rodando Ecomensajería  
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Col·lab Weekend 2021
● SETEMBRE

El hackathó va comptar amb la 
participació de 40 persones, en vuit 
equips, part d'elles de forma 
presencial a Las Naves, i part en 
connexió en línia, per garantir la 
màxima seguretat, en compliment 
de les mesures anti-Covid. Cadascun 
dels equips es va centrar en reptes 
vinculats a l'estratègia d'innovació 
social i urbana Missions València 
2030. Va rebre el suport de l'equip 
de mentors de Col·lab, i hi va haver 
xarrades formatives sobre innovació 
i oratòria. 

Els dos millors projectes van ser 
elegits per un jurat integrat per sis 
membres, representants de Caixa 
Popular, Startup València, Angela 
Impact Economy, La Visible, Col·lab i 
Las Naves. En la seua valoració, van 
tindre en compte els impactes reals 
en les persones i el seu entorn, la 
viabilitat de la proposta, el grau 
d'innovació i la implicació de l'equip 
promotor.

El Balcón Verde es va convertir en 
la primera de les startups de la 
cinquena edició dels programes de 
l'acceleradora Col·lab, que va 
començar a l'octubre. La seua 
proposta permet millorar l'eficiència 
energètica i reduir consums i, així, 
aconseguir estalvis en els costos 
energètics, en un moment de 
màxims històrics en els preus. A 
més, retalla el volum d'emissions de 
CO2 a l'atmosfera. El sistema és 
aplicable a edificis nous i ja 
construïts.  

MemU va rebre un accèssit de 
Caixa Popular per a treballar en el 
desenvolupament del seu projecte. 
La proposta inicial passa per 
construir una plataforma on 
compartir material -com àudios-, en 
què els usuaris podran expressar-se i 
generar identificació. Es comptarà 
amb el suport d'experts i, en una 
segona fase, s'organitzaran 
activitats o trobades presencials.  

Els altres sis equips han sigut: 
Espardenyes, que proposa un centre 
d'agroecologia, ecofeminisme i 
permacultura a l'horta valenciana; 
Banc Col·labora, que planteja la 
creació d'un banc de temps per a 
professionals del món creatiu; E_
Place Heritage, que busca facilitar la 
implicació de tota la societat en la 
protecció del patrimoni històric i 
cultural, mitjançant l'«apadrinament 
digital»; Felices las Cinco, que 
proposa l'adequació per a la infància 
i l'adolescència de les guies sobre 
gestió de riscos de desastres; Green 
Week, plataforma digital amb un 
quantificador dels residus plàstics 
que genera cada persona i com els 
pot minimitzar, i Uatec, que vol 
facilitar l'autonomia de persones 
amb mobilitat reduïda, amb un 
dispositiu amb sensors, que captaria 
els senyals del cervell i els traduiria 
en ordres. 

Demo Day Col·lab 
4a Edició

● OCTUBRE 

Col·lab va posar el colofó a la quarta edició 
dels seus programes amb la celebració del 
Demo Day, esdeveniment en què totes les 
startups participants van presentar les 
solucions desenvolupades. En el transcurs 
de l'esdeveniment, l'organització de Col·lab 
va premiar les que van ser considerades 
les tres millors solucions accelerades en 
aquesta edició: les de RH en Positiu, per 
facilitar les connexions entre persones i 
empreses en processos de cerca i selecció 
d'ocupació en línia; Valua, que ofereix 
solucions innovadores a més de 40 tallers i 
artistes fallers per a obrir nous nínxols de 
negoci, i Jibu H20, que ha dissenyat unes 
fonts intel·ligents contactless que 
permeten omplir envasos reutilitzables i 
evitar el malbaratament d'ampolles de 
plàstic. 

Kickoff de la 5a edició 
del Col·lab

● NOVEMBRE 

La cinquena edició dels programes de 
Col·lab es va posar en marxa amb quinze 
projectes centrats en l'aportació de 
solucions a diferents reptes del marc 
estratègic d'innovació urbana Missions 
València 2030. Els emprenedors treballaran 
sis mesos amb els professionals i els 
mentors de l'acceleradora, amb el suport de 
tot l'equip i els serveis del centre d'innovació 
Las Naves.   

Les startups treballen en el 
desenvolupament de solucions per a fer 
front a alguns dels grans reptes i 
preocupacions de la ciutadania, des de la 
transició energètica i la gestió eficient de 
l'aigua, fins al consum de productes de 
proximitat i sostenible, l'alimentació 
ecològica i saludable, l'accessibilitat per a 
totes les persones a les ciutats, la recerca de 
feina, l'impuls a les professions creatives i la 
protecció del patrimoni cultural i 
mediambiental.   

Nou dels quinze equips que participaran 
en la cinquena edició de Col·lab s'incorporen, 
per primera vegada, a l'acceleradora. Es 
tracta d'Agri-cultura, que proposa la creació 
d'un centre educatiu en agroecologia i 
permacultura; Banc Col·labora, que busca 
connectar professionals de l'economia 
creativa, amb una moneda social, 'col·labora'; 
Central de Compres Ecològic València, que 
facilita la gestió comercial, sinergies i 
promoció d'un consum de proximitat i 
sostenible; El Balcón Verde, que planteja un 
sistema per a l'eficiència energètica de 
vivendes, amb panells solars i hivernacles; 
Guías 3D, per a digitalitzar col·leccions 
culturals amb 3D i realitat augmentada; 
Llum, plataforma en el núvol basada en 
blockchain per a traçar, gestionar i compartir 
l'electricitat procedent de fonts renovables; 
Accesscity, app que permetrà identificar i 
categoritzar l'estat d'accessibilitat de les 
ciutats; Fibsen, que investiga i desenvolupa 
sistemes intel·ligents de sensat de fibra 
òptica per al sector de l'aigua, i Veniboo, que 
ha creat un moble sostenible amb materials 
naturals que millora la conservació de fruites 
i verdures. 



82LAS NAVES 83LAS NAVES

Memòria 2021  ›  LaboratorisMemòria 2021  ›  Laboratoris ›  Col·lab el 2021 ›  Col·lab el 2021

Programació  

B Tardes | Construyendo 
una Economía B (de 
Buena)
ABRIL

Esdeveniments inspiradors en què 
empreses amb certificació B Corp 
(Empreses B) relaten l'impacte 
social i mediambiental positiu que 
estan generant i els compromisos 
que han adquirit en matèria de 
transparència i sostenibilitat. 
Aquesta vegada es va comptar amb 
Valentina Demori, Head of 
Community B Lab Spain, per a 
l'obertura de l'esdeveniment. A 
continuació, hi va haver una taula 
redona sobre com ser una empresa 
rendible i, alhora, generar impacte 
social i mediambiental, amb Roberto 
Ballester, CEO de Felidarity; María 
Luisa Tomaselli, directora comercial 
de Phenix, i Natalia Bundo, directora 
de màrqueting de Pensium. Tot 
seguit, es van tractar qüestions 
relatives a la creació d'empreses 
socials des de les polítiques 
públiques amb Teresa García, 
directora general d'Emprenedoria i 
Cooperativisme de la Generalitat 
Valenciana; Juanjo Manzano, 
cofundador i director executiu 
d'AlmaNatura; i Roberto Ballester, 
CEO de Felidarity.  

 Galeria d'imatges

B Tardes | Valencia en 
Movimiento B

OCTUBRE

L'interés creixent dels inversors per 
aquells projectes i empreses que 
busquen un equilibri entre la 
generació de beneficis econòmics i 
d'impactes socials i mediambientals 
positius va ser el tema central de la 
nova sessió de les B Tardes, amb 
una segona taula de debat en què 
es va reflexionar sobre què són i 
com impulsar les empreses de triple 
impacte des de la generació de 
«comunitats de canvi».   

Laura Ferré, community builder 
de B Lab Spain, va ser l'encarregada 
de l'obertura de «B Tardes: València 
en movimiento B». La primera taula, 
«Descobrint per què les empreses 
amb impacte cada vegada són més 
rellevants per als fons d'inversió», va 
estar moderada per Asun Sanchis, 
responsable de Stakeholders 
Relations de l'acceleradora pública 
Col·lab. Hi van intervindre Begoña 
Pastor, strategic Partnerships and 
Alliances Manager a Ângela Impact 
Economy, i Margarita Albors, 
fundadora i presidenta de Social 
Nest Foundation.

Laura Ferré va prendre el relleu 
com a moderadora en la segona 
taula, «Com impulsar les empreses 
de triple impacte des de la genera-
ció de comunitats de canvi», que va 
comptar amb Vero Devenin, investi-
gadora a ESADE i impulsora de la 
comunitat B Academics Spain; 

María Gomez, sòcia directora de la  
B Corp Grupo Axius i impulsora de 
Comunidad B Andalucía; Silvia 
Lizcano, fundadora i CEO de Bema-
riposa i membre de la comunitat de 
Multiplicadors B, i Nora Miralles, 
vicepresidenta de Sannas.

 Veure vídeo

 Galeria d'imatges

Curs Multiplicadors 
B-B Lab Spain

NOVEMBRE - DESEMBRE

B Lab Spain, la Fundació Social Nest 
i Las Naves van coorganitzar un 
«Curs de Multiplicadors B» impartit 
al novembre i desembre de 2021 a 
Las Naves. 

Cicle de jornades 
«Finances ètiques, 
solidàries i alternatives»

SETEMBRE - OCTUBRE

L'acceleradora de triple impacte 
Col·lab de Las Naves va col·laborar 
amb un cicle de jornades sobre 
finances ètiques, solidàries i 
alternatives. Durant quatre sessions 
es va parlar de l'enregistrament de 
simulacres monetaris, de realitats 
monetàries alternatives, de banca 
compromesa amb el 
desenvolupament sostenible i es 
van presentar els fons 
d'emprenedoria social. 

 ¶ El joc de l'intercanvi. Sabem què 
són i com funcionen els diners? 
Com afecten els diferents 
sistemes monetaris a la 
desigualtat? Una moneda social 
pot funcionar? Amb 
l'acompanyament de Miguel 
Yasuyuki, cofundador de l'Institut 
de Moneda Social, i Ahmed 
Mohammed, tècnic d'ACOEC. 

 ¶ I Jornada: Realitats Monetàries 
Alternatives. «Introducció de la 
moneda social» amb Miquel 
Yasuyuki, cofundador de l'Institut 
de Moneda Social; «Implantació 
de la moneda social» amb 
Susana Belmonte, economista 
especialista en innovació 
monetària; «La Turuta, moneda 
social de Vilanova i la Geltrú» 
amb Ton Dalmau (coordinador de 
La Turuta). Modera: Ahmed 
Mohamed, tècnic d'ACOEC. 

 ¶ Banca compromesa amb el 
desenvolupament sostenible. 
Obertura a càrrec de José Vicent 
Soler, director general 
d'Economia Sostenible de la 
Generalitat Valenciana; 
«L'economia social i solidària i la 
banca compromesa amb el 
desenvolupament sostenible» 
amb Tomás De Los Santos, 
membre de REAS; «Triodos 

Bank» amb Juan Antonio Sanchis, 
director de l'oficina de Triodos a 
València; «Caixa Popular» amb 
Miguel Montagut, director de 
zona i membre de RS de Caixa 
Popular; «Fiare Banca Ética» amb 
Judit Arans, gestora de relacions 
de delegació de Barcelona de 
Fiare Banca Ética. 

 ¶ Presentació dels Fons 
d'Emprenedoria Social. «L'em-
prenedoria i l'ecosistema socio-
emprenedor a València» amb 
Vanessa Campos, professora 
titular del Departament de 
Direcció d'Empreses de la 
Universitat de València i codirec-
tora del Màster en Estratègia 
d'Empresa de la Universitat de 
València i Ana Teresa Ejarque, 

professora del Departament de 
Direcció d'empreses de la 
Universitat de València i investi-
gadora de la Càtedra d'Economia 
del Bé Comú de la Universitat de 
València; «Emprenedoria i 
desenvolupament local en els 
Bancs Comunitaris» amb Gabriel 
Abascal, membre de Cerai; 
«Crowdfunding cívic, vies 
comunitàries per al finançament 
alternatiu» amb Mauricio O’Brien, 
responsable de 
Desenvolupament Regional a 
l'European Crowdfunding; «Fons 
d'Emprenedoria Social: 
FonRedess» amb Javier Moreno, 
coordinador de FonRedess, i 
«Fondesva» amb Sara García, 
tècnica a l'Associació Finances 
Ètiques CyL. 

Més informació

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157718975557633
https://www.youtube.com/watch?v=I4x4_6Bc-nM
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720069741988
https://www.lasnaves.com/program/finances-etiques-solidaries-i-alternatives/
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Fira LLAMP 3i
NOVEMBRE

Las Naves va acollir la Fira LLAMP 
3i, esdeveniment final del programa 
d'emprenedoria de triple impacte 
LLAMP 3i de la Secretaria 
Autonòmica d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i 
Treball de la Generalitat Valenciana. 

 Galeria d'imatges

iTalks - Emprenedoria de 
triple impacte

DESEMBRE

Aprofundir en els dèficits i les 
oportunitats que l'emprenedoria 
genera i crear un clima de 
coneixement compartit va ser l'eix 
vertebrador d'«Emprenedoria de 
triple impacte», la quarta jornada de 
l'esdeveniment inspiracional i-Talks. 
Organitzat per Prensa Ibérica a 
través de les nou capçaleres 
informatives de l'arc mediterrani, 
aquest projecte advoca per la 
inspiració, innovació i transformació 

posada a l'abast de tots els actors 
vinculats al sector econòmic. 
L'emprenedoria de triple impacte és 
un model econòmic que persegueix 
i estableix, entre els seus objectius 
estratègics, un èxit corporatiu que 
transcendeix el benefici econòmic i 
genera un impacte ambiental i social 
positiu. 

Aquestes noves empreses 
sustentables tenen la missió de 
reconvertir l'economia i transitar 
cap a nous paradigmes més justos i 
ètics. L'elenc de ponents va estar 
conformat per María Celia Rodrí-
guez, encarregada de la gestió de 
projectes europeus de R+D a 
l'Oficina de Transferència de Resul-
tats de la Investigació de l'Institut 
de Tecnologia Ceràmica; Margarita 
Albors, presidenta i fundadora de 
Social Nest Foundation; Juan Bueno, 
coordinador de Mobility Hub Startup 
València i CEO de Myrentgo Mobi-
lity; i Carlos Ferrando, fundador i 
CEO de Closca, la marca valenciana 
que busca inspirar un canvi positiu 
en la societat per a generar un demà 
més conscient i respectuós. A més, 
Andy Stalman també va intervindre 
com a ambaixador de l'esdeveni-
ment. 

 Veure vídeo

Celebració del Demo 
Day de Boost Your 
Pilot (Programa 
de mentorització 
desenvolupat juntament 
amb la Càtedra de 
Transició Energètica)

MARÇ
Aquest programa de mentorització, 
desenvolupat juntament amb la 
Càtedra de Transició Energètica de 
la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, es va posar en marxa a finals del 
2020 per a donar suport a l'empre-
nedoria des de la universitat.  
Les iniciatives Campustaje i Next0, 
impulsades per estudiants de la 
Universitat Politècnica de València 
(UPV), van superar amb èxit aquest 
programa amb un prototip viable i 
competències suficients per a 
evolucionar a la següent fase de 
desenvolupament.  
Tots dos projectes van ser seleccio-
nats al hackató d'idees «Descarbo-
nitzar el Campus de Vera», a l'octu-
bre del 2020. Campustaje ha 
treballat en el disseny d'un compos-
tador de tipus got, que facilita a 

agricultors i particulars el dipòsit de 
residus orgànics per a obtindre 
compost. Pel que fa a Next0, s'ha 
centrat en el desenvolupament 
d'una eina d'anàlisi i gestió de dades 
per a avaluar impactes en el canvi 
climàtic d'entorns determinats –
com el campus de la UPV–, que 
permeten conscienciar i implicar les 
persones en actuacions concretes. 

 Veure vídeo 1

 Veure vídeo 2

Las Naves es recolza 
en SpeedOut per a 
dissenyar plans d'impuls de 
cocreació de les startups 
de Col·lab

NOVEMBRE

Las Naves ha fet un pas més en la 
seua estratègia de consolidació 
d'aliances publicoprivades per a 
avançar en el desenvolupament i la 
implementació de les accions 
vinculades a l'estratègia Missions 
València 2030, de la qual és cores-
ponsable, juntament amb la Delega-
ció d'Innovació i Coneixement del 
Ajuntament de València. El centre 
d'innovació ha tancat un acord 
d'assistència tècnica amb Spee-
dOut Advisory, consultora de 
serveis d'estratègia, finances i 
innovació liderada per Jaime. 

Col·lab a València Startup 
Market, amb estand propi 
en la zona d'Ecosistema

OCTUBRE

Esdeveniment de referència per a 
startups innovadores que se celebra 
cada any a la Plaça de l'Ajuntament 
de València. En aquest esdeveni-
ment s'acosten les startups a la 
ciutadania. 

Training de RSE a finalistes 
de la competició Climate-
KIC - Spain 2020

ABRIL

Webinar sobre els diferents tipus de 
certificacions sobre responsabilitat 
social empresarial per a startups 
d'impacte mediambiental que van 
ser finalistes de la competició 
Climate-KIC Espanya
el 2020. 

Presentació 
de Col·lab en la
taula redona 
«València com a potència 
emprenedora»

MARÇ

Participació en el XI Congrés 
de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de València. 
Taula composta per Teresa 
García Muñoz - Directora General 
d'Emprenedoria i 
Cooperativisme, GVA. Mauro 
Xesteira, Manager 
de Col·lab de Las Naves i Nacho Mas 
- CEO Startup València.

Un dia a Col·lab amb 
Fundació FORD - 
Impulsa els teus somnis

JULIOL

Jornada amb els joves participants 
en el programa de capacitació de 
lideratge juvenil de la Fundació Ford. 
Van compartir un dia amb tres de les 
startups de Col·lab i van rebre una 
sessió de mentorització d'oratòria. 

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157720164577303
https://www.youtube.com/watch?v=UB3RMoIDKas
https://www.youtube.com/watch?v=sxCJusINefY
https://www.youtube.com/watch?v=JJWeXF3-0Xw
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GENER
Skroller guanya la final internacional 
dels premis d'Innovació QIA en la 
categoria de startups i micropimes.

FEBRER
El projecte de cosmètica natural 
Maminat guanya diversos premis 
internacionals i tanca amb èxit la 
segona campanya de crowdfunding.

FEBRER
La startup travel-tech social INMI 
inicia la seua expansió internacional 
amb el suport de Col·lab. 

MARÇ
Bioscore prepara la seua primera 
ronda d'inversió després de superar 
els 32.000 hotels certificats en 
sostenibilitat.

MARÇ
Organic Boosting, la startup que 
multiplica les vendes de productors 
«bio» valencians en supermercats de 
tot el món.

ABRIL
El portal d'ocupació per a l'economia 
social i sostenible Emplogreen 
prepara la seua expansió a Madrid i 
Barcelona. 

ABRIL
Meu Teu: Una empresa valenciana 
dissenya uns pantalons que es 
posen per dalt per a persones amb 
mobilitat reduïda.

MAIG
Valua: Regala un Ninot augmenta la 
diversificació dels artistes en un 
15% en el primer aniversari. 

JUNY
Bemariposa desenvolupa una botiga 
en línia de consum responsable que 
informa l'usuari dels impactes reals 
de cada producte.

JULIOL
La startup de Col·lab ImpactE 
alleujarà la pobresa energètica de 
Barcelona. 

JULIOL
Les Falles, escenari de prova d'un 
nou sistema de seguretat i control 
d'aforaments desenvolupat per 
AI-Vision i Valua. 

JULIOL
INMI guardonada amb el premi de 
Millor Startup en la categoria 
d'Economia Social i del Bé Comú en 
els Premis UVemprén. 

JULIOL
EsportiVA llança un nou web per a 
donar cobertura a les esportistes 
femenines en els Jocs Olímpics de 
Tòquio. 

AGOST
Valua i AI Vision: Un ninot intel·ligent 
de 3 metres d'alçada controlarà 
l'aforament de visitants a les Falles 
de València 2021. 

SETEMBRE
Glissandoo tanca la seua primera 
ronda de finançament de 50.000 €. 

OCTUBRE
Y Hood es converteix en la 
guanyadora de la 20a Edició de SI 
Connect de Banc Sabadell.  

DESEMBRE
Jibu H2O inicia l'expansió de la seua 
xarxa de fonts intel·ligents per 
Espanya i ampliarà els seus àmbits 
de servei a esdeveniments. 

#FitesdeCol·labers
#futur
#comunicació
#debat

●  Futur·lab naix per una 
inquietud: la de com percebem 
el futur de la humanitat a partir del 
que se'ns mostra als mitjans de 
comunicació, a les arts en general i 
a les produccions audiovisuals en 
particular. 

Objectius 

1. Propiciar un debat rigorós amb 
experts sobre idees que, o bé ja 
estan funcionant, o bé sabem que 
podrien funcionar.

 
2. Generar espais on difondre 

projectes de Las Naves de la mà 
dels responsables dels mateixos.  

3. Proposar i activar. Potenciar els 
espais de col·laboració entre 
diferents actors i facilitar entre 
ells un moviment fluid i comú cap 
a un fi, evitant els debats estèrils 
que puguen desgastar la idea o 
frenar-ne l'impuls.  

4. Crear una xarxa de difusió amb 
agents externs.  

5. Donar suport a iniciatives locals. 

Futur·lab

Las Naves llança Futur·lab amb 
una campanya per a divulgar el 
disseny circular i sostenible
● OCTUBRE 

La primera acció que va llançar Las Naves dins d'aquest nou 
laboratori va ser «Zero», un projecte audiovisual compost per 
quatre entrevistes amb experts del disseny, amb l'objectiu de 
divulgar el disseny circular i sostenible com a una de les línies 
complementàries i necessàries per a lluitar contra el canvi climàtic 
i sumar-se al Zero Waste, moviment que promou canviar l'hàbit 
d'utilitzar i tirar per a reduir dràsticament la generació de residus. 

La campanya, promoguda per Las Naves i realitzada per Ana 
Criado, dissenyadora gràfica i directora creativa, gira al voltant del 
disseny de producte com a element indispensable a l'hora 
d'implementar el Zero Waste. Es tracta de preveure des de la 
concepció mateixa de l'objecte o envàs el com se'n disposarà. 

Mario Picazo, meteoròleg i divulgador científic expert en canvi 
climàtic i sostenibilitat, condueix i presenta aquest projecte 
compost per quatre peces audiovisuals en què va entrevistar Mari 
Carmen Estevan, dissenyadora gràfica i investigadora; Raúl Edo, 
director de màrqueting i dissenyador de producte; Ricardo 
Espinosa, dissenyador industrial i professor de disseny a 
Universidad Complutense de Madrid; i Xavi Calvo, director de 
València Capital Mundial del Disseny 2022.

 Veure vídeo 1      Veure vídeo 2    
 Veure vídeo 3      Veure vídeo 4

Més informació

›  Col·lab ›  Futur·lab

https://www.youtube.com/watch?v=dE-wlIb6nZs
https://www.youtube.com/watch?v=P1JOGLb7uQw&list=PLcQGc0fnNesNOgwbQ9fwJSw8joHO_l7VH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Dmt9eAdaJok&list=PLcQGc0fnNesNOgwbQ9fwJSw8joHO_l7VH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWPjiCJMnBE&list=PLcQGc0fnNesNOgwbQ9fwJSw8joHO_l7VH&index=1
https://www.lasnaves.com/futur·lab/?lang=es
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●  Sono·lab és el primer laboratori 
sonor experimental de la ciutat per 
a fomentar la innovació social i 
democratitzar el coneixement de 
les noves tendències de creació i 
producció musical.  

Va dirigit a la ciutadania en 
general, des de persones del món de 
la música i la creació musical fins a 
estudiants, persones neòfites i 
col·lectius vulnerables. 
Democratitzar el coneixement és 
obrir-lo a totes les persones. 

Sono·lab

Objectius 
1.  Utilitzar la innovació aplicada a la 

música mitjançant eines 
emergents per a ajudar a tindre 
una ciutat més compartida, 
inclusiva i integradora.  

2. Dotar la ciutat de València d'un 
espai col·laboratiu, divers i 
inclusiu dedicat a la investigació 
de noves eines de creació i 
producció musical.  

3. Interactuar amb agents de les 
quatre hèlixs mitjançant acords 
de col·laboració, actes de difusió i 
prototipant activitats.

#so #creació #música
#experimentació #investigació

Més informació

Accions

Grup d'investigació 
multidisciplinar

Sono·lab és membre, des del gener 
del 2020, del grup de recerca 
multidisciplinar «col·lectiu PDP11», 
integrat per docents universitaris i 
artistes. Al novembre van participar 
en una performance en el Festival 
Volumens.  

Tallers presencials
La part experimental dels tallers es 
dona als dos estudis 
d'enregistrament de so bessons del 
Sono·lab, a Las Naves. Es 
complementa amb una introducció i 
una conclusió de contingut didàctic 
en una aula amb videoprojector. A 
través de l'exposició, 
l'experimentació i l'assimilació, es 
donen a conéixer aquestes eines. A 
l'estudi en línia, dedicat a la realitat 
estesa i a les eines en línia, hi ha 
sistemes per a la creació 
col·laborativa mitjançant ordinadors, 
mòbils, tablet, HoloLens i Kinect. 
L'estudi offline, dedicat a les eines 
fora de línia, serveix per a conéixer i 
posar en pràctica el beatboxing amb 
loopstation i el turntablism.  

Els tallers programats el 2021 
van ser dins de l'esdeveniment 
Future Gamers (abril), per a la 
Fundació Asindown (2 tallers al 
juny), l'esdeveniment Spanish 
Beatbox Battle ( juliol), el programa 
Estiu Jove (8 tallers al juliol), i per al 
Col·legi Santiago Apòstol ( juliol).

Patrocini
Al juliol es va fer un showcase del 
Sono·lab a la XII Spanish Beatbox 
Battle.  

 Veure vídeo

Residències artístiques i 
culturals

Entre el maig i el juny es van 
programar dues residències 
artístiques i culturals juntament 
amb la Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de València.  

Activitats de difusió 

Actuacions musicals en 
directe en línia 

 ¶ Demoday del Col·lab. Maig 

 ¶ Concurs de sintonies serièfiles 
«El poder de las series». Abril i 
maig.  

Sessió que es va emetre en línia pel 
canal de YouTube de Las Naves en 
què el DJ, en realitat virtual, anava 
punxant sintonies de sèries a tall de 
quiz. Els espectadors/jugadors, 
prèviament inscrits, van emplenar 
durant el joc un formulari amb les 
respostes.  

 Veure vídeo

Actuacions musicals en 
directe presencials 

 ¶ Performance RV en comple-
ment a l'exposició «Erótica 
techno en la arquitectura 
valenciana». Març i abril 

Amb l'objectiu d'aprofundir en la 
relació entre l'arquitectura i la 
música techno, es va fer servir en 
aquesta performance la realitat 
virtual com a mitjà per realitzar una 

sessió de creació de música techno 
en un entorn/instruments que es 
van anar construint en temps real 
en tres dimensions. 

 Veure vídeo

 ¶ Sessió de DJ en RV per a South 
Summit Beer Party. Novembre 

Ponències

 ¶ Cefire Artísticoexpressiu: vídeo 
divulgatiu per a Metodologies 
actives i Performance en RV en 
el Congrés Arteria II. Maig  

 ¶ Future Gamers: tecnologia i 
inclusió. Abril 

Gilles Martin, responsable del 
Sono·lab, va participar en la taula 
redona «Importància de la tecnolo-
gia digital en l'educació inclusiva», 
en el marc de la jornada Futur 
Gamers celebrada a Las Naves.  

Estands

 ¶ Fira Gent Gran. Setembre

Dins de les activitats paral·leles 
organitzades en aquesta jornada 
lúdica a Las Naves per a commemo-
rar el Dia Internacional de les Perso-
nes d'Edat, Gilles Martin va preparar 
una demo gràcies a la qual les 
persones grans van poder experi-
mentar pasdobles de forma virtual.

 ¶ VRDay. Novembre

https://www.lasnaves.com/sonol·lab/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=fhE36mO5TR4
https://www.youtube.com/watch?v=dDf-w5n6HnE
https://www.youtube.com/watch?v=4j-maMYfpoQ
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ARCH
● COORDINADOR LOCAL:

Las Naves

● PRESSUPOST:
Total: 6.000.000,00 €   
Las Naves: 207.500,00 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2019-2022

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-LC-CLA-2018-2

● PARTICIPANTS:
Las Naves i Tecnalia

#clima
#gestió
#innovació

El projecte ARCH, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió 
Europea, té com a objectiu la millora 
de la resiliència del patrimoni cultu-
ral i natural davant de les amenaces 
climàtiques i altres desastres 
naturals. 

ARCH desenvolupa eines i 
metodologies col·laboratives en una 
plataforma de gestió adreçada a 
autoritats locals, ciutadania, perso-
nes expertes, etc.  

El projecte ARCH ha escollit a 
València les àrees històriques de 
lʼAlbufera i l'Horta com a enclava-
ments per a investigar i treballar. 

Accions
 

 ¶ Modelització tèrmica dels 
efectes de l’Horta i lʼAlbufera 
sobre la ciutat de València.  

 ¶ Sistematització i gestió del 
coneixement local sobre canvi 
climàtic i agricultura.  

 ¶ Inventari de mesures per a traçar 
trajectòries d'adaptació al canvi 
climàtic.  

 ¶ Campanya de conscienciació 
d'adaptació al canvi climàtic.  

 ¶ Anàlisi dels impactes del canvi 
climàtic a l’Horta i l'Albufera.  

 ¶ Disseny d'estratègies de 
resiliència.  

 ¶ Pla d'acció de turisme 
responsable. 

Impactes 

Comprendre i analitzar millor els 
impactes del canvi climàtic sobre el 
patrimoni agrícola i natural 
d'aquestes dues àrees naturals: com 
els afecta ja, i com ho farà en el futur, 
quines són algunes opcions 
d'adaptació als impactes previstos, 
quins beneficis aporten a València 
en aquest context d'amenaça.  

Disseny d'estratègies de 
resiliència i cocreació d'eines per a 
millorar l'accés a informació 
rellevant, sempre amb la 
col·laboració i la participació de 
diversos agents pertanyents a la 
societat civil, administracions 
públiques, sector privat i sector 
acadèmic/investigador. 

Presentació del pilot 
de València a ARCH en 
l'Assemblea General de 
Shelter
● GENER

Aquest projecte també treballa per uns entorns 
històrics sostenibles i per la reconstrucció holística 
mitjançant la millora i la resiliència.  

Taller en línia «Índices agro-
climáticos y bioclimáticos» 
● FEBRER

L'objectiu de la jornada era definir i ajustar els 
indicadors que cal calcular per a València per a 
escenaris de canvi climàtic regionalitzats. Aquestes 
converses donaran suport a futurs avanços en la 
generació de coneixement sobre els impactes del canvi 
climàtic en el patrimoni natural i agrícola del municipi. 
Hi van participar dotze entitats del món acadèmic, 
societat civil, administració pública i sector privat.  

Sessió en línia 
«Hoja de ruta flexible de 
adaptación: València»
● GENER

Jornada de treball en línia.  

Reunió en línia de les 
ciutats participants en 
ARCH
● TOT L'ANY

L'objectiu d'aquestes reunions en línia és 
posar en comú els diferents avanços 
d'aquest projecte.  

›  ARCH ›  ARCH el 2021

Més informació

https://savingculturalheritage.eu/
https://savingculturalheritage.eu/
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Mutual Learning 
Workshop
● MARÇ, MAIG, OCTUBRE, 
DESEMBRE

ARCH va posar en marxa una iniciativa 
d'intercanvi directe de coneixements i 
experiència entre les ciutats que 
formen part del projecte i 11 ciutats 
europees més, interessades a 
incrementar aquesta resiliència també 
en el seu respectiu patrimoni. 

Les ciutats pioneres d'ARCH van 
compartir, durant quatre sessions, 
l'estudi i els coneixements, les eines i 
les metodologies del projecte de 
manera horitzontal i bidireccional. Així, 
s'ajuda a resoldre els reptes per a 
augmentar la resiliència dels conjunts 
històrics i naturals de les ciutats. 
S'estan provant i perfeccionant les 
eines i mètodes perquè siguen 
accessibles i aplicables a totes les 
ciutats participants. A més, s'estan 
identificant i compartint les bones 
pràctiques en matèria de resiliència de 
les zones històriques i se n'avaluarà 
l'aplicabilitat.  

En el cas de València, es va treballar 
amb el patrimoni vinícola d'Alba (Itàlia), 
els sistemes hídrics d'Augsburg 
(Alemanya) i l'activitat agrícola de 
Saragossa. 

Taller «Políticas 
agrícolas y 
cambio climático 
en ecosistemas 
mediterráneos»
● MARÇ

Es va presentar el projecte ARCH en 
aquest taller de l'assignatura «Efecte del 
canvi climàtic en els ecosistemes 
mediterranis» d'Enginyera Agroalimentària 
i Medi Rural de la Universitat Politècnica 
de València.  

Publicació del Quadre 
de Comandament Local 
d'ARCH
● MARÇ

Es publica el web que servirà com a instrument de 
seguiment dels indicadors definits en el Pla de 
Treball Local d'ARCH. 

El projecte ARCH apareix 
com a exemple en el Centre 
d'Intercanvi d'Informació 
sobre Investigació en 
Patrimoni «Heritage Serch 
Hub»
● ABRIL

Taller en línia «Inventario 
de medidas de resiliencia 
para el patrimonio cultural 
y agrícola» 
● MARÇ

Els objectius d'aquest taller van ser donar a 
conéixer l'inventari de mesures de resiliència als 
agents locals de València; un avanç significatiu en 
la capacitació i el desenvolupament de capacitats 
en l'ús de l'eina i la identificació d'àrees de millora 
de l'eina.  

Visitar web

Més informació

https://geoportal.valencia.es/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d3e16f40e4b54d2f95eb4c2da096cd37
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/arch-h2020/
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Taller d'estandardització 
del projecte ARCH
● MAIG

Presentació, planificació i distribució de les tasques 
de preparació d'un acord tècnic sobre 
desenvolupament de resiliència davant del canvi 
climàtic a les ciutats del projecte.

CEN Workshop
● MAIG, SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE

Entre maig i novembre de 2021 es va participar, dins 
del projecte ARCH, en els quatre tallers que es van 
celebrar sobre el «Desenvolupament de resiliència 
de la ciutat: marc i orientació per a la implementació 
amb un enfocament específic en àrees històriques» 
(CEN Workshop. City Resilience Development – 
Framework and guidance for implementation with 
specific focus on historic areas).  

EU R&I Task Force for 
Climate Neutral and 
Resilient Historic Urban 
Districts
 
● JUNY, NOVEMBRE, DESEMBRE

Durant dues sessions el 2021, el Grup de treball de 
I+D de la UE per a districtes urbans històrics 
climàticament neutres i resilients va estar 
coordinant els esforços de la UE per a fer que els 
districtes urbans històrics i contemporanis siguen 
climàticament neutres i enfortir la seua resiliència als 
efectes del canvi climàtic i els perills naturals, i 
també la resiliència de les comunitats que depenen 
d'aquestes àrees.  
Aquest grup ha estat format, entre d'altres, pel 
projecte ARCH que Las Naves desenvolupa a 
València, i el seu objectiu és brindar suport a les 
autoritats europees i als prenedors de decisions per 
a desenvolupar polítiques, estratègies i 
procediments comuns basats en evidència. 

València Canvia pel 
Clima! 2021
● JUNY

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, es 
van reunir diverses entitats i associacions de 
València a les places dels mercats de Rojas 
Clemente, Cabanyal i Russafa, per a informar a la 
ciutadania sobre productes de proximitat i 
quilòmetre zero, la reducció de la petjada de 
carboni dels aliments i la disminució dels envasos 
plàstics d'un sol ús. 

IV Jornada de 
Recerca Universitària 
sobre Canvi Climàtic
● JULIOL

La IV Jornada d'Investigació Universitària 
sobre Canvi Climàtic va estar organitzada 
per la Càtedra de Canvi Climàtic de la 
Universitat Politècnica de València amb 
l'objectiu d'abordar l'adaptació al canvi 
climàtic integrant la I+D+i en el 
desenvolupament de les actuacions i 
estratègies de les empreses i 
administració. La conferència inaugural va 
anar a càrrec de Clara de la Torre 
(subdirectora general d'Acció Climàtica de 
la Comissió Europea) i l'obertura la van fer 
representants institucionals com l'alcalde 
de València, Joan Ribó. 
Emilio Servera, tècnic I+D+i de Las Naves i 
responsable d'ARCH, va explicar les 
actuacions portades pel projecte en 
l'àmbit de l'adaptació de l'Horta i l'Albufera 
als afectes del canvi climàtic. 

›  ARCH el 2021 ›  ARCH el 2021
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Dia Mundial de 
l'Alimentació
● OCTUBRE

El projecte ARCH va comptar amb un estand 
en aquest esdeveniment, amb l'objectiu de 
donar a conéixer el treball de Las Naves en el 
sector agroalimentari. Els assistents van 
poder descobrir com aquesta iniciativa està 
contribuint a construir resiliència davant dels 
efectes del canvi climàtic en dos espais clau 
del patrimoni natural de la ciutat, lʼHorta i 
lʼAlbufera. També es van dur a terme 
activitats especials per a mostrar als xiquets 
com les eleccions i les accions en relació 
amb l'alimentació i l'agricultura poden 
marcar la diferència.  

Participació en 
ISPIM
● NOVEMBRE

Durant tres dies, Las Naves va acollir 
el congrés d'ISPIM amb l'objectiu de 
connectar professionals en innovació 
per a mostrar perspectives sobre 
com crear amb èxit nous productes, 
processos i serveis per a estimular el 
creixement econòmic i el benestar. 

Dins de la programació del 
Congrés ISPIM va tindre lloc un taller 
on es van explicar diversos projectes 
de Las Naves. Emilio Servera, tècnic 
I+D+i de Las Naves, va ser 
l'encarregat de parlar del projecte 
ARCH.   

● SETEMBRE

Al taller es va presentar el treball de 
modelatge tèrmic que s'està 
realitzant a ARCH, així com els 
principals resultats ja obtinguts en 
relació amb l'ús actual del sòl a l'àrea 
metropolitana. També es van 
discutir metodologies pel que fa a 
l'elaboració d'un esborrany de 
proposta d'escenaris alternatius 
d'ús del sòl que serviran per a 
avaluar la influència tèrmica de 
l'entorn periurbà en la ciutat de 
València. Durant el taller es va fer 
especial èmfasi en dos escenaris 
alternatius d'ús del sòl: un escenari 
«verd» en el millor dels casos, basat 
en la protecció i expansió de la 
infraestructura verda i blava 
periurbana, i un escenari «gris» en el 
pitjor dels casos, que contemplava la 
possibilitat d'un creixement urbà 
descontrolat. Es va dissenyar una 
aplicació web específica per a 
permetre que els participants del 
taller proposaren àrees específiques 
on els possibles canvis en l'ús de la 
terra es podrien considerar sota 
aquests escenaris hipotètics. 

Taller en línia 
«Modelización de servicios 
ecosistémicos de regulación 
térmica proporcionados 
por l'Horta y l'Albufera en 
relación a la ciudad de València»

›  ARCH el 2021 ›  ARCH el 2021
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FogGuru
● SOCI LOCAL:

Las Naves

● PRESSUPOST:
Total: 2.067.625,44 €   

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2017-2021

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-MSCA-ITN-2017

#ciència
#investigació
#smartcity

● FogGuru és un programa de 
formació per a vuit estudiants de 
doctorat que cobreix aspectes 
científics, tècnics i comercials de 
fog computing. 

Els participants en aquest 
programa han fet una estada de set 
mesos a Las Naves per a 
experimentar els resultats 
d'investigació en el marc de 
l'estratègia de ciutat intel·ligent. 

El living lab o laboratori urbà de 
FogGuru constitueix la segona fase 
d'aquest projecte que va començar 
a caminar el setembre del 2017. 
Durant la primera etapa, els joves 
investigadors i investigadores han 
treballat colze a colze amb el Cicle 
Integral de l'aigua i EMIVASA, amb 
qui han dissenyat un projecte pilot 
que, a través de l'anàlisi de dades, 
permet una gestió més eficient de 
l'aigua i el control i detecció de 
fuites.  

En aquesta segona fase del 
laboratori urbà a La Marina de 
València, el muntatge d'aquests 
diferents sensors permetrà l'anàlisi i, 
a més, com dèiem, que es puguen 

compartir les dades de manera 
pública.   

Las Naves forma part del 
projecte FogGuru amb les 
universitats de Rennes i Berlín, 
l'organització de la CE per a la 
innovació al sector digital EIT Digital, 
l'empresa tecnològica italiana 
U-Hopper, i Elastisys, una empresa 
spin-off de la universitat de Umea 
(Suècia). 

Hackató FogGuru
● MARÇ

Des del divendres 26 al diumenge 28 de 
març, participants procedents de diversos 
països es van donar cita en línia per a 
conceptualitzar i dissenyar una aplicació 
innovadora, utilitzant les dades dels sensors 
IoT instal·lats en l'entorn de la Marina de 
València. 

Las Naves converteix La 
Marina en un laboratori de 
dades amb la instal·lació 
d'una trentena de sensors
● FEBRER

El Centre d'Innovació Las Naves va posar en marxa la 
instal·lació d'uns trenta sensors de mesura de dades, 
repartits per diversos indrets de la Marina de 
València. Es tracta d'una de les actuacions del 
projecte FogGuru, una iniciativa europea que, amb el 
treball de dos grups de doctorands/investigadors i 
investigadores procedents de diversos països del 
món, desenvolupa un laboratori urbà de projectes 
pilot amb què es practica la gestió de dades basada 
en fog computing o «informàtica a la boira».  
Els sensors, ubicats en diversos llocs de La Marina, 
formen part, a més, d'un laboratori «maker» 
d'Internet de les Coses, creat també pel projecte 
FogGuru. Aquests dispositius mesuren paràmetres 
molt diversos que van des de la qualitat de l'aire als 
nivells de temperatura, la direcció o velocitat del 
vent, els corrents del mar -instal·lats en aquest cas 
en el fons marí- o altres indicadors com poden ser el 
moviment de persones o el trànsit. Aquestes dades 
són utilitzades a posteriori per a fer aplicacions 
dirigides a millorar la sostenibilitat i l'eficiència de la 
Marina.  
Gràcies a aquest laboratori «maker», qualsevol 
persona que ho desitge podrà accedir a la informació 
d'aquests dispositius i compartir noves dades de 
sensors propis de manera pública. 

›  FogGuru ›  FogGuru el 2021

Més informació

http://www.fogguru.eu
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GrowGreen
● PRESSUPOST:

Total: 11.500.000,00 €
Las Naves: 730.437,00 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2017-2022

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-LC-CLA-2018-2

● PARTICIPANTS:
Ajuntament de València, 
Las Naves, UPV, Paisaje 
Transversal, Leitat, Bipolaire 
Arquitectos i Tecnalia

Projecte europeu finançat pel 
programa H2020 de la Comissió 
Europea. Desenvolupa solucions 
basades en la natura i la seua 
aplicació en entorns urbans. El 
conjunt d'accions del projecte 
GrowGreen València està relacionat 
amb els desafiaments del canvi 
climàtic i la sostenibilitat.  

Es desenvolupa al Barri de Ciutat 
Fallera, pertanyent al districte de 
Benicalap. Aquest sector està 
delimitat per la Ronda Nord i 
envoltat per lʼHorta de València.  

ACCIONS 

0. Acció PRÈVIA. Procés de 
participació «Més Verd 
Benicalap»  

 ¶ ESCOLTAR I TRANSFORMAR: 
Durant el 2018-2019, la 
ciutadania de Benicalap va 

compartir propostes i necessitats 
del barri per a millorar i definir els 
projectes pilot: com millorar la 
connexió amb l'horta, anàlisi de la 
qualitat de l'espai públic (llocs 
degradats, més calorosos o 
menys segurs), implicació dels 
veïns i veïnes en els projectes.  

 ¶ TRES ESCALES 
D'INTERVENCIÓ: Territori 
(relació Horta-Ciutat), Barri (espai 
públic urbà) i Lloc (Solucions 
Basades en la Natura). 

1. Ecosistema vertical per a 
aprofitar aigües grises  

 ¶ UBICACIÓ: CEIP Artista Faller.  

 ¶ IMPACTES/BENEFICIS: Utilitat 
pedagògica en temes relacionats 
amb la sostenibilitat.  

 ¶ IMPACTE SOCIAL.    
Més eficiència energètica, 
qualitat de l'aigua, confort tèrmic, 
qualitat de l'aire i integració de la 
natura en la ciutat. 

 
2. Bosquet sostenible 
 

 ¶ UBICACIÓ: Accessible i de 
vianants a través del parc de 
Benicalap i els carrers Andreu 
Alfaro i Alqueria del Moro.  

 ¶ SUPERFÍCIE: 5.273 m2.  

 ¶ Arbratge i vegetació diversa. 
Equipaments ( jocs infantils i 
mobiliari urbà).  

 ¶ Topografia amb gestió de l'aigua 
sostenible  

 ¶ Plaça multiusos.  

 ¶ Impactes/Beneficis:  
Major confort tèrmic, qualitat i 
millor gestió de l'aigua, augment 
de la biodiversitat, qualitat de 
l'aire, seguretat i reducció del 
volum de vessament. 

3. Corredor verd-blau  

 ¶ Ubicació:     
Carrer del Foc i Plaça Regino 
Mas. Superfície: 995,32 m2  

 ¶ Impacte/beneficis: 

• Connecta les zones naturals i 
millora la qualitat de l'espai 
públic a l'interior del barri.  

• Aporta ombra al sud de Ciutat 
Fallera. Es transforma la 
rotonda en plaça de vianants 
ombrejada per una pèrgola.  

• Major confort tèrmic, qualitat i 
millor gestió de l'aigua, 
augment de la biodiversitat, 
qualitat de l'aire, seguretat i 
reducció del volum de 
vessament. 

4. Pilots relatius a l'estrès tèrmic
  

4.1. Coberta verda al Centre 
Municipal d'Activitats per a 
Majors.  

 ¶ Impacte/beneficis:  
Major confort tèrmic, qualitat i 
millor gestió aigua, augment 
de la biodiversitat, qualitat de 
l'aire, estalvi d'energia, 
beneficis econòmics i 
mitigació efecte illa de calor.  

4.2. Anàlisi de la pobresa 
energètica en el districte i 
NBS 

5. Acció transversal: Espais per a la 
col·laboració  

5.1 Cistella Verda. Servei 
innovador de productes de 
temporada, locals i 
agroecològics, i repartiment 
per persones amb diversitat 
funcional per a contribuir a la 
seua inclusió sociolaboral. 

5.2 App mòbil. Aplicació 
d'espècies animals i vegetals 

del barri amb finalitats 
pedagògiques.  

5.3 Solucions basades en la 
natura ideades pels veïns:  

• Aliats Alats, accions 
educatives i de divulgació per 
a millorar la biodiversitat del 
barri. Estació de seguiment

• Espai Verd Benicalap:  15 
parcel·les d'horts urbans.  

• Bosc sintròpic comestible

• Centre Cívic Verd: pèrgola, 
catalitzador de processos 
d'aprenentatge sobre medi 
ambient i sostenibilitat  

• Dispositiu de resiliència 
urbana: amplia les zones 
d'ombra i socialització de l'IES 
Benicalap  

• Eco-remei: eines 
col·laboratives per a la difusió 
de les iniciatives verdes (vídeo, 
còmic, etc.) 
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El Centre Cívic Verd, dut a terme per 
Arrelaires, és un centre comunitari per a 
reunions, formació i trobada de la comunitat. 
Durant setmanes es va construir, juntament 
amb associacions i veïns del barri de 
Benicalap, el Centre Cívic Verd a l'Espai Verd 
Benicalap. Aquesta es va dur a terme fent ús 
de materials reciclats i tècniques de 
construcció tradicionals. L'energia del centre 
procedeix dels panells solars de la teulada.  

Construcció col·laborativa del Centre Cívic Verd
● TOT L'ANY

https://growgreenproject.eu/
https://mesverdbenicalap.eu/
https://growgreenproject.eu/
https://mesverdbenicalap.eu/
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Assemblea per al 
funcionament 
d'Espai Verd
● GENER

A l'Espai Verd Benicalap es va 
celebrar, amb les associacions del 
barri, l'Assemblea per a conformar la 
Junta que conduirà el funcionament 
de l'espai.  

Comencen les obres 
d'un bosquet sostenible 
de més de 5.200 m² a 
Benicalap
● FEBRER

La iniciativa és una de les accions pilots del 
projecte europeu GrowGreen i serà un espai 
100 % sostenible i de vianants, que se 
sumarà al projecte previst d'ampliació del 
Parc de Benicalap.  

El bosquet sostenible està concebut com 
un espai verd que s'ubicarà entre els carrers 
de l'Alqueria del Moro i el carrer d'Andreu 
Alfaro, en un entorn protegit Bé d'Interés 
Cultural, en el districte de Ciutat Fallera del 
barri de Benicalap. Es tracta de 5.273 metres 
quadrats on s'ha planificat una zona d'arbrat 
perimetral, per tal de recuperar la 
perspectiva històrica del camí de Burjassot, 
davant de les alqueries històriques. 

El bosc sostenible, a més, permetrà un 
augment en la biodiversitat amb la 
instal·lació de diferents estrats de vegetació 
(arbres, arbustos i plantes terrestres) i la 
creació d'una nova àrea per a l'hàbitat 
animal. Altres beneficis seran la captura de 
nivells de CO2, així com la col·locació de 
mobiliari adaptat i d'il·luminació sostenible 
en la zona. 

L'obra està dissenyada per Bipolaire, un 
dels socis d'aquest projecte europeu. 

Dispositiu Resiliència 
Urbana GrowGreen 
IES Benicalap
● MARÇ

Reduir l'estrès tèrmic que genera el 
paviment del pati escolar de l'IES 
Benicalap és un dels objectius del 
dispositiu de resiliència urbana que ha 
quedat oficialment instal·lat en aquest 
centre escolar. L'alumnat del Cicle 
Formatiu Artista Faller de l'institut ha estat 
l'encarregat de dissenyar, construir i alçar 
aquesta infraestructura, sota la idea, la 
supervisió i la direcció de Carpe Estudio i 
l'ambientòloga Clara Ferrer. 

El dispositiu de resiliència urbana va ser 
una de les idees premiades en el Concurs 
d'Iniciatives Verdes Col·laboratives que el 
projecte va convocar l'any passat. El 
certamen va guardonar accions en l'òrbita 
de la sostenibilitat i que pretenen 
combatre alguns impactes del canvi 
climàtic. 

Durant aproximadament tres mesos, 
s'han dut a terme els treballs de confecció 
d'aquest dispositiu als tallers del mòdul 
d'Artista Faller, i la darrera setmana s'han 
anat ultimant les obres ja al pati del centre 
escolar. 

El resultat: una eina contra les altes 
temperatures i la manca d'ombra al pati, 
amb la finalitat que aquest siga un espai 
més fresc, més amable i més verd. 

Inici de les obres del 
corredor verd-blau 
de GrowGreen
● GENER

El Corredor verd-blau, una sèrie de 
zones de vianants verdes i 
connectades, discorre pel carrer del 
Foc i la plaça de Regino Mas. El 
corredor transforma zones 
urbanitzades i en fomenta la 
naturalització mitjançant l'adaptació 
del disseny urbà als nous paràmetres 
de naturalització del medi ambient, la 
sostenibilitat, l'eficiència energètica, 
la transformació dels espais lliures en 
zones verdes, la creació d'ombres, 
etc. 
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Publicació de l'informe 
de Càdec
● ABRIL

Realitzat per la iniciativa Aliats Alats, de 
Càdec, sobre l'activitat de les rates 
penades en el parc de Benicalap. Càdec va 
ser un dels guanyadors del concurs d'idees 
que va organitzar el projecte GrowGreen el 
2020. 

Avaluació de l'impacte 
de salut de la 
ciutadania
● MARÇ

Las Naves, a través del seu laboratori 
d'Avaluació de Polítiques Públiques, 
Avalua·lab, avalua per primera vegada 
l'impacte de salut de la ciutadania del 
projecte GrowGreen. És una actuació 
realitzada conjuntament amb la Direcció 
General de Salut Pública i Addiccions de la 
Conselleria de Sanitat i Salut Pública. 

Taller participatiu 
de pintura de les 
lamel·les de la pèrgola 
de Regino Mas
● MAIG

Jornada participativa per a decorar la nova 
pèrgola de la plaça de Regino Mas amb un 
taller de pintura. Un treball col·laboratiu del 
projecte GrowGreen amb el CEIP Ciutat 
Artista Faller, l'IES Benicalap i l'Associació 
de Veïns.  

Nit de les rates penades
● MAIG

Durant dues jornades, Aliats Alats va preparar una nit 
amb rates penades al Parc de Benicalap per a donar 
a conéixer els seus hàbits i fer-los seguiment amb 
aparells ultrasons. Aliats Alats va ser una de les 
accions guanyadores del Concurs d'Iniciatives 
Verdes Col·laboratives, destinat a premiar projectes 
innovadors que fomenten la biodiversitat. 

Grup de treball de 
construcció d'Eina de 
Pobresa Energètica
● MAIG, JUNY

Aquests tallers són una eina per a mesurar l'impacte 
de la pobresa energètica en el benestar que s'està 
dissenyant a partir d'una col·laboració entre 
GrowGreen i Avalua·lab.   

Visita de Càdec a 
centres escolars
● ABRIL, MAIG

El projecte Aliats Alats visita diversos 
centres escolars a Benicalap per a explicar 
els comportaments de les rates penades. 
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Instal·lació de panells 
informatius - Bosquet, 
Corredor, Teulada Verda, 
Ecosistema vertical, 
Dispositiu Resiliència Urbana, 
Espai Verd
● PRIMAVERA - ESTIU

Inauguració del 
Centre Cívic
● SETEMBRE

A finals de setembre es va inaugurar el 
Centre Cívic de GrowGreen a l'Espai Verd 
de Benicalap.  

Estand GROWGREEN - 
VCC!2021 en el Mercat de 
Benicalap 
● JUNY

El projecte GrowGreen va participar, dins de la 
programació de València Canvia pel Clima, en el 
Mercat de Benicalap, amb un estand informatiu per 
a contar la iniciativa d'horts urbans a l'Espai Verd 
Benicalap.

Visita a Benicalap 
Las Naves – Consorci
● JULIOL

Es va organitzar per al personal laboral de Las Naves 
una visita a Benicalap per a conéixer les solucions 
basades en la natura implementades per l'equip de 
treball del projecte GrowGreen: Bipolaire arquitectos, 
Paisaje Transversal, UPV i representants de les 
associacions ciutadanes Ultramarins 154 i Arrelaires. 

Es va visitar el Bosquet del Canvi Climàtic, on 
s'han instal·lat solucions innovadores a tres nivells: 
topografia, biodiversitat i gestió de l'aigua. A 
continuació, es va visitar el Corredor Verd-Blau, una 
sèrie de zones de vianants verdes, connectades, que 
discorren pel carrer del Foc i la plaça Regino Mas.  

A la plaça Regino Mas es va poder visualitzar la 
pèrgola instal·lada per a generar ombra, la qual 
redueix la radiació solar directa a l'estiu i permet la 
neteja de contaminants a la zona. Des de la mateixa 
plaça també es va poder veure el jardí vertical del 
col·legi CEIP Ciutat Artista Faller, la primera solució 
NbS implantada dins del projecte.  

Per acabar, es van explicar els projectes Espai 
Verd Benicalap i Centre Cívic Verd, els quals van 
sorgir del Concurs d'Iniciatives Verds Col·laboratives. 
A l'Espai Verd Benicalap, gestionat per Ultramarins 
154, s'ha recuperat una parcel·la urbana (1.875 m2) 
per al seu ús com a hort urbà i plantació d'un hort.  

General Virtual 
Assembly
● MAIG

Se celebra l'Assemblea General de 
GrowGreen en mode virtual, amb la ciutat de 
Mòdena com a amfitriona.  

Festa Associacions Veïns 
Benicalap: Presentació 
Cistella Responsable
● NOVEMBRE

Cistella Responsable és una acció posada en marxa per 
Las Naves a través del projecte europeu GrowGreen amb 
què el centre d'innovació ha desenvolupat una sèrie 
d'actuacions basades en la natura a Benicalap. Amb el 
suport de la fundació CEDAT, coordinada des del 
Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la 
Universitat Politècnica de València, aquesta proposta que 
va començar donant servei al Campus de Vera el 2015 
s'amplia ara a aquest barri. 
Aquesta iniciativa proposa crear cistelles de verdures, 
fruites i hortalisses de l'Horta Nord cultivades per 
l'associació de pagesos Sòl Viu, que després són 
enviades a domicili per membres de la fundació CEDAT, 
que pertany a la Universitat Politècnica de València i 
treballa amb alumnes amb diversitat funcional. D'aquesta 
manera, Cistella Responsable uneix la inclusió social amb 
el consum de productes frescos, ecològics, de 
temporada, de proximitat i sense intermediaris. 
També es va presentar al Mercat de Benicalap al 
desembre. 
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Participació de 
GrowGreen en un taller 
del Ministeri d'Afers 
Exteriors 
● FEBRER, MARÇ

El projecte GrowGreen va participar en un 
taller de dues sessions del Ministeri d'Afers 
Exteriors i la Commonwealth britana. Es 
van explicar les accions a les adaptacions 
al canvi climàtic que es desenvolupen en el 
projecte.

Jornades 
d'Ocupació Verda
● OCTUBRE

La jornada va estar estructurada en dues 
parts. Una primera part en què es van 
presentar els resultats de l'estudi «Ocupació, 
canvi climàtic i política econòmica: cap a 
un nou model per a la ciutat de València», 
realitzat per Alba Matamoros en el marc del 
Màster de Política Econòmica i Economia 
Pública de la Universitat de València, i una 
segona part en què es va dur a terme un 
debat per a identificar barreres i oportunitats 
per al desenvolupament de l'ocupació 
verda a València estructurat en tres 
blocs: Innovació, Formació-Competència i 
Polítiques d'Ocupació. 

La jornada va comptar amb l'assistència 
d'Immaculada Villena de LABORA, Mar 
Alonso de l'IVE, Delia Álvarez d'UGT, Daniel 
Patiño de CCOO, Eduardo Amer d'IMEDES, 
Antonio Sánchez de la UV, Alejandro Gómez 
de València Clima i Energia, Santi Terol i 
Gabriela López de Xicoteta Energia Coop. V., 
Belén Torres i Raquel Sanz d'Emplogreen 
Ecosocial, Pilar Díaz del projecte GrowGreen, 
així com representants de l'Ajuntament de 
València, Las Naves i del projecte el Marítim 
Innova – MAtchUP. 

La introducció de cadascun dels blocs va 
comptar amb la participació de Laura Ramos 

d'ECOOO des de Madrid; Alberto Laza, 
Cristóbal Salazar i Roberto Fernández, 
presentant el projecte EUMOB del Centre 
San Viator d'Euskadi; Carlos Izquierdo, 
presentant els Punts d'Assessorament 
Energètic (PAE) de l'Ajuntament de 
Barcelona; Vicent García, presentant Alterna 
Cooperativa de València; David Navalón 
d'Ecokenzai de València i Belén Torres 
d'Emplogreen, també des de València. 

Participació en el Taller 
del Grupo Motor del Plan 
Verde y de Biodiversidad 
de València
● NOVEMBRE

En el grup motor, constituït al setembre, va existir 
representació de la ciutadania organitzada i 
experta, entre ells l'equip de GrowGreen. Al llarg de 
les fases de treball, es van llançar convocatòries de 
participació ciutadana per tal d'involucrar diferents 
veus en el procés de redacció i presa de decisions. 

Participació en ISPIM 
● NOVEMBRE

Durant tres dies, Las Naves va acollir el 
congrés d'ISPIM amb l'objectiu de 
connectar professionals en innovació per a 
mostrar perspectives sobre com crear 
amb èxit nous productes, processos i 
serveis per a estimular el creixement 
econòmic i el benestar. 

Dins de la programació del Congrés 
ISPIM va tindre lloc un taller on es van 
explicar diversos projectes de Las Naves. 
Francisca Hipólito, tècnica I+D+i de Las 
Naves, va ser l'encarregada de parlar del 
projecte GrowGreen. 

Participació en 
TRANSFIRA
● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de transferència 
de projectes d'innovació que transformen la 
ciutat de Las Naves, es van exposar al pati 
dissenys de productes de solucions basades 
en la natura per a fer els barris més resilients 

davant el canvi climàtic que han estat provats 
a través del desplegament del projecte 
GrowGreen. 

En la jornada de la vesprada, Begoña 
Almoguera, membre d'Ultramarins 154 i 
tresorera de l'Espai Verd Benicalap, va parlar 
d'aquest projecte com a exemple d'acció 
ciutadana.
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Nature-based solutions 
implementation – 
Learning from the 
GrowGreen cities 
● OCTUBRE

GrowGreen va fer aquest seminari web per a 
mostrar l'experiència de tres ciutats GrowGreen 
(Manchester, València i Wroclaw) en la 
implementació dels seus projectes de 
demostració de solucions basades en la natura 
(NbS). A més, la ciutat de Campinas, Brasil, va 
brindar alguns coneixements i millors pràctiques 
sobre solucions basades en la natura, per a 
fomentar una major comunicació i aprenentatge 
més enllà del projecte GrowGreen. 

International Conference 
Sustainable Construction 
and Demolition 
● NOVEMBRE

Participa Francisca Hipólito, tècnica I+D+i de Las 
Naves, en la taula redona «Sustainable Cities: 
challenges and opportunities», parlant del 
projecte GrowGreen.  

Smart Sustainable 
Cities Workshop
● MARÇ

Francisca Hipólito, tècnica I+D+i de 
Las Naves, va participar en aquest 
taller parlant del treball de GrowGreen 
per a aconseguir espais més 
sostenibles. 

European Cluster for 
Urban Health
● MAIG

GrowGreen participa en aquest 
esdeveniment on diversos projectes 
europeus comparteixen l'anàlisi i la 
millora de determinants socials que 
afecten la salut de les persones.

MAtchUP
● COORDINADOR LOCAL:

Ajuntament de València

● PRESSUPOST:
Total: 17.418.339,00 €   
Las Naves: 886.375,00 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2017-2023

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-SCC-2017 

● PARTICIPANTS:
Ajuntament de València, Empresa Municipal de Transport (EMT), Fundació 
Municipal València Clima i Energia, centre d'Innovació municipal Las 
Naves, WITRAC, Universitat Politècnica de València (UPV), ETRA 
Investigació i desenvolupament, Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), 
Senior Europa, SL (KVELOCE), Fundació CARTIF de Valladolid i Fundación 
Tecnalia Research & Innovation de Sant Sebastià. 

#energia #TIC 
#ciutat #innovació
#mobilitat

● El projecte MAtchUP té com a 
objectiu implantar un model de 
regeneració urbana integral i 
sostenible mitjançant solucions 
innovadores en els sectors 
d'energia, mobilitat i TIC. 

MAtchUP (Maximizing the Upscaling 
and replication potential of high level 
urban transformation strategies) és 
un projecte de 60 mesos de durada 
finançat pel programa de la Unió 
Europea Horitzó 2020 que aborda el 
repte de la transformació urbana 
mitjançant l'ús de tecnologies 
innovadores en els àmbits de 
l'energia, la mobilitat i les TIC, amb la 
implicació directa de la ciutadania en 
el disseny de les futures ciutats 
intel·ligents. 

MAtchUP durà a terme projectes 
pilot a gran escala a les ciutats de 
València (Espanya), Dresden 
(Alemanya) i Antalya (Turquia), les 
quals actuaran com a «pioneres» i 
tindran com a ciutats «seguidores» a 
les urbs d'Ostende (Bèlgica), 
Herzliya (Israel), Skopje (Macedònia) 
i Kerava (Finlàndia). 

A les ciutats implicades es 
realitzaran actuacions concretes 
en els barris que tenen com a 
finalitat incrementar l'eficiència 
energètica, reduir les emissions de 
CO2, millorar la qualitat de l'aire de 
la ciutat, fomentar la mobilitat 
sostenible i la integració de les TIC. 

Aquest projecte europeu atorga 
gran importància a aconseguir la 
creació de ciutats més intel·ligents 
i netes, urbs amb prou resiliència 
per a lluitar contra els efectes del 
canvi climàtic mentre continuen 
oferint energia segura, sostenible i 
assequible. D'aquesta manera, 
MAtchUP està en harmonia amb 
els Plans d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Pla d'Acció per al 
Clima (SECAP) del Pacte dels 
Alcaldes.

Més informació 1 Més informació 2
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 Accions
 
1. Eficiència energètica a la llar:  

Acció que consisteix a instal·lar 
sensors per a recollir dades sobre 
el consum elèctric i de gas, 
temperatura i humitat interior. 
Tota aquesta informació podrà 
ser consultada per cada partici-
pant de manera privada gràcies a 
una aplicació mòbil. A més, els 
participants podran rebre asses-
sorament personalitzat i professi-
onal per a millorar-ne el consum.  

 ¶ Ubicació: Poblats Marítims 
(Malvarrosa, Cabanyal-Canyame-
lar, Grau, Natzaret i Beteró).  

 ¶ Impacte / Beneficis:  

• Es pot arribar a estalviar un 
10% en les factures a final  
de mes.  

El Radar d'Innovació 
d'Europa destaca cinc 
iniciatives
 d'«El Marítim Innova»
● FEBRER

En el marc del projecte europeu MAtchUP, la 
Comissió Europea va seleccionar diverses 
de les accions que s'estan duent a terme en 
el districte de Poblats Marítims per ser 
«innovacions d'alt potencial».    

En concret, de les 52 accions que preveu 
el projecte en els àmbits d'energia, mobilitat i 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), el Radar d'Innovació en 
va destacar cinc d'àmbit energètic i de les 
TIC. 

En primer lloc, una acció que consisteix a 
obtindre electricitat per a subministrar 
il·luminació pública en el front marítim a 
través d'un innovador sistema que captura 
l'energia elèctrica que produeixen les onades 
del mar. Seguint amb les energies 
renovables, també una iniciativa que 
fomenta fonts alternatives d'energia 
renovable. Finalment, el crowdfunding o 
micromecenatge per a la rehabilitació de 
districtes locals amb models comercials 
innovadors i un projecte pioner a nivell 
nacional que consisteix en la creació de 
comunitats energètiques que permeten la 
generació d'energia neta, per tal de crear el 
concepte de «prosumidor». En l'àmbit de les 
TIC, la Comissió Europea va remarcar la 
plataforma urbana de ciutat intel·ligent, VLCi.  

• Formació i assessorament 
professional sobre bones 
pràctiques d'eficiència 
energètica a la llar.  

2. Nodes Multimodals.   

Panells informatius i digitals que 
aporten informació sobre els 
recursos de mobilitat propers en 
temps real i sobre les incidències 
relacionades.  

 ¶ Ubicació: La Marina de València. 
Plaça Armada Espanyola. Mercat 
del Cabanyal. Estació del Caba-
nyal.  

 ¶ Impacte / Beneficis:   

• Disminuir l'ús del vehicle privat 
en favor de la mobilitat 
sostenible en desplaçaments 
urbans i facilitar la recerca de 
transport públic.  

3. Sensors intel·ligents en 18 
autobusos híbrids i elèctrics.

Sensors per a poder monitoritzar 
en temps real diversos elements, 
com ara la velocitat, la 
temperatura o la càrrega de 
bateries en una primera fase. 
 

 ¶ Ubicació: Busos EMT  

 ¶ Impacte / Beneficis:   

• Reduir la petjada de carboni 
que produeix la mobilitat 
urbana.  

• Millorar l'eficiència energètica 
mitjançant la innovació i la 
tecnologia.  

• Millorar la presa de decisions.  

Campanya ciutadana 
«Del Marítim al Món» 
● MARÇ

«Del Marítim al Món» és una de les accions d'«El 
Marítim Innova» que té com a objectiu fomentar 
l'eficiència energètica a les llars de Poblats Marí-
tims. Aquesta campanya està adreçada a totes 
aquelles persones amb interés i sensibilitat en els 
temes relacionats amb l'eficiència energètica i que 
visquen en el districte de Poblats Marítims.  

L'acció consisteix a instal·lar en els habitatges 
participants uns sensors que recullen dades 
anonimitzades sobre el consum elèctric i de gas, 
temperatura i humitat interior. 

International Conference 
Sustainable Construction 
and Demolition 
● NOVEMBRE

El projecte europeu MAtchUP va organitzar el 
webinar «Sociedad en acción: derecho a la 
energía y comunidades energéticas», dedicat a la 
transició energètica i al paper de la ciutadania. 

L'esdeveniment en línia va comptar amb la 
participació de representants de l'Ajuntament de 
València, de la fundació municipal València Clima i 
Energia, del centre d'Innovació Las Naves i de 
l'empresa KVLOCE I+D+i – Investigació 
Desenvolupament i Innovació. 

›  MAtchUP ›  MAtchUP el 2021
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Expositor informatiu 
de la campanya 
«Del Marítim al Món»
● JUNY

Durant tres setmanes, i de manera 
itinerant per Poblats Marítims, es va 
posar a disposició de les persones 
interessades a estalviar energia a sa 
casa i a contribuir amb el medi 

ambient un expositor informatiu de la 
campanya «Del Marítim Al Món». 

L'Ajuntament de València posa 
en marxa la campanya «De la 
cistella a casa»
● JULIOL

L'Ajuntament de València, a través del centre 
d'innovació Las Naves, ha posat en marxa la iniciativa 
«De la cistella a casa», amb la finalitat de fomentar la 
mobilitat sostenible durant les compres diàries als 
comerços del barri.   
Aquesta acció està adreçada a totes les persones 
veïnes i comerciants de Poblats Marítims que 
vulguen que els porten la compra a casa de manera 
gratuïta i sostenible.   

Amb aquesta experiència pilot es posen en valor 
les bicicletes elèctriques de repartiment com a mitjà 
de transport net, econòmic i sostenible.  

Campanya 
«Majors sobre rodes»
● OCTUBRE

L'Ajuntament de València, a través del centre d'inno-
vació Las Naves, ha posat en marxa la iniciativa 
«Majors sobre rodes», amb la finalitat de fomentar 
l'envelliment actiu en totes aquelles persones grans 
que vulguen tornar a sentir la sensació d'anar amb 
bici, independentment de la seua condició física.  

Els veïns i veïnes de Poblats Marítims poden, de 
manera gratuïta, fer passejades amb tricicles elèc-
trics conduïts per personal voluntari i professional.   

Aquesta iniciativa ajuda a combatre la soledat i 
l'aïllament de manera terapèutica, ja que el tricicle 
permet que siga una activitat dinàmica i en 
companyia. 

Las Naves exhibeix la 
primera edició del concurs de 
fotografia Instagrau
● JULIOL

Durant el mes de juliol, Las Naves va acollir la primera 
edició d'Instagrau, una iniciativa de l'Associació de 
Veïns i Veïnes del Grau Port en col·laboració amb el 
grup de cultura de la Junta Municipal de Marítim i 
amb el suport en la difusió per part del projecte 
europeu MATchUP.  
Durant la inauguració, es va celebrar el lliurament de 
premis i es van guardonar els sis artistes fotogràfics 
més votats públicament a Instagram.

 Galeria de fotos

Suma't a la campanya 
del Marítim

● MAIG

Ernesto Faubel, coordinador del projecte 
MAtchUP, va explicar en obert a tot el 
públic interessat el projecte europeu i la 
campanya «Del Marítim al Món».  

MAtchUP 3rd Review 
Meeting - WP2 Demo 
València

● JUNY

Representants del centre d'innovació de 
l'Ajuntament de València, Las Naves, van 
participar en la reunió d'avaluació del 
projecte europeu MAtchUP per a donar a 
conéixer els avanços en les 52 accions que 
s'estan desenvolupant en Poblats Marítims 
sota la marca local d'«El Marítim Innova». 

Jornada de reflexió 
sobre ocupació i 
transició energètica 
«València Ocupació 
Verda»  

● OCTUBRE

La jornada va estar estructurada en 
dues parts. Una primera part en què es 
van presentar els resultats de l'estudi 
«Ocupació, canvi climàtic i política 
econòmica: cap a un nou model per a la 
ciutat de València» i una segona part 
en què es va dur a terme un debat per 
a identificar barreres i oportunitats per 
a el desenvolupament de l'ocupació 
verda a València, estructurat en tres 
blocs: Innovació, Formació-
Competència i Polítiques d'Ocupació. 

Devolució de resultats
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Fira de la Gent Gran

● SETEMBRE

Las Naves va organitzar una jornada de 
portes obertes de caràcter festiu per a donar 
a conéixer totes les iniciatives posades en 
marxa per a fomentar la qualitat de vida de la 
gent gran des de diferents prismes. Entre 
d'altres, els assistents van poder conéixer 
diverses accions posades en marxa en el 
marc del projecte MAtchUP.  

Aquest esdeveniment va comptar amb la 
participació del Centre de Salut Sant Isidre, 
el Consell de Salut de República Argentina-
Salvador Pau-Xile, el Centre de Salut Serreria 
I i el projecte europeu ValueCare.  Així 
mateix, la jornada va comptar amb el suport 
de l'Associació de Veïns de l'Illa, l'Associació 
de Veïns de Cabanyal-Canyamelar i 
l'empresa de cosmètica natural Maminat. 

EWRC 2021 - 'Digital for the 
People - it's more than tech'

● OCTUBRE

Las Naves va participar en l'esdeveniment en 
línia «Digital for the People» organitzat per 
URBACT amb la finalitat de celebrar la Setmana 
Europea de les Regions i Ciutats 2021.  

Durant l'esdeveniment es va poder aprofun-
dir sobre el paper de l'ús de la tecnologia en la 
transició digital de les ciutats, i es van destacar 
accions del projecte europeu MAtchUP en 
aquesta línia.  

Covenant of Mayors 
Europe

● OCTUBRE

Representants de Las Naves van participar en 
aquest esdeveniment que compromet totes les 
ciutats que firmen l'acord per assolir la neutrali-
tat climàtica per al 2050, implementant mesures 
d'adaptació al canvi climàtic i alleujant la pobresa 
energètica a través d'una justa transició.

Participació en TRANSFIRA

● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de transferència de 
projectes d'innovació que transformen la ciutat 
de Las Naves, el projecte europeu MAtchUP va 
tindre un expositor per a donar a conéixer les 
bicis elèctriques de «Majors sobre rodes» i «De 
la cistella a casa». 

En la jornada de la vesprada, Vicente 
Sebastián, director de tecnologia i projectes 
d'ETRA, va parlar dels fanals intel·ligents i del 
sistema de gestió de càrrega de vehicles 
elèctrics.  

Participació en ISPIM
● DESEMBRE

Durant tres dies, Las Naves va acollir el congrés d'ISPIM 
amb l'objectiu de connectar professionals en innovació 
per a mostrar perspectives sobre com crear amb èxit 
nous productes, processos i serveis per a estimular el 
creixement econòmic i el benestar. 

Les persones assistents van poder conéixer les 
accions innovadores posades en marxa en el marc del 
projecte europeu MAtchUP en Poblats Marítims. 

Memòria 2021  ›  Projectes EuropeusMemòria 2021  ›  Projectes Europeus
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Power Up!
● PRESSUPOST:

Total: 1.962.832,50 €
Las Naves: 65.953,75 €

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2021-2025

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-LC-SC3-EE-2020-2

● PARTICIPANTS:
Fundació Observatori Valencià 
del Canvi Climàtic i Las Naves 

● L'objectiu de Power Up! és 
defensar el dret d'accés a l'energia i 
facilitar que les llars en situació de 
pobresa energètica es puguen 
beneficiar de la producció d'energia 
renovable de proximitat i de 
mesures d'eficiència energètica. 

Per això, a les teulades d'edificis 
públics i privats de la ciutat 
s'instal·laran sistemes d'energia 
fotovoltaica per a subministrar 
energia renovable a les famílies més 
vulnerables. Aquestes llars podran 
reduir així les factures elèctriques de 
manera directa i els beneficis de la 
implantació d'aquests sistemes es 
podran revertir posteriorment en 
mesures d'eficiència energètica.

Juntament amb València hi 
participen sis ciutats europees més 
de Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, 
la República Txeca i Macedònia del 
Nord.

Cent famílies 
de València en 
situació de pobresa 
energètica es 
beneficiaran del 
projecte europeu 
Power Up!
● SETEMBRE

Durant quatre anys, el centre 
d'innovació Las Naves i la Fundació 
València Clima i Energia treballaran 
de forma conjunta dins del projecte 
europeu Power Up!, amb l'objectiu 
de proveir d'energia renovable a llars 
de la ciutat de València en situació 
de pobresa energètica. Liderats per 
l'associació d'autoritats europees 
locals Energy Cities, es 
desenvoluparan pilots a Espanya, 
Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, la 
República Txeca i Macedònia del 
Nord. 

Mitjançant aquest projecte, 
s'aprofitaran teulades públiques i 
privades de la ciutat de València per 
a acollir instal·lacions d'energia solar 

fotovoltaica que subministraran 
energia a 100 famílies vulnerables. 

El projecte impulsarà models 
col·lectius de generació d'energia 
amb alta participació ciutadana en el 
disseny i la presa de decisions, com 
és el cas de les comunitats 
energètiques. 

El consistori, a través de l'Oficina 
de l'Energia, impulsa les dues 
primeres comunitats energètiques 
de la ciutat a Castellar-l'Oliveral i els 
barris d'Aiora i Illa Perduda, a les 
quals s'ha unit recentment la 
comunitat energètica solidària 
impulsada pel col·legi Ballester 
Fandos situat al barri de la Malva-
rosa. Així mateix, a través de Las 
Naves s'està impulsant una planta 
fotovoltaica cofinançada per la 
ciutadania amb beneficis socials. 

Aquests nous models de 
producció d'energia serviran com a 
base i inspiració per a multiplicar-los 
per tota la ciutat en el marc de 
Power Up. Amb ells es pretén que 
els estalvis generats per les 
instal·lacions siguen reinvertits en 
mesures d'eficiència energètica de 
què es beneficien llars en situació de 
vulnerabilitat. 

Més informació

SMART Delivery
● COORDINADOR:

Finnova

● PRESSUPOST:
Total: 50.000 €
Las Naves: 10.000 €   

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2021

● PROGRAMA:

● PARTICIPANTS:
T-Box, Las Naves i Finnova 

#zeroEmissions
#logística
#urgènciaClimàtica

● El projecte SMART Delivery 
pretén fer de València la primera 
ciutat sostenible del sector logístic 
que transforma tota la cadena del 
sector amb un centre de 
subministrament en el centre de la 
ciutat i una flota de vehicles zero 
emissions.

SMART Delivery ve a cobrir a la 
ciutat de València una necessitat en 
el sector logístic: la de respondre a la 
urgència climàtica en què estem 
immersos. Gràcies a una flota de 
vehicles zero emissions i a la 
ubicació en lloc estratègic de 
València del centre 
d'emmagatzematge, embalatge i 
enviament de les mercaderies als 
clients, SMART Delivery ajudarà a 
reduir la contaminació, la congestió 
de vehicles i la sinistralitat. 

Impactes i beneficis: 

 ¶ Augment de la productivitat i 
eficàcia en un 27 %.  

 ¶ Per cada vehicle elèctric que es 
fa servir, es retiren 1,3 vehicles 
convencionals.  

 ¶ Gràcies al microhub ubicat al 
centre de la ciutat, s'estalvien 
més de 7.500 quilòmetres anuals 
de recorregut, cosa que equival a 
215 litres de gasoil.  

 ¶ Per cada ruta transformada a 
elèctrica, l'estalvi en emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle és 
de 5.790 kg CO2 a l'any, cosa que 
equival a un descens del 79,31%. 

En el projecte, finançat per EIT 
Climate KIC (Institut Europeu 
d'Innovació i Tecnologia), hi participa 
T-Box, Las Naves i Finnova.  

Més informació
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SMART Delivery es 
presenta oficialment 
en el fòrum «Greenci-
ties S-Moving» 

● SETEMBRE

El projecte de logística avançada 
d'última milla SMART Delivery es va 
presentar en el fòrum «Greencities i 

S-Moving Mobilitat Intel·ligent i 
Sostenible», que es va celebrar en el 
FYCMA de Màlaga.   

El projecte SMART Delivery 
inaugura un hub per a 
transformar el sector logístic 
a València

● OCTUBRE

El projecte de logística avançada d'última milla 
SMART Delivery va inaugurar un centre 
d'emmagatzematge, embalatge i enviament. 
Aquest hub s'ubica en un lloc estratègic de 
València (al carrer Gil i Morte, número 23) amb 
l'objectiu de reduir el quilometratge dels vehicles 
que reparteixen en l'entorn urbà gràcies al fet que 
el centre d'emmagatzematge, embalatge i 
enviament es troba pròxim al centre de la ciutat. 
Amb això, ajudarà a reduir la contaminació, la 
congestió de vehicles i la sinistralitat. 

SMART Delivery posa de 
manifest que transformar el 
sector logístic actual reduiria 
l'emissió de gasos CO2 un 
79,31 %. 

● DESEMBRE

El taller en línia «Logística Urbana Elèctrica, 
experiències adaptables a la teua ciutat» va reunir els 
propulsors del projecte: Alberto Moreno (t-box 
Delivery & Solutions), Álvaro Reina (Finnova), Ángel 
Navarro (Las Naves) i Ignacio Chanzá (EIT Climate-
KIC), i es va donar a conéixer l'experiència d'aquest 
pilot engegat a València.  

›  SMART Delivery el 2021 ›  SUITS

#mobilitat #PMUS
#insfraestructures
#circulació

● Fins a vuit ciutats d'Europa 
participen en aquest projecte que 
elabora un estudi, seguint directrius 
europees, de les fortaleses i 
debilitats de l'àmbit de la mobilitat a 
les urbs. 

Per mediació de SUITS, l'Ajuntament 
de València rep per part de la Unió 
Europea un programa formatiu que 
ajuda la nostra ciutat a estar més 

ben preparada a l'hora de resoldre el 
repte global de la mobilitat a què 
s'enfronten la majoria d'urbs hui dia, 
que és un aspecte rellevant en la 
lluita contra el canvi climàtic. 

Las Naves dona suport a la 
regidoria de Mobilitat Sostenible i al 
Servei de Circulació, Infraestructures 
i Mobilitat Sostenible, per a continuar 
aprofundint en l'estudi de la 
problemàtica actual de la mobilitat 
de la ciutat i reforçar així el treball 
que es realitza en el marc de la Taula 
de la Mobilitat de la ciutat, 
plataforma de participació impulsada 
per l'actual govern i que aglutina els 
40 actors públics i privats més 
rellevants del sector. 

D'aquesta manera, l'Ajuntament 
dissenya metodologies integradores 
que facen més eficient el PMUS, 
analitzant aspectes com ara el nou 
repartiment de l'espai públic o la 

seguretat viària urbana, entre 
d'altres. 

Aquest projecte servirà per a 
aprofundir en la implantació del 
PMUS de València, ajudarà a reduir la 
contaminació i la dependència 
energètica i ens servirà per a 
identificar bones pràctiques i 
fomentar que la ciutadania adopte 
comportaments més sostenibles en 
mobilitat urbana en els seus 
trajectes habituals. 

A nivell europeu, en el projecte 
participen també entitats i empreses 
d'Itàlia, Portugal, Regne Unit, Grècia, 
Lituània, Alemanya, Bèlgica i Irlanda. 

Totes aquestes ciutats 
col·laboraran en la millora de la 
mobilitat de la resta de ciutats 
europees a través de la divulgació 
dels resultats i conclusions 
obtingudes en finalitzar el projecte.

SUITS
● PRESSUPOST:

Total: 4.111.361,26 €
Las Naves: 101.312,50 €

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2016-2021

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-MG-2015_TwoStages 

● PARTICIPANTS:
ITENE i Las Naves 
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Desafiaments i bones pràctiques en el 
repartiment de mercaderies en les ciutats 

● FEBRER

El projecte europeu SUITS en què participa el 
centre d'Innovació Las Naves va arribar a la 
seua recta final i, per a celebrar-ho, va 
organitzar un taller amb la finalitat de 
treballar i reflexionar sobre els reptes i 
solucions en el repartiment de mercaderies 
urbanes, especialment les d'«última milla», 
nom amb què es coneix el recorregut que fa 
un paquet fins a arribar al seu destí. 

Sota aquesta perspectiva, durant el taller 
es va aprofundir en els desafiaments a què 
s'han d'enfrontar les urbs en aquest nou 

escenari, i en les solucions i bones pràctiques 
posades en marxa per altres ciutats 
europees.    

Així mateix, les persones assistents van 
conéixer el cas pràctic de la Plaça de 
l'Ajuntament de València i quines estratègies 
s'han implementat per tal d'aportar solucions 
al repartiment de mercaderies; també van 
conéixer les mesures de transport sostenible 
i recollida de dades dins del projecte SUITS 
per part de l'Institut Tecnològic de 
l'Embalatge, Transport i Logística (ITENE). 

›  SUITS el 2021 ›  ValueCare

ValueCare
● COORDINADOR LOCAL:

Las Naves

● PRESSUPOST:
Total: 6.116.238,75 €   
Las Naves: 265.500,00 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2019-2023

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-SC1-DTH-2019  

● PARTICIPANTS:
UVEG-Polibienestar, K-Veloce, 
Hospital Clínic de València i 
l'Ajuntament de València a 
través dels serveis socials 
municipals. 

#Salut #atenció 
#envelliment 
#innovació

● ValueCare és un projecte que 
brinda una atenció integrada 
(sociosanitària) basada en 
resultats a persones grans que 
enfronten deteriorament cognitiu, 
fragilitat i múltiples condicions de 
salut cròniques per a millorar la 
seua qualitat de vida (i la de les 
famílies), i busca la sostenibilitat 
dels sistemes d'atenció social i 
sanitari a Europa.

L'envelliment cada vegada més gran 
de la població europea està posant 
en relleu els reptes relacionats amb 
la garantia d'un envelliment 
saludable i una vida independent. 
Les persones grans necessiten 
poder participar en la cura i 
mantindre la seua autonomia. 

El projecte VALUECARE, finançat 
amb fons europeus, pretén oferir 
una atenció basada en resultats, 
integrada i eficient, destinada a la 
gent gran que pateix de 
deteriorament cognitiu, fragilitat i 
múltiples malalties cròniques. 

S'aplicaran els principis de 
l'atenció basada en valors. Aquest 
mètode es recolza en una tecnologia 
digital resistent, segura i modulable 
que es provarà i s'avaluarà en set 

projectes pilot a gran escala en 
Europa. L'objectiu és millorar la 
qualitat de vida de la gent gran i de 
les seues famílies i, alhora, fer més 
sostenibles els sistemes d'atenció 
sociosanitària europeus.   

Impacte / Beneficis:  

 ¶ Ciutat Saludable i envelliment 
actiu.  

 ¶ Equitat en salut entre barris en 
totes les etapes de la vida.  

 ¶ Hàbits saludables. 

Més informació
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Llançament del vídeo 
pilot de València 
de ValueCare
● GENER

Webinar: «Cures 
integrals a Europa: 
claus, desafiaments i 
bones pràctiques»
● MARÇ

El centre d'Innovació de l'Ajuntament de 
València, Las Naves, en coordinació amb 
Covenant on Demographic Change, va 
organitzar aquest esdeveniment amb la 
finalitat de donar a conéixer els beneficis 
que la cura integrada pot tindre sobre les 
persones grans, els reptes actuals, les 
estratègies i les pràctiques posades en 
marxa amb èxit des d'altres ciutats 
europees. 

Durant la sessió, que va comptar amb 
més de 130 persones inscrites, van 
participar les entitats d'Erasmus Medica 
Center de Rotterdam, IFIC Ireland, AGE 
Platform Europe, Fondazione Bruno Kessler, 
el projecte +AGIL BARCELONA del Parc 
Sanitari Pare Virgili de Barcelona, 
Autonom'Lab, Gérontopole Nouvelle-
Aquitaine, l'Institut Polibienestar de la 
Universitat Politècnica de València i el 
govern local de la ciutat belga d'Alost. 

ValueCare, primer projecte 
europeu de l'Ajuntament 
de València adaptat a 
Lectura Fàcil
● ABRIL

Las Naves desenvolupa una experiència pionera en 
adaptar a Lectura Fàcil el contingut del projecte 
europeu ValueCare per a fer-lo accessible a totes 
les persones. Gràcies a aquest treball es pretén 
arribar a totes aquelles persones amb algun tipus 
de dificultat com poden ser les persones grans, 
públic objectiu a què va dirigit el projecte europeu 
ValueCare.   

Webinar ValueCare 
Fragilitat
● MAIG

En el marc del projecte europeu ValueCare, el 
centre d'Innovació Las Naves va organitzar aquest 
webinar en col·laboració amb KVELOCE I+D+i – 
Investigación, Desarrollo e Innovación i l'Institut de 
Polítiques de Benestar Social de la Universitat de 
València (POLIBIENESTAR).

Reunions codisseny
● MAIG

Durant el mes de juny es van realitzar 
diversos tallers de codisseny per al 
desenvolupament de la solució digital i 
el pla d'intervenció per al pilot del 
projecte ValueCare.

Visita FBK ValueCare
● JULIOL

Visita de la Fondazione Bruno Kessler de 
Trento, Itàlia. Aquests socis de ValueCare 
van vindre a una reunió de treball del 
projecte per al desenvolupament de la 
solució digital «Virtual coach» de l'app per a 
gent gran. 

Píndoles sobre la fragilitat
● MAIG

Las Naves, a través de la seua xarxa Connecta Salut, va 
difondre una sèrie de píndoles audiovisuals amb la 
finalitat de divulgar sobre els conceptes principals 
sobre els quals se sustenta el projecte europeu 
ValueCare. 

Les persones que participen en les píndoles són 
professionals del sector sanitari que han participat 
durant el webinar «La Fragilitat: un repte de Salut 
pública, Desafiaments i Oportunitats». 

«La fragilitat i les seues condicions».
Leocadio Rodriguez

«Què és l'atenció integrada».
Leocadio Rodriguez

«Majors i fragilitat psicològica».
Tamara Alhambra

«Fragilitat psicològica i pandèmia».
Tamara Alhambra

«Recomanacions per a evitar la fragilitat 
psicològica». Tamara Alhambra

«Factors de fragilitat».
Carolina Mir

«Sedentarisme».
Carolina Mir
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Fira de la 
Gent Gran
● SETEMBRE

Las Naves va organitzar una jornada 
de portes obertes de caràcter festiu 
per a donar a conéixer totes les 
iniciatives posades en marxa per a 
fomentar la qualitat de vida de la 
gent gran des de diferents prismes.  
Aquest esdeveniment es va celebrar 
commemorant el Dia Internacional 
de les Persones d'Edat, designat per 
l'Organització de les Nacions Unides 
(ONU) l'1 d'octubre. 

Aquest esdeveniment lúdic va 

comptar amb la participació del 
Centre de Salut Sant Isidre, el 
Consell de Salut de República 
Argentina-Salvador Pau-Xile, el 
Centre de Salut Serreria I i el 
projecte europeu ValueCare.  La 
jornada va comptar també amb el 
suport de l'Associació de Veïns de 
l'Illa, Associació de Veïns de 
Cabanyal-Canyamelar i l'empresa de 
cosmètica natural Maminat. 

Les persones assistents van 
poder gaudir de diferents 
experiències innovadores gràcies al 
projecte europeu MAtchUP, al 
projecte DIAL i al projecte Sonol·lab. 

Així mateix, la gent gran també va 
poder acostar-se al taulell de 
l'Oficina de l'Energia de València 

Clima i Energia, la finestreta única 
d'assessorament energètic de 
València, i informar-se sobre 
factures, renovables, abonament 
social, estalvi, rehabilitació, etc. 

En el marc del projecte europeu 
ValueCare es va programar un taller 
demostratiu de marxa nòrdica 
impartit per Rosa Martínez, membre 
del Consell de Salut (República 
Argentina-Salvador Pau-Xile) i una 
xarrada sobre alimentació saludable, 
«Coneix el plat Harvard», impartida 
per Rosa González, metgessa de 
família del centre de salut Salvador 
Pau i presidenta del Consell de Salut 
(República Argentina-Salvador 
Pau-Xile). 

Curs en línia en 
Atención Sanitaria 
basada en Valor 
– Value Based 
Health Care  
● OCTUBRE

Las Naves va organitzar, juntament 
amb INCLIVA, el webinar d'Atenció 
Sanitària basada en Valor amb la 
finalitat de fomentar el coneixement 
sobre la importància de tindre un 
sistema de salut basat en valor. 

Aquest webinar, dirigit a 
professionals sanitaris i organitzacions 
sociosanitàries, complia l'objectiu 
d'ampliar els seus coneixements sobre 
el nou paradigma en la prestació de 
serveis sociosanitaris que tinga com a 
finalitat generar valor per als usuaris. 

L'esdeveniment va comptar amb la 
presència de professionals de l'àmbit 

públic i privat del sector sociosanitari, 
com ara representants de l'àrea de 
l'Hospital Clínic Universitari de València, 
del centre Deusto Business School, de 
l'Hospital La Fe de València o de 
l'empresa K-Veloce. Pau-Xile, el Centre 
de Salut Serreria I, el projecte europeu 
ValueCare.  Així mateix, la jornada va 
comptar amb el suport de l'Associació 
de Veïns de l'Illa i de l'Associació de 
Veïns de Cabanyal-Canyameral.

Las Naves organitza 
trobades creatives entre 
gent gran del Cabanyal 

per a teixir memòries i 
crear vincles saludables
● NOVEMBRE

Aquesta trobada, que s'emmarca en el projecte 
europeu ValueCare, va comptar amb la 
col·laboració de la iniciativa «Del Pati Al Barri». 
Gràcies a aquesta unió, es pretenia involucrar 
les persones grans en activitats comunitàries 
creatives i saludables en el seu propi barri.   

Les persones participants van poder 
compartir les experiències que han viscut al 
barri del Cabanyal durant dues sessions de 
codisseny i, en una tercera trobada, van tindre 
l'oportunitat de plasmar allò més significatiu 
amb una expressió d'art urbà.   
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›  ValueCare el 2021 ›  WellBased

IFIC Podcast – 
Integrated Care Today
● FEBRER

Rachael Dix, tècnica I+D+i de Las Naves, va 
participar en aquest pòdcast explicant la 
implementació del projecte ValueCare 
a València.

Presentació de 
ValueCare en el 
Màster en Enginyeria 
Biomèdica de la UPV 
● OCTUBRE

Presentació del cas d'innovació social 
ValueCare per la tècnica I+D+i de Las Naves 
Victoria Pellicer. 

Participació en el «Curs 
de codisseny aplicat a 
l'àmbit de la salut» 
● NOVEMBRE

Rachael Dix, tècnica I+D+i de Las Naves, va 
participar en aquest curs organitzat per 
l'Associació de Dissenyadors de la 
Comunitat Valenciana (ADCV) en què 
s'oferien nocions bàsiques per a una primera 
aproximació al codisseny, com a enfocament 
i metodologia aplicable a qualsevol procés 
d'innovació social.  

Participació en ISPIM
● DESEMBRE

Durant tres dies, Las Naves va acollir el congrés 
d'ISPIM amb l'objectiu de connectar professionals 
en innovació per a mostrar perspectives sobre com 
crear amb èxit nous productes, processos i serveis 
per a estimular el creixement econòmic i el 
benestar.  

Dins de la programació del Congrés ISPIM va 
tindre lloc un taller on es van explicar diversos 
projectes de Las Naves. Rachael Dix, tècnica I+D+i 
de Las Naves, va ser l'encarregada de parlar del 
projecte ValueCare.     

Més informació

WellBased
● COORDINADOR LOCAL:

Las Naves

● PRESSUPOST:
Total: 5.106.770,51 €   
Las Naves: 529.399,22 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2021-2025

● PROGRAMA:

● CONVOCATÒRIA:
H2020-SC1-2020-Two-Stage-
RTD   

● PARTICIPANTS:
Las Naves, València Clima i 
Energia, Fundació per a la 
Investigació de l'Hospital Clínic 
de la Comunitat Valenciana 
(INCLIVA) i Senior Europa SL. 

● El projecte WellBased té com a 
objectiu dissenyar, implementar i 
avaluar un pla urbà per a reduir la 
pobresa energètica i els seus 
impactes en la salut i el benestar 
de la població vulnerable en 6 
pilots de 6 ciutats europees. 

Las Naves coordina el projecte, que 
té una durada de 48 mesos entre el 
2021 i el 2025. El consorci està 
format per 20 entitats d'11 països, i 
el pressupost és de 5,1 milions 
d'euros. 
El pilot valencià es desenvolupa en 
els barris d'Algirós, Camins al Grau i 
Poblats Marítims. Inclourà 128 
vivendes localitzades en els tres 
barris i a un total de 354 persones, 

les quals són dividides en dos grups: 
un de control i un altre d'intervenció. 

Accions: 

1.  Algunes de les accions empren 
tecnologia (Internet de les Coses) 
per a fer seguiment dels efectes 
en el confort i benestar de les 
llars i dels participants; altres 
actuacions executen auditories 
energètiques i assessorament 
dirigides a la millora de 
l'eficiència energètica.  

2.  Es fan intervencions comunitàri-
es basades en el dret a l'energia, 
accions de sensibilització adreça-
des als barris i a diferents agents 

a través de la futura Escola del 
Dret a l'Energia, atenció perso-
nalitzada a la població i suport 
per a atendre les conseqüències 
psicològiques de la pobresa 
energètica. 

Participen en el projecte les 
entitats valencianes Las Naves, 
València Clima i Energia, Fundació 
per a la Investigació de l'Hospital 
Clínic de la Comunitat Valenciana 
(INCLIVA) i Senior Europa SL. 
(K-Veloce) 

Més informació

Memòria 2021  ›  Projectes EuropeusMemòria 2021  ›  Projectes Europeus

https://integratedcarefoundation.org/ific-podcast
https://wellbased.eu/


130LAS NAVES 131LAS NAVES

WellBased Plenary Project 
Meeting
● SETEMBRE

Els dies 9 i 10 de setembre es va celebrar novament de 
forma telemàtica la següent reunió plenària de consorci. 
L'entitat organitzadora va ser el municipi de Heerlen. 

 

Reunions mensuals en línia
● TOT L'ANY

Reunions de seguiment liderades per València, que  
és la coordinadora del projecte.
  

WellBased i l'European 
Urban Health Cluster 
(EUHC)
● ABRIL

Wellbased és un dels sis projectes europeus 
que conformen el Clúster Europeu de Salut 
Urbana. Aquest clúster busca promocionar la 
salut urbana mitjançant l'intercanvi de les 
experiències, investigacions i coneixements 
que generen els sis projectes que giren al 
voltant de l'impacte en salut de múltiples 
determinants socials en diverses ciutats 
europees.  

Aquests sis projectes tenen en comú que 
són iniciatives que promouen la salut, 
s'alineen amb els compromisos de l'Agenda 
Urbana Europea i posen en marxa accions 
innovadores per a millorar la salut i el 
benestar de la ciutadania, tractant factors 
mediambientals, climàtics i socioeconòmics.  

El clúster té com a objectiu optimitzar les 
sinergies. Entre les tasques que es 
realitzaran hi ha l'organització de tallers 

temàtics i publicacions sobre qüestions 
diverses que estan relacionades amb 
cadascun dels projectes: problemes urbans i 
epidèmies -relacionant-ho amb la covid-, 
ciència ciutadana enfocada a la salut urbana, 
ètica, determinants de la salut i intervencions 
urbanes, polítiques públiques, igualtat, etc. 

Emotional Cities genera una cartografia 
emocional de les ciutats, combinant l'anàlisi 
espacial de les dades socials i sanitàries amb 
experiments de neurociència, provant en 
problemes reals de ciutats com 
Copenhaguen (Dinamarca), Lisboa (Portugal), 
Londres (Regne Unit) i Lansing/Detroit (EUA).  

Enlightenme explora l'impacte de la 
il·luminació urbana en la salut i el benestar en 
tres ciutats europees: Bolonya (Itàlia), 
Amsterdam (Holanda) i Tartu (Estònia). 
«Heart», en què participen 10 països 
europeus, desenvolupa un conjunt d'eines 
que milloren l'eficiència energètica i l'ús 
d'energies renovables en edificis, 
especialment al centre i al sud del continent, 
on el canvi climàtic està provocant un 
consum d'electricitat més gran tant a l'estiu 
com a l'hivern. 

«Recetas», en què participen 6 països de 
tot el món, versa sobre solucions basades en 
la naturalesa aplicades com a prescripció 
social, és a dir, infraestructura verda per a 
promoure la cohesió social i abordar la 
soledat. «Urbanome» pretén crear un marc 
comú de la UE per a avaluar de manera 
exhaustiva les polítiques multisectorials en 
entorns urbans, recolzant l'enfocament de 
l'OMS de "La salut en totes les polítiques", a 
través de pilots a Aarhus (Dinamarca), 
Atenes (Grècia), Aberdeen (Escòcia), Madrid, 
Milà (Itàlia), Ljubljana (Eslovènia), Stuttgart 
(Alemanya), París (França) i Tessalònica 
(Grècia). 

Els dies 20 i 21 de maig va tindre lloc 
l'esdeveniment de llançament de l'EUHC, i va 
ser el primer dia obert al públic en general i el 
segon dirigit als consorcis dels 6 projectes. 
Així mateix, es van presentar els 6 Grups de 
Treball, dos d'aquests (el 2 i el 4) col·liderats 
per WellBased: «WG2 Health determinants 
and urban interventions» i «WG4 Urban 
issues and epidemics». 

En el marc del Clúster, WellBased es va 
presentar en les reunions de llançament dels 
projectes Heart (19 de març), eMotional 
Cities (9 d'abril) i Urbanome (16 d'abril). 

WellBased KoM
● MARÇ

El 24 de març de 2021 va tindre lloc la 
reunió de llançament del projecte 
amb què es va donar inici al treball del 
consorci per als següents 4 anys. La 
reunió s'havia de celebrar a València, 
com a ciutat coordinadora del 
projecte, però finalment va ser 
telemàtica, per les mesures sanitàries 
imposades en els diferents països de 
la UE per a fer front a la pandèmia.  
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Sessió oberta del GT 
Pobresa Energètica en 
la Setmana del Dret a 
l'Energia: Què fem a 
València per a fer realitat 
el dret a l'energia?  
● FEBRER

El projecte WellBased i el pilot de València es van 
presentar en l'esdeveniment en línia del 22 de 
febrer. 

Online Expert Talk 
on public policies 
to tackle energy 
poverty
● OCTUBRE

Durant aquest seminari web, Victoria 
Pellicer, tècnica I+D+i de Las Naves va 
explicar com s'estan dissenyant les 
polítiques i mesures tant a nivell nacional 
com de la UE, el seu abast i efectivitat. 
També es van proporcionar exemples de 
l'ampli ventall d'intervencions contra la 
pobresa energètica, des de suports 
personalitzats a les llars (auditories 
energètiques, ajuts per a la factura 
energètica, instal·lacions i 
electrodomèstics…) fins a obligacions 
per a les empreses subministradores 
d'energia com la informació i la 
transparència, estàndards o la prohibició 
de la desconnexió d'energia durant 
l'hivern.

Focus Group
● NOVEMBRE

Taller de disseny del pilot del 
projecte WellBased a l'Oficina 
d'Energia.  

Participació en 
ISPIM

● NOVEMBRE
Durant tres dies, Las Naves va acollir 
el congrés d'ISPIM amb l'objectiu de 
connectar professionals en 
innovació per a mostrar 
perspectives sobre com crear amb 
èxit nous productes, processos i 
serveis per a estimular el creixement 
econòmic i el benestar.  
Dins de la programació del Congrés 
ISPIM va tindre lloc un taller on es 
van explicar diversos projectes de 
Las Naves. Elena Rocher, tècnica 
I+D+i de Las Naves, va ser 
l'encarregada de parlar del projecte 

WellBased. 
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Healthy Loneliness E+

● COORDINADOR LOCAL:
Universitat Politècnica de 
València

● PRESSUPOST:
Total: 264.728 €   
Las Naves: 40.087 € 

● PERÍODE D'EXECUCIÓ:
2020-2023

● PROGRAMA:

● PARTICIPANTS:
Las Naves

● El projecte proporciona a les 
persones grans eines per afrontar 
el seu sentiment de soledat, 
augmentar la seua autoestima i 
comprendre que viure sol no 
significa viure en soledat.

Healthy Loneliness E+ pretén 
desenvolupar i validar un programa 
d'aprenentatge d'alta qualitat i 
adaptat a les necessitats de les 
persones grans poc qualificades o 
que viuen en una situació de 
soledat, amb l'objectiu que 
adquirisquen habilitats i 
competències per a minimitzar els 
efectes negatius tant en la salut 
mental com en la física.

El projecte pretén involucrar més de 
200 usuaris finals (persones grans 
en situació de soledat, persones de 
la comunitat i professionals de la 
salut/atenció social) mitjançant l'ús 
d'eines TIC (apps i tecnologies 
d'ajuda), desenvolupant materials 
d'aprenentatge adaptats i activitats 
per a promoure diverses dimensions 
del desenvolupament personal i la 
inclusió social. Tots els materials 
estaran disponibles mitjançant una 
plataforma electrònica basada en un 
sistema de gestió de l'aprenentatge 
en anglés i en els idiomes dels 
països participants (espanyol, 
portugués, polonés i francés).

Més informació

Kickoff Meeting
● MARÇ

Es va celebrar en format en línia. Durant el 
2021, el consorci ha desenvolupat el pla 
operatiu, el pla de comunicació i el pla de 
qualitat i gestió. En l'àmbit tècnic, es va dur 
a terme el desenvolupament de:

 ¶ Material didàctic per a gent gran, amb 
informació sobre soledat no desitjada i 
estratègies i recursos que la gent gran 
pot emprar per a abordar aquest 
sentiment. 

 ¶ Materials de capacitació per a la 
comunitat, amb informació sobre el 
problema de la soledat no desitjada en 
persones grans i recursos a les 
diferents ciutats pilot, València entre 
elles, a disposició de les comunitats o 

barris per ajudar les persones grans a 
abordar aquesta situació. 

 ¶ Desenvolupament d'Activitats 
Pràctiques de Formació per a gent gran: 
Desenvolupament de les directrius i la 
guia metodològica per a implementar 
les activitats de formació pràctica en la 
comunitat o en entorns sanitaris. 
Aquesta guia inclou detalls 
organitzatius per a la implementació de 
l'activitat (requisits, recursos, passos, 
durades, consideracions, etc.).

https://healthy-loneliness.eu/
https://healthy-loneliness.eu/
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Ciutat Cuidadora
● OCTUBRE

Participació de la tècnica I+D+i de Las 
Naves, Sara Verdú, en les Jornades de 
«Castelló ciutat cuidadora», en una taula 
redona d'experiències de ciutats 
cuidadores juntament amb representants 
de Madrid, Barcelona i Saragossa.  

Teixint cures
● NOVEMBRE

Es va organitzar una sessió de treball 
per a repensar l'organització de les 
cures a Errenteria, sota el nom 
«Tejiendo cuidados» a Emakumeen 
Etxea.  

La jornada va constar de dues 
parts. La primera, en què va 
participar Sara Verdú, tècnica I+D+i 
de Las Naves, explicant la iniciativa 
«Ciutat Cuidadora», també va 
permetre conéixer altres iniciatives 
en altres localitats. En la segona part, 
hi va haver lloc per a la reflexió i per a 
les propostes que es vulguen 
desenvolupar a Errenteria.  

Ciutat cuidadora

#sensibilització 
#ciutat #formació
#mobilitat 

● Ciutat Cuidadora és un projecte 
del centre d'innovació Las Naves i 
l'estudi la Dula, amb la col·laboració 
de Transversal Cooperativa, i naix 
amb l'objectiu de visibilitzar i sensi-
bilitzar al voltant de les pràctiques i 
relacions de cures en la ciutat de 
València; a més, tracta de contribuir 
a posar-les en el centre del disseny 
urbà, del desenvolupament dels 
barris i d'un nou model de ciutat. 

Cures que van més enllà de les 
persones cuidadores de gent gran, 
ja que Ciutat Cuidadora engloba 
totes aquelles iniciatives que 
contribueixen a fer millor una ciutat, 
com ara els horts urbans que ajuden 
a alimentar-se d'una manera més 
sana i pròxima, les iniciatives que 
lluiten contra la soledat i promouen 
activitats físiques per a la gent gran, 
o aquelles que faciliten l'autonomia 
dels menors en trajectes a peu fins 
als centres escolars.  

Ciutat Cuidadora s'ocuparà, entre 
d'altres, de temes com ara les 
xarxes comunitàries de suport a les 
cures, la promoció de la salut o la 
cura de l'espai públic i el medi 
ambient urbà. 

Els col·lectius que participen en el 
projecte Ciutat Cuidadora són 
l'Associació de Veïns i Veïnes de 
Castellar, el Col·lectiu de Mares i 
Pares de Ciutat Vella, Colecamins, 
Casa de la Dona, Projecte Activa de 
promoció de l'activitat física en 
persones majors, ASPRONA, 
València Camina, Plataforma per 
Russafa, Assemblea Feminista de 
Benimaclet, València Acull, Consell 
Valencià de Persones Majors, 
Sostre, VSF Justícia Alimentària, 
Associació Amamanta, Dona Ara i 
Comissió de Cures del 8M. 

›  Ciutat Cuidadora

Més informació

›  Ciutat Cuidadora el 2021
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De major vull ser com...

#concurs #vídeos
#ciència #tecnologia
#educació

● «De major vull ser com…» és un 
concurs de vídeos sobre dones 
científiques i tecnòlogues que se 
celebra una vegada a l'any. Aquest 
concurs es va convocar per primera 
vegada el 2018. Des d'aquell any, la 
seua finalitat ha sigut potenciar i 
difondre el treball de les dones en la 
ciència i la tecnologia.   

Els seus objectius són reconéixer el 
paper clau que les dones en les 
disciplines científiques i 
tecnològiques han jugat en el passat 
i juguen en el present, visibilitzar 
l'impacte que el patriarcat ha produït 
en la vida de les dones científiques i 
en les seues trajectòries 
professionals i promoure el 
despertar de vocacions científiques i 
tecnològiques entre les xiquetes i 
les adolescents.  

Aquest concurs està organitzat 
per la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de 
la Comunitat Valenciana (FISABIO), 
dependent de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, i 
Las Naves, centre d'innovació de 
l'Ajuntament de València. 

Més informació

IV Concurs 
«De major 
vull ser com...»
● FEBRER

El lliurament de guardons es va 
celebrar en línia, coincidint amb la 
celebració del Dia Internacional de la 
Dona i la Xiqueta en la Ciència, a 
través dels canals de YouTube de 
Las Naves i Fisabio.  

El concurs de vídeos, en la seua 
quarta edició, va batre rècords de 
participació: 75 vídeos elaborats per 
més de 230 alumnes de 41 instituts 
de tota la Comunitat Valenciana; 
totes i tots amb un únic objectiu: 
reivindicar les dones científiques i 
tecnòlogues. 

Els premis a la Millor Producció 
Audiovisual van recaure, en la 
categoria d'ESO/Cicle Bàsic FP, en el 
vídeo De major vull trencar el silenci 
del col·legi Abecé de Gandia, i en 
Dones en la ciència de l'IES Marxa-
della de Torrent en la categoria de 
Batxillerat/Cicle Mitjà i Superior FP.  

Pel que fa al Premi al Millor Guió, 
va ser per a Comando científiques 
de l'IES El Cid Campeador de Valèn-
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cia en ESO/Cicle Bàsic FP, i per a 
Referentas de l'IES Victoria Kent 
d'Elx en Batxillerat i Cicle Mitjà/
Superior FP. També es va atorgar un 
accèssit a No és un joc de l'IES La 
Foia d'Ibi.   

En la modalitat dels premis al 
Vídeo més Innovador en la selecció 
del personatge o col·lectiu, es van 
emportar els guardons l'alumnat del 
Parc Col·legi Santa Anna de València 
per Una vida complicada, María 
Montessori en la categoria ESO/
Cicle Bàsic FP, i Planeta Bazal: Ana 
Payo de l'IES Vicent Castell i Domè-
nech de Castelló de la Plana en 
Batxillerat i Cicle Mitjà/Superior FP. 
Igualment, també en aquesta 
modalitat es va lliurar un accèssit a 
Una dona, una científica del Sección 
Secundaria d'Alpuente. 

El premi del públic va ser per a: 
En la categoria d'ESO i FP: Una dona, 
una científica, de l'IES Alpuente. I en 
Batxillerat i Cicle Mitjà i Superior FP: 
Girl Power de l'IES La Mola de Novel-
da.

Els vídeos premiats van ser 
avaluats per un jurat conformat per 
Soledad Rubio, directora de la Unitat 
de Cultura Científica i de la Innova-
ció de la Universitat de València, Luis 
Zurano, membre de la Unitat de 
Comunicació Científica de la Univer-
sitat Politècnica de València, Llúcia 
Martínez Priego, responsable del 
Servei de Seqüenciació de Fisabio i 
divulgadora científica, Sara Verdú, 
tècnica I+D+i especialista en Partici-
pació i Polítiques d'Igualtat de Las 
Naves, i Paqui Méndez, directora de 
Curtmetratges per la Igualtat i 
directora de l'Associació per la 
Coeducació. 

Convocatòria a la V edició 
del concurs 
«De major vull ser com…»
● OCTUBRE

El director gerent de la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (Fisabio), José Antonio Manrique, i la 
directora de Las Naves, Marta Chillarón, van firmar a 
València el conveni de col·laboració entre les dues 
institucions per a celebrar la V edició del concurs de 
vídeos «De major vull ser com…», per a fomentar les 
vocacions científiques entre les xiquetes i les 
adolescents.  

El concurs, orientat a l'alumnat d'ESO, Batxillerat 
i FP de tota la Comunitat Valenciana, anima que els i 
les estudiants investiguen i identifiquen referents 
de dones o col·lectius de dones en disciplines 
científiques, tecnològiques i innovadores.  

A través dels seus vídeos, podran mostrar la 
rellevància de les aportacions en investigació 
d'aquestes dones a la societat. A més, el concurs de 
vídeos també busca reflectir com ha impactat el 
patriarcat en la vida professional d'aquelles que van 
decidir dedicar-se a carreres STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). 

Participació en TRANSFIRA
● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de transferència de projectes 
d'innovació que transformen la ciutat de Las Naves, es va exposar 
al pati un estand informatiu amb el projecte Dones de Ciència.  
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Del pati al barri

#col·lectiu #barri 
#comunitat

● La Zona Santiago és un pati 
escolar obert en el barri del 
Cabanyal, un espai de trobada del 
veïnat i els col·lectius del barri on 
compartir i generar comunitat. Un 
espai divers on cada persona o 
col·lectiu pot aportar i participar 
des de la seua diversitat, trobar el 
seu propi lloc i generar una 
comunitat basada en relacions 
igualitàries. 

És un procés impulsat pel Centre 
d'Innovació Las Naves i el Col·legi 
Santiago Apòstol, amb la facilitació 
de la cooperativa Fent Estudi i 
l'associació Nautae Salud Mental.   

Va dirigit al veïnat del Cabanyal i 
associacions del territori. 

Obrir al veïnat i les entitats del 
barri l'espai d'esbargiment del 
col·legi Santiago Apòstol Cabanyal 
fora de l'horari escolar, amb 
l'objectiu de promoure models de 
gestió comunitària d'espais públics 
que persegueixen: 

 ¶ Comunitats holocràtiques, 
inclusives i diverses.  

 ¶ Espais de salut, on dur a terme 
activitats que contribuïsquen al 
benestar col·lectiu, físic i 
emocional.  

 ¶ Espais segurs per a garantir 
l'equitat.  

 ¶ Espais on puguen prendre 
protagonisme i tindre lideratge 
persones o col·lectius que no 
solen estar en aquest lloc.  

 ¶ Espais amb activitats i usos 
diversos.  

 ¶ Constituir-se com a llocs de 
trobada dels barris. 

Jornades Patis Oberts: 
somni col·lectiu 
● OCTUBRE

El cap de setmana del 23 i 24 d'octubre, 
associacions cíviques, veïnes i veïns van 
donar forma a com volen que siga aquest 
espai públic. Entre les accions que es van dur 
a terme per a condicionar el pati Zona 
Santiago hi havia un mural en 3D que van 
pintar les xiquetes i els xiquets del Cabanyal.   

Aquest mural es va pintar al voltant d'una 
font d'aigua sostenible que va ser donada per 
Jibu H20, empresa de l'acceleradora pública 
de triple impacte Col·lab de Las Naves. 

L'activitat va estar coordinada per l'associació 
Zedre.  

També hi va haver tertúlies amb persones 
diverses, instal·lació d'un xicotet hort, taller de 
flamenc, parkour, capoeira, dinàmiques 
juvenils a càrrec del grup Scout del barri i 
l'estrena del documental Zona Santiago, libre 
para jugar, finançat per València World 
Capital, entre altres activitats.     

Las Naves organitza trobades 
creatives entre gent gran del 
Cabanyal per a teixir memòries 
i crear vincles saludables

● NOVEMBRE

Aquesta trobada, que s'emmarca en el projecte 
europeu ValueCare, va comptar amb la col·laboració 
de la iniciativa «Del Pati Al Barri». Gràcies a aquesta 
unió, es pretenia involucrar les persones grans en 
activitats comunitàries creatives i saludables en el 
seu propi barri.   

Les persones participants van poder compartir 
les experiències que han viscut al barri del Cabanyal 
durant dues sessions de codisseny i, en una tercera 

trobada, van tindre l'oportunitat de plasmar allò més 
significatiu amb una expressió d'art urbà.   

Les persones grans van ser les protagonistes 
d'aquesta activitat artística que es materialitzarà 
com un mural en la zona de Santiago ubicat al 
Cabanyal.   

Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració 
de l'associació Fractals Educación Artística i amb el 
suport del Centre de Salut de Serreria I. 

Participació en TRANSFIRA
● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de transferència de 
projectes d'innovació que transformen la ciutat de 
Las Naves es va comptar amb un autobús elèctric de 
l'EMT per a realitzar una ruta per diversos murals del 
projecte «Dones de Ciència» i la visita al projecte «Del 
pati al barri».  
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El projecte DIAL facilitarà la vida 
independent de la gent gran amb una 
eina inspirada en la ràdio
● SETEMBRE
El projecte DIAL combatrà la soledat no desitjada de la gent gran de 
València mitjançant el desenvolupament d'una solució amigable i 

innovadora basada en Tecnologies 
Assistives de Veu Multiplataforma. 
En concret, les institucions 
participants estan desenvolupant 
una eina que incorpora un sistema 
de detecció per mitjà d'algoritmes 
que, mitjançant conversa amb la 
persona gran, siga capaç de 
detectar quan aquesta pateix una 
situació de soledat no desitjada o 

està en risc de patir-la. En aquest 
cas, el sistema alertarà el 
professional o la professional de 
l'atenció sociosanitària 
corresponent.   

Sessions de 
codisseny
● NOVEMBRE I DESEMBRE

En la primera sessió de codisseny va 
participar un primer grup focal de cinc 
persones grans que viuen soles, 
d'edats compreses entre 68 i 88 anys. 
La segona sessió va tindre lloc amb 
familiars cuidadors, i la tercera va ser 
amb 87 persones grans més. En els 
grups focals amb gent gran hi va haver 
espai per a conéixer les seues preocu-
pacions sobre la seua salut, identificar 
hàbits no saludables, la seua capacitat 
d'autonomia, com aborden el senti-
ment de soledat i si identifiquen en 
quins moments es poden sentir pitjor, i 
la seua relació amb altres persones.  

Dins d'aquesta fase de codisseny 
també es van dur a terme una sèrie 
d'entrevistes amb professionals 
sociosanitaris dels centres d'atenció 
primària i amb persones cuidadores 
professionals d'atenció a domicili. 

Dial

#independència 
#soledat
#bretxaDigital 

● És un projecte que pretén lluitar 
contra la soledat no desitjada de les 
persones grans de la ciutat de 
València i fomentar la seua vida 
independent.  

Dirigit a persones grans de València 
que viuen soles.  

Objectius 
 ¶ Combatre la soledat no desitjada 
de la gent gran.  

 ¶ Promoure la vida independent de 
la gent gran, ajudant-los a que 
puguen continuar vivint a sa casa 
estant comunicats mitjançant 
una tecnologia inspirada en la 
ràdio (un mitjà amb què estan ben 
familiaritzats).  

 ¶ Reduir la bretxa digital que hi ha 
en la gent gran.  

Socis 
Las Naves, Institut SABIEN-ITACA 
(Universitat Politècnica de València), 
Institut Polibienestar (Universitat de 
València) i Iniciativa Social Integral. 

Accions 
 ¶ Tallers de codisseny participatiu 
amb la gent gran per a identificar 
les seues necessitats i habilitats i 
caracteritzar les rutines i 
activitats diàries.   

 ¶ Desenvolupar una solució 
innovadora i amigable, basada en 
Tecnologies Assistives de Veu 
Multiplataforma, a partir de les 
necessitats identificades per a la 
detecció i abordatge de la soledat 
no desitjada en persones grans.

Més informació
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Dones de ciència

#ciència
#gènere #art

● Ciència, gènere, art i noves 
tecnologies es conjuguen en 
aquesta iniciativa de la Universitat 
Politècnica de València i el centre 
d'innovació Las Naves de 
l'Ajuntament de València, que 
compta amb la col·laboració de la 
Fundació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri 
de Ciència i Innovació.  

El projecte respon a un doble 
objectiu: d'una banda, visibilitzar i 
retre tribut a científiques de 
referència a nivell nacional i 
internacional, conjugant en cada 
mural ciència, gènere, art i noves 
tecnologies; i d'altra banda, 
denunciar les conseqüències de la 
desigualtat de gènere, tant en la 
construcció de vocacions 
científiques i investigadores, com en 
el desenvolupament de les carreres 
professionals de les dones en 
aquestes àrees, les seues 
condicions laborals, l'accés a àmbits 
d'investigació i els sostres de vidre a 
què encara hui es veuen sotmeses.  

Amb aquest projecte, els murs 
dels nostres carrers es converteixen 

en museus a l'aire lliure on la 
ciutadania pot descobrir –o 
redescobrir- algunes de les 
científiques més destacades de la 
història i la seua lluita per la igualtat 
de gènere en aquest àmbit.  

Aquesta iniciativa va ser escollida 
com a millor projecte de divulgació 
científica de l'any 2019 per la Xarxa 
Nacional d'Unitats de Cultura 
Científica i de la Innovació (UCC+i), 
que s'engloba dins de la FECYT-
Ministeri de Ciència i Innovació. 

Més informació

Mae Jemison
● FEBRER

L'astronauta Mae Jemison protagonitza un nou 
mural del projecte «Dones de Ciència» de la UPV i 
Las Naves. El mural, obra de l'artista i il·lustradora 
valenciana Galletamaria, està situat al CEIP 
Torrefiel de València. 

Mae Jemison es va convertir el 1992 en la 
primera dona afroamericana que va viatjar a 
l'espai. El seu somni de xicoteta es va fer realitat 
en formar part de la tripulació del transbordador 
espacial Endeavour. 

Pilar Mateo
● MARÇ

La UPV i Las Naves homenatgen la científica valenciana 
Pilar Mateo en el seu projecte de murals «Dones de 
ciència». El mural, obra de l'artista catalana Alba Fabre, 
està situat en una de les parets exteriors del Museu de 
Ciències Naturals, en els jardins de Vivers de València.  

Pilar Mateo és una de les deu científiques més 
prestigioses d'Espanya i està entre les cent més 
destacades de tot el món. Doctora en química, al llarg de 
la seua trajectòria ha centrat la seua activitat professional 
en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies 
de microencapsulació polimèrica de biocides i productes 
naturals per al control d'insectes que transmeten 
malalties endèmiques mortals -associades a la pobresa - i 
l'eradicació de les mateixes. 

Zaha Hadid
● FEBRER

La UPV i Las Naves van presentar al febrer un mural en 
homenatge a l'arquitecta Zaha Hadid. El mural, obra de 
l'artista valenciana Nayra López Martos, es troba al CEIP 
Salvador Tuset de València. 

L'obra de Zaha Hadid passarà a la història per la visió 
innovadora i revolucionària de l'arquitectura, l'ús magistral 
de la línia corba i per la lluita per obrir-se pas en el 
panorama arquitectònic internacional, tradicionalment 
ocupat per homes; un repte que va aconseguir amb 
escreix, en convertir-se en la primera dona que va guanyar 
el Premi Pritzker d'Arquitectura (2004), entre molts altres 
guardons. 
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Katalin Karikó
● SETEMBRE

Las Naves i la UPV homenatgen 
Katalin Karikó, bioquímica hongaresa 
clau en l'èxit de les vacunes d'ARNm 
contra la Covid-19. El mural està 
situat al pati del CEIP Barcia 
Goyanes i és obra de l'artista 
valenciana, establerta a Mèxic, Diana 
Bama.  

 Des de finals dels 80, Katalin 
Karikó va centrar els seus estudis en 
les possibilitats terapèutiques de 
l'ARN missatger. Durant molts anys, 
la seua proposta va ser rebutjada; 
hui, els seus estudis són la base de 
les vacunes de Pfizer i Moderna 
contra la Covid-19. 

Elvira Costell
● JULIOL

El projecte «Dones de Ciència» suma un 
nou mural que ret homenatge a la científica 
valenciana Elvira Costell. El treball ha estat 

realitzat per l'artista catalana Btoy i està 
situat al CEIP Sant Joan de Ribera de 
Burjassot. 

Doctora en Ciències Químiques per la 
Universitat de València (1979), Elvira 
Costell va ser professora d'investigació del 
Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC), cap del Laboratori de 
Propietats Físiques i Sensorials dels 
Aliments de l'Institut d'Agroquímica i 
Tecnologia dels Aliments de València (IATA) 
del CSIC i Professora Associada de la 
Universitat de València, fins al 2013. 

La seua investigació es va centrar en les 
propietats mecàniques, reològiques i 
sensorials dels aliments, les relacions 
existents entre elles i la incidència de les 
mateixes en la qualitat i acceptabilitat de 
diferents productes. 

Al llarg de tota la seua trajectòria, ha 
publicat més de 160 treballs d'investigació 
i diversos llibres i capítols de llibres, ha 
dirigit 18 tesis doctorals i ha impartit 
docència en diferents universitats. 

Sofia Kovalévskaia
● ABRIL

El més gran dels murals executats fins ara en 
el projecte «Dones de Ciència» ompli d'art i 
matemàtiques el barri del Cabanyal. Ho fa 
amb una obra de l'artista valenciana Julieta 
XLF, en homenatge a la científica russa, 
d'ascendència gitana, Sofia Kovalévskaia.  

El mural està ubicat en una parcel·la del 
col·legi Santiago Apòstol, al carrer 
Tramoyeres, un espai cedit per l'Ajuntament 
de València i al qual el mateix alumnat del 
centre ha batejat com la «Zona Santiago» del 
Cabanyal. 

Kovalévskaia va ser la primera dona que 
es va doctorar en matemàtiques i també va 
ser la primera dona professora en una 
universitat europea, en concret, a la 
Universitat d'Estocolm. El seu nom ha quedat 

escrit en la història de les matemàtiques 
amb el teorema que porta el seu nom, el 
Teorema de Cauchy-Kovalévskaia sobre 
equacions diferencials. La seua 
especialització, per la qual en la seua època 
va ser coneguda a tot Europa, era la teoria de 
funcions abelianes. Va estudiar també la 
forma dels anells de Saturn, en la que va ser 
la seua major aportació a la matemàtica 
aplicada. Però, sens dubte, el seu èxit 
matemàtic principal va ser la seua 
investigació sobre la rotació d'un sòlid al 
voltant d'un punt fix. Gràcies a ella va 
obtindre el premi Bordin de l'Acadèmia de 
Ciències de París l'any 1888 i, més tard, el 
premi de l'Acadèmia de Ciències de Suècia. 
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Elena García 
Armada
● SETEMBRE

La UPV i Las Naves reten tribut a García 
Armada, una de les deu millors 
científiques d'Espanya, amb un mural 
de grans dimensions a l'IES Font de 
Sant Lluís. 

L'artista valenciana Sara Mono 
plasma la figura de la científica junt amb 
Álvaro De la Calle, un dels primers 
xiquets que va utilitzar i avaluar 
l'exosquelet, des del seu primer 
prototip fins al producte final. 

Elena García Armada és doctora 
enginyera industrial, investigadora 
científica del CSIC i fundadora i CEO de 
Marsi Bionics. Ha aconseguit resultats 
pioners en l'àmbit internacional en el 
desenvolupament d'exosquelets 
pediàtrics d'assistència a la marxa. Els 
seus treballs han donat lloc a 8 patents 
esteses internacionalment i ha publicat 
més de 100 treballs científics.   

Elena García dedica una part 
important de la seua activitat a la 
transferència tecnològica amb la 
fundació de l'empresa de base 
tecnològica Marsi Bionics el 2013. El 
gran impacte cientificotècnic i social 
del seu treball investigador i 
emprenedor ja ha estat reconegut amb 
40 premis atorgats per institucions de 
prestigi.  

Participació en 
TRANSFIRA
● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de 
transferència de projectes d'innovació 
que transformen la ciutat de Las Naves 
es va comptar amb un autobús elèctric 
de l'EMT per a realitzar una ruta per 
diversos murals del projecte. 

Campanya Ruta Dones de 
Ciència amb EMT
● OCTUBRE

Presentació de la campanya «Ruta Dones de 
Ciència» en col·laboració amb l'EMT. Amb ella, 
s'anima la ciutadania a recórrer tots els murals de 
científiques amb una mobilitat sostenible. 

A la informació de les científiques de cadascun 
dels murals que apareixen al web Dones de Ciència 
se suma ara el llistat dels autobusos que t'hi poden 
acostar. 

›  Dones de ciència el 2021

Esc@la Salut

● Esc@la Salut és una app oberta 
de m-health/e-learning per a 
ensenyar les famílies, des de les 
escoles, a crear entorns saludables 
a les llars mitjançant la promoció i la 
informació estructurada de rutines 
d'hàbits saludables a la llar des 
d'una perspectiva integral 
(alimentació, exercici físic i oci 
saludables).  

Aquestes pautes i activitats es 
basen en evidència clínica i científica 
del Programa PAIDO del Servei de 
Pediatria de l'Hospital General.  

S'adreça a famílies, població 
entre 8 i 12 anys, adolescents, 
escoles, professionals de l'atenció 
sanitària. 

Objectius 
Previndre l'obesitat infantil fomen-
tant hàbits saludables amb la 
implicació dels entorns clau més 
pròxims, familiar i escolar, i des d'una 
perspectiva integral. 

Facilitar l'ensenyament de 
manera transversal d'hàbits saluda-
bles entre els escolars i les famílies. 

Crear una comunitat multidisci-
plinària de coneixement i pràctica al 
voltant del foment d'hàbits saluda-
bles amb base científica. 

Socis 
Las Naves, Servei de Pediatria, 
iPeditec. Fundació Investigació 
Hospital General de València, 
MYSPHERA, CEIP Miquel Adlert i 
Noguerol. 

Accions 
1. Tallers de cocreació amb profes-

sorat del CEIP Miquel Adlert i 
Noguerol i professionals del 
desenvolupament tecnològic de 
l'app.  Hi van participar 10 mem-
bres del claustre en 5 sessions. 

2. Xarrada a les famílies participants 
en el pilot. 

3. Desenvolupament de les dife-
rents versions de l'app. 

4. Proves pilot amb professorat, 
professionals sanitaris i 10 
famílies. 

5. Versió final, manuals, tutorials i 
web.  Ara i Comissió de Cures del 
8M. 

Més informació
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Reunions amb 
CEFIRE
● JULIOL

Reunions amb el CEFIRE, 
responsable de l'organització 
dels cursos en línia de formació 
al professorat. Amb ells es va 
desenvolupar l'estructura del 
curs per a la formació del 
pilotatge de l'app per a 
professorat de primària de la 
Comunitat Valenciana. 

Participació en 
TRANSFIRA
● NOVEMBRE

En el primer esdeveniment de transferència 
de projectes d'innovació que transformen 
la ciutat de Las Naves, es va comptar amb 
un estand informatiu del projecte i amb la 
participació del doctor Julio Álvarez Pitti, 
pediatre de l'Hospital General de València.  

Taller d'expertes
● JUNY

La segona fase de «Genera Barri» va avançar en la 
sistematització d'aprenentatges sobre urbanisme 
feminista a través de l'elaboració d'entrevistes a 
persones expertes en diferents àmbits i tallers 
celebrats al llarg del 2021. Tallers relacionats amb 
la ciutat i la igualtat en àmbits com la mobilitat, 
l'ecologia urbana, l'habitabilitat, la diversitat i la 
participació, la representativitat i el disseny, la 
percepció de seguretat, la comunicació i la 
representació o la mateixa igualtat.  
Aquestes iniciatives han permés avançar en 
l'auditoria participada plantejada en la primera 
fase, el diagnòstic i la definició d'estratègies de 
regeneració urbana des de l'ecologia de sabers i 
la perspectiva de gènere, amb la participació de 
més de 70 expertes. Tot això permetrà, el pròxim 
any, la sistematització i producció d'una publicació 
destinada a les quatre hèlixs de la innovació 
social. 

Genera Barri
● Amb el projecte pilot «Genera 
Barri», coproduït per Las Naves i 
Sostre, es reuneix persones que 
viuen als barris de Favara, l'Hort 
de Senabre i la Creu Coberta de 
València per a realitzar una 
auditoria urbana i formulació 
d'estratègies de regeneració 
urbana des de la perspectiva de 
gènere.

Les ciutats han estat dissenyades 
sense tindre en compte les 
característiques i necessitats de 
determinats grups socials que hi 
viuen (dones, persones grans, 
menors o persones amb diversitat 
funcional). Amb el projecte «Genera 
Barri» es volen evidenciar aquestes 
diferents maneres de viure un 
mateix espai: no el viu igual una 
persona gran que algú que porta el 
carret d'un bebé o una persona amb 
cadira de rodes. Ni tan sols homes i 

dones viuen l'espai urbà de la 
mateixa manera. 

L'urbanisme té un impacte real en 
la vida i el benestar de les persones, 
fonamentalment perquè la seua 
configuració determina les relacions 
socials i l'accés als serveis. I és per 

això la necessitat d'introduir la 
perspectiva de gènere en 
l'urbanisme, ja que així 
s'aconseguiran espais públics 
inclusius i en igualtat de condicions 
per a totes les persones. 

Més informació

›  Esc@la Salut el 2021 ›  Genera BarriMemòria 2021  ›  Projectes locals Memòria 2021  ›  Projectes locals

http://www.generabarri.com
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Píndoles 
informatives
● ABRIL

La segona fase de «Genera Barri» va 
avançar en la sistematització 
d'aprenentatges sobre urbanisme 
feminista a través de l'elaboració 
d'entrevistes a persones expertes 
en diferents àmbits i tallers 
celebrats al llarg del 2021. Tallers 
relacionats amb la ciutat i la igualtat 
en àmbits com la mobilitat, l'ecologia 
urbana, l'habitabilitat, la diversitat i la 
participació, la representativitat i el 
disseny, la percepció de seguretat, la 
comunicació i la representació o la 
mateixa igualtat.  

Aquestes iniciatives han permés 
avançar en l'auditoria participada 
plantejada en la primera fase, el 
diagnòstic i la definició d'estratègies 
de regeneració urbana des de 
l'ecologia de sabers i la perspectiva 
de gènere, amb la participació de 
més de 70 expertes. Tot això 
permetrà, el pròxim any, la 
sistematització i producció d'una 
publicació destinada a les quatre 
hèlixs de la innovació social. 

GENERA BARRI | «L'ecofeminisme i 
el reverdiment de les ciutats»
Empar Puchades

GENERA BARRI |  
«Una ciutat diversa»
Albert Moncusí

GENERA LEGAZ |  
«Una ciutat per a les persones»  
Eva Legaz

GENERA BARRI |  
«Democratitzar l'urbanisme» 
Carmen Montalbán

GENERA BARRI | «Com fer 
democràtic l'urbanisme?» 
Eva Raga 

GENERA BARRI |  
«Un espai públic per socialitzar» 
Joan Olmos

GENERA BARRI |  
«Objectiu: mobilitat quotidiana» 
Marta Serrano

GENERA BARRI |  
«Inclusió de les discapacitats» 
Noemi Serrano

Iris de Dona

● IRIS DE DONA és una iniciativa 
de promoció de la cohesió social i 
de la resiliència a la ciutat de 
València en temps de la 
COVID-19, un projecte 
participatiu de salut comunitària 
amb perspectiva de gènere. Té 
com a objectiu promoure la 
inclusió de la dona gitana en la 
societat valenciana i posar en el 
centre el valor de la diversitat de 
totes les dones de la ciutat. 

#resiliència #gènere
#inclusió #ciutat Documental 

Iris de Dona
● MARÇ

Enregistrament amb els 
testimonis de les persones 
participants en el projecte 
«Iris de Dona». Las Naves 
promou i col·labora en 
aquest projecte des del 
2020.  

Està basat en el concepte de capital 
social pont, és a dir, aquell que 
permet connexions entre grups 
diferents, sinergies entre cultures i 
grups socials, afavoreix societats 
obertes, creatives, innovadores, 
cosmopolites i flexibles i construeix 
societats més igualitàries i, per tant, 
amb més índexs de salut i benestar. 
Un projecte per a impulsar entorns 
socials i emocionals salutogènics. 

›  Genera Barri el 2021 ›  Iris de DonaMemòria 2021  ›  Projectes locals Memòria 2021  ›  Projectes locals
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Las Naves Brillen

#transició #energia 
#eficiència

● «Las Naves Brillen» és un projecte 
que pretén convertir l'edifici de Las 
Naves en una referència en la ciutat 
en matèria de transició energètica. 
Amb aquest procés, el centre 
d'innovació es reconverteix 
energèticament en un edifici més 
eficient, estalvia consum i aposta 
per les energies renovables amb la 
instal·lació de plaques 
fotovoltaiques. 

 L'Ajuntament de València, a través 
de la Fundació Las Naves, promou la 
campanya de finançament col·lectiu 
per a la construcció d'una instal·lació 
fotovoltaica a l'edifici de la Fundació 
Las Naves. 

La campanya, la primera 
d'aquestes característiques al 
territori, té per objectiu recaptar 
80.000 euros per a finançar la 
construcció de la instal·lació 
fotovoltaica (valorada en 100.000 €, 
dels quals Las Naves n'aportarà 
20.000 €). La instal·lació tindrà una 
potència de 100 kWp i generarà 
anualment un total de 138.880 kWh 
d'electricitat (l'equivalent al consum 

elèctric de 37 llars), que es destinen 
a l'autoconsum del mateix edifici de 
la Fundació Las Naves i al punt de 
recàrrega de vehicle elèctric ubicat a 
les seues instal·lacions. En total, es 
calcula que aquesta instal·lació 
generarà un estalvi anual 
d'emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle de 54.700 kg de 
CO2eq. 

Aquest projecte es desenvolupa 
amb la col·laboració de l'empresa 
Ecooo.

Presentació del 
projecte Las Naves 
Brillen. Jornada 
«La ciutadania, 
actor clau 
per a la transició 
energètica i la 
neutralitat climàtica»
● NOVEMBRE

El 8 de novembre es va presentar a Las 
Naves el projecte «Las Naves Brillen». 
L'esdeveniment va comptar amb la partici-
pació de Marta Chillarón, directora de Las 
Naves, Victoria Pellicer, tècnica I+D+i de 
Las Naves, Laura Ramos, de l'empresa 
Ecooo, i Carlos Galiana, regidor d'Innova-
ció de l'Ajuntament de València. Aquesta 
presentació s'emmarcava en la jornada 
«La ciutadania, actor clau per a la transició 
energètica i la neutralitat climàtica».  

L'objectiu d'aquesta jornada va ser 
conéixer quines opcions tenim com a 
ciutadans i ciutadanes, què és el que està 
a les nostres mans, fins on arriba la nostra 
responsabilitat i com i on ens podem 
implicar. Van participar-hi: Salvador 
Moncayo, de la cooperativa AeioLuz, per a 
conéixer com podem canviar els nostres 
hàbits i patrons de consum; Empar 
Puchades, de l'Associació Comunitat 
Energètica Local Castellar-l'Oliveral, per a 
conéixer com ens podem organitzar 
col·lectivament per a generar la nostra 
pròpia energia; i Lucía Armiño, 
coordinadora de Plataformes Ciutadanes 
per una ubicació racional i sostenible de 
les energies renovables al País Valencià, 
per a conéixer com hi podem participar 
des de l'activisme. 

Campanya Las Naves 
Brillen
● NOVEMBRE

«Fes que València siga més sostenible»  
va ser el missatge principal que va fer  
una crida a l'acció perquè la ciutadania 
participara en el primer finançament 
col·lectiu d'una planta solar en un  
edifici públic. 

La campanya, desenvolupada 
íntegrament a Las Naves, incloïa diverses 
peces gràfiques i audiovisuals que van 
estar presents en el mobiliari urbà de la 
ciutat i xarxes socials.

Més informació

›  Las Naves Brillen ›  Las Naves Brillen el 2021Memòria 2021  ›  Projectes locals Memòria 2021  ›  Projectes locals

https://www.lasnaves.com/proyectos/las-naves-brillen/?lang=es
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MEDNIGHT Xarxa comunitària de Benimaclet 
contra la soledat no desitjada 

Las Naves acull 
l'exposició 
«Rostres 
mediterranis de 
la ciència»
● MARÇ

L'exposició «Rostres 
mediterranis de la ciència», que 
es va poder visitar a Las Naves 
els mesos de setembre i octubre, 
va formar part de MEDNIGHT 
2021. La Nit Mediterrània de les 
Investigadores, que es va 
celebrar el 24 de setembre, té 
com a objectiu mostrar a la 
ciutadania la rellevància de la 
Ciència i la Investigació que es 
desenvolupa als països del 
Mediterrani, amb especial 
atenció al paper de la dona en 
aquesta àrea. 

La mostra sobre dones 
científiques va ser una col·lecció 
de biografies breus amb cares 
noves, fresques, diferents i 
d'actualitat; cares de dones que 

viuen circumstàncies personals, 
culturals i professionals molt 
variades, però totes amb un 
element comú que les connecta: 
el Mare Nostrum.  

A l'exposició es van poder 
trobar, per exemple, científiques 
com Ornela Bardhi, informàtica 
d'Albània; Rashika El Ridi, 
immunòloga d'Egipte; Pascale 
Cossart, bacteriòloga de França; 
la biòloga Maria Blasco, 
d'Espanya; i la química Najat A. 
Saliba, del Líban. 

● MEDNIGHT 2021 es va celebrar 
en el marc de la Nit Europea de la 
Investigació, un projecte de 
divulgació científica promogut i 
finançat per la Comissió Europea 
com a part de les accions Marie 
Sklodowska-Curie (acord de 
subvenció núm. 101036107) del 
programa Horitzó 2020. 

L'objectiu final és que els joves i la 
societat en general se senten atrets 
per la carrera investigadora i la 
ciència. Per això, es defineix i es 
valora la ciència mediterrània, amb 
l'objectiu de crear un sentiment 
d'identitat i pertinença i reconéixer-
la com una cosa de què sentir-se 
orgullosos. En primer lloc, nosaltres 
mateixos, els habitants de la 
Mediterrània, però també pel 
reconeixement cap a ella que hi 
puga haver per part d'agents 
externs, com ara turistes i visitants 
de tot arreu del món i, especialment, 
de conciutadans europeus.  

També es tracta de mostrar la 
conveniència de l'intercanvi de 
coneixements i experiències entre 
els països europeus i, més 
concretament, els mediterranis. 

Memòria 2021  ›  Projectes locals Memòria 2021  ›  Projectes locals›  MEDNIGHT ›  Xarxa Comunitària de Benimaclet

#comunitat #xarxa
#soledatNoDesitjada

● La Xarxa comunitària de Benima-
clet contra la soledat no desitjada 
es va posar en marxa el maig 2021 
amb l'Estudi La Dula al Centre de 
Serveis Socials de Benimaclet i el 
Col·legi Pare Català.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
COMUNITÀRIA: 

 ¶ Grup Motor (perfil tècnic i 
associatiu) 

 ¶ Taula Comunitària (Grup motor  
+ entitats del barri, persones a 
títol individual) 

POBLACIÓ OBJECTIU: inici de pilot 
amb gent gran 

ANTECEDENTS: experiències 
comunitàries solidàries en la 
pandèmia, mobilització veïnal al 
voltant de la creació d'un Consell de 
Salut. 

EXPERIÈNCIA PILOT PER A 
ALTRES BARRIS:
detecció, derivació a la xarxa i els 
seus recursos/activitats. 
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En-red-ando: governança 
local participativa. 
El que hem aprés en la 
pandèmia i volem conservar
● SETEMBRE

Participació de Javier Ibáñez en la taula redona 
d'«Intercanvi d'experiències sobre xarxes comunitàries, 
acció comunitària en salut i governança local» explicant 
el projecte «Frena la Corba: innovació social i resiliència 
cívica en temps de pandèmia» en la XXXII Edició de 
l'Escola de Salut Pública de Menorca.

QR contra la LGTBIfòbia
● JUNY

En el marc de la celebració del Dia de l'Orgull i 
l'aniversari de Lambda, es va treballar, juntament amb 
l'associació, en un projecte divulgatiu en què es van 
posar QR a les voreres amb pintura efímera, de manera 
que qualsevol persona poguera, amb el telèfon mòbil, 
accedir a continguts pedagògics sobre diversitat sexual, 
de gènere i família. Es van escollir emplaçaments 
simbòlics de la ciutat. 

FEmReferents
● TOT L'ANY

Juntament amb Rascanya Activa, es 
van desenvolupar cinc tallers 
d'empoderament amb el títol «Del 
sexisme a la conciliació i a la 
coresponsabilitat. Desmuntant 
alguns aspectes de la cultura 
heteropatriarcal». Les activitats 
dutes a terme formen part d'un 
programa més ampli que busca 
l'empoderament de les dones 
mitjançant tallers d'interiorització 
sobre el cos de les dones i la 
ciclicitat, identificant sexismes i 
discriminacions, la importància del 
llenguatge, desmuntant la mentalitat 
patriarcal, etc.  

Igualment Fest
● NOVEMBRE

Participació en el festival impulsat per 
l'Ajuntament de València. Es va comptar 
amb estands informatius i continguts del 
treball de Las Naves en matèria de gènere 
i igualtat.  

Digitalització de 
recursos dirigits a 
les dones contra 
la violència 
masclista
Col·laboració amb la Regidoria 
d'Igualtat per a accedir 
digitalment al contingut de la 
guia que inclou una xarxa de 
recursos per a víctimes de 
violència de gènere. 

La Taronja Sencera
● OCTUBRE

Col·laboració amb l'àrea d'igualtat de 
l'Ajuntament de València mitjançant un 
estand situat en les jornades de pre-
sentació del servei La Taronja Sencera. 
A través del curtmetratge de realitat 
virtual El Mal Amor, es va buscar una 
experiència immersiva sobre la violèn-
cia masclista que permetia acostar-se a 
la violència psicològica en les primeres 
relacions i a la seua falta de reconeixe-
ment i visibilitat. 

Participacions en 
altres esdeveniments

›  Altres esdeveniments ›  Altres esdeveniments
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Intro

04

Transferència
i avaluació

Las Naves, entitat promotora de la innovació a la 
ciutat i sota el mandat del mateix Ajuntament, té 
per missió impulsar programes i projectes que, de 
manera experimental, estiguen orientats a donar 
resposta als grans reptes que enfronta la ciutat, 
posant en el focus la ciutadania. 

Per a això és fonamental que, d'una banda, es posen 
en marxa les avaluacions de les accions, programes 
i projectes implementats per Las Naves, des d'una 
perspectiva de les polítiques públiques, i, d'una 
altra banda, es posen en marxa mecanismes de 
transferència a les polítiques públiques d'aquelles 
mesures que l'avaluació determine que puguen  
ser efectives.
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● Avalua·lab és un Laboratori 
d'Anàlisi i Avaluació de Polítiques 
Públiques que té com a objectiu 
buscar noves formes d'aproximació 
a l'estudi de les polítiques públiques 
per a contribuir a la millora de 
l'acció de govern. 

Avalua·lab

Aquest laboratori treballa per a 
fomentar la transparència de l'acció 
pública. Facilita que les persones 
que desenvolupen responsabilitats 
polítiques puguen retre comptes de 
les iniciatives de govern implemen-
tades i que la ciutadania puga 
conéixer quin és l'impacte d'aques-
tes mesures sobre les seues vides. 

La meta és millorar la 
governabilitat i la formulació de 
noves polítiques públiques, 
comptant amb la participació de la 
societat civil i donant resposta a les 
necessitats més sentides.

Avalua·lab presenta una sèrie de vídeos 
animats i infografies sobre l'avaluació 
de l'impacte de gènere

● ABRIL

El Laboratori d'Avaluació de Polítiques 
Públiques, juntament amb les tècniques i 
especialistes del servei d'Igualtat de 
l'Ajuntament de València, va presentar una sèrie 
de vídeos animats i infografies relacionats amb 
l'avaluació de l'impacte de gènere de les 
diferents polítiques públiques i la seua 
importància per a visibilitzar com aquestes, si 
no es té en compte aquest enfocament, poden 
augmentar la bretxa de gènere. 

En aquest sentit, els continguts van dirigits a 
les persones que desenvolupen polítiques 
públiques, al cos tècnic de l'administració local i 
al públic en general. Aquests vídeos animats i 
infografia fan didàctica sobre l'avaluació de 
polítiques públiques amb impacte de gènere i 
responen a preguntes com ara què és avaluar 
l'impacte de gènere, per què cal fer aquest tipus 
d'avaluació, quins continguts ha d'incloure, 
quines normes la regulen i com s'identifica la 
desigualtat de gènere. 

AVALUA·LAB | 
Com identificar les desigualtats
de gènere?  

AVALUA·LAB | 
Com identificar les desigualtats de 
gènere?

AVALUA·LAB | Quins continguts ha 
d'incloure l'avaluació d'impacte de 
gènere?

AVALUA·LAB | Quins continguts ha 
d'incloure l'avaluació d'impacte de 
gènere?

AVALUA·LAB | Per què s'ha 
de fer l'avaluació d'impacte  
de gènere?

AVALUA·LAB | Què és avaluar 
l'impacte de gènere?

AVALUA·LAB | Què és avaluar 
l'impacte de gènere?

Grup de treball 
de construcció 
d'Eina de Pobresa 
Energètica
● MAIG

Aquests tallers són una eina per a 
mesurar l'impacte de la pobresa 
energètica en el benestar que s'està 
dissenyant a partir d'una 
col·laboració entre GrowGreen i 
Avalua·lab.
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Jornades formatives 
Avalua·lab 
● SETEMBRE

El Laboratori d'Avaluació de Polítiques Públiques de 
Las Naves, Avalua·lab, va organitzar dues jornades 
formatives en línia sobre l'avaluació de la innovació 
social i com formular indicadors per a facilitar 
l'avaluació de programes i projectes.   

 ¶ «Avaluar la Innovació Social»: Aquesta jornada va 
tindre dues parts: una teòrica a càrrec d'Antonio 
Lafuente, investigador científic del Centre de 
Ciències Humanes i Socials (CSIC) en l'àrea 
d'estudis de la ciència, al voltant de la importància 
i la necessitat d'avaluar processos d'innovació 
social que hi ha desenvolupant-se a les nostres 
ciutats. La segona part va ser un taller pràctic on 
CivicWise va mostrar com fer ús d'una eina que 
possibilita avaluar la innovació social, dissenyada 
per la seua organització i que s'anomena 
«civímetre».

 ¶ «Com formular indicadors per a facilitar 
l'avaluació de programes i projectes»: Jornada a 
càrrec de K-Veloce, consultora experta en I+D+i i 
amb experiència en l'avaluació de programes i 
projectes europeus. Va ser un taller pràctic 
respecte a com fer indicadors per a incloure en 
els plans, programes i projectes públics o 
desenvolupats per part d'organitzacions de la 
societat civil i empreses privades.

Tècniques innovadores 
d'investigació qualitativa 
aplicades a l'avaluació 
de polítiques públiques
● ABRIL - MAIG

Dins del cicle de tallers Avalua·lab es van 
programar dues edicions d'aquest taller on van 
participar Empar Soriano, tècnica I+D+i i 
responsable de l'Avalua·lab; Juan Casero, 
avaluador independent i professor associat de la 
Universitat de Sevilla; i Daniel Catalá, doctor en 
Administració i Direcció d'Empreses i professor 
ajudant de doctor de la UPV.  

Presentació «Baròmetre 
de l'avaluació»
● OCTUBRE

Avalua·lab va presentar en línia els resultats del 
«Baròmetre de l'Avaluació de Polítiques Públiques»: 
un projecte innovador i inèdit en el camp de 
l'avaluació, que identifica i en mesura la situació a 
Espanya. La presentació va anar a càrrec de Juan 
Casero, avaluador de polítiques públiques. 

Consultar projecte

1a edició dels Premis als Projectes i Iniciatives 
d'Avaluació de Polítiques Públiques
● OCTUBRE

Avalua·lab, va celebrar l'acte de lliurament de la 
1a edició dels Premis als Projectes i Iniciatives 
d'Avaluació de Polítiques Públiques. Els 
guanyadors van ser els següents: 

«Avaluació Quantitativa de la Renda 
Valenciana d'Inclusió», de Diego Muñoz. Es 
tracta de la primera avaluació quantitativa de la 
Renda Valenciana d'Inclusió, renda mínima 
d'inserció que es desenvolupa a la Comunitat 
Valenciana des del 2018. Es fa una comparació 
entre el diagnòstic social realitzat des de 
l'Ajuntament de València i el perfil dels 
sol·licitants de la prestació. L'estudi es completa 
amb una anàlisi dels principals determinants 
que influeixen a l'hora d'obtindre una resolució 
positiva de la prestació. Darrere d'aquest, han 
sigut elaborades unes recomanacions que 
busquen millorar el funcionament d'aquesta 
nova prestació. 

 El segon treball premiat, «L'avaluabilitat com 
a eina de valor per al desenvolupament de 
sistemes integrals d'avaluació de polítiques 

públiques», de Juan Casero, se centra a situar 
l'avaluabilitat com a metodologia clau i 
imprescindible per al desenvolupament de 
sistemes integrals d'avaluació de polítiques 
públiques en l'administració pública. El treball 
subratlla l'escàs ús encara de l'avaluació per 
part de les administracions públiques en 
general, i la urgència i la necessitat de posar en 
marxa processos que permeten que l'avaluació 
se situe com a instrument clau per a la millora 
contínua de les polítiques públiques. 

 Finalment, el tercer premi va recaure en el 
treball «Avaluació de la Innovació Ciutadana. 
Com mesurar allò invisible», de Maje Reig, 
Pascual Pérez i Nora González. Els autors han 
desenvolupat una guia -Civímetre- per a 
l'avaluació dels laboratoris ciutadans, la qual 
proposa un sistema adaptable al context de 
cada iniciativa i basat en un marc metodològic 
de referència que permet comparar avaluacions 
de diferents iniciatives i, per tant, extraure i 
compartir aprenentatges.  

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-BAROMETRO-EVALUACION-AVALUALAB.pdf
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TRANSFIRA, primer esdeveniment de 
transferència de projectes d'innovació  
que transformen la ciutat

● NOVEMBRE

A les instal·lacions del centre d'innovació 
Las Naves va tindre lloc la primera fira de 
transferència de projectes d'innovació que 
transformen la ciutat, TRANSFIRA. Una de 
les principals funcions de Las Naves té a 
veure amb la transferència dels coneixe-
ments adquirits a través del desenvolupa-
ment de les experiències pilot que es posen 
en marxa. En aquest sentit, es va progra-
mar el desenvolupament d'un esdeveni-
ment de transferència, en format fira, 
durant el qual es van mostrar les experièn-
cies testades per Las Naves que han 
resultat eficients per a resoldre els proble-
mes per als quals van ser dissenyades.   
La conferència inaugural va anar a càrrec 
del jurista Baltasar Garzón, que va parlar 
de «Polítiques públiques innovadores per a 
garantir els drets fonamentals i consolidar 
els pilars de la democràcia».

 

A més, Gilles Lecuire, cap d'estudis de 
l'Agència Regional de Biodiversitat de 
l'Illa de França, va oferir la conferència 
«Afrontar el canvi climàtic fent les 
ciutats més ecològiques. L'exemple 
francès».

L'esdeveniment va comptar amb tres 
tipus d'activitats: 

D'una banda, hi va haver expositors en què es van mostrar les tecnologies o 
dissenys de productes que han estat provats a través del desplegament de 
diversos dels projectes pilot posats en marxa en diversos punts de la ciutat. 
Es va comptar amb els estands informatius de: «De la cistella a casa» i 
«Majors sobre rodes», demosensors de l'app d'habitatge i demo de sensors 
d'edificis públics del projecte MAtchUP, «De major vull ser com...», sistemes 
de monitoratge d'activitat diària de gent gran, Biblioteques inclusives, 
Col·lab, APP Escola Salut, Menús escolars, VCE: eficiència energètica i dret a 
l'energia, plataforma multimodal (ETRA), teulada verda, paviment drenant i 
jardí vertical del projecte GrowGreen i el codi QR de la campanya contra la 
LGTBIfòbia. 
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D'altra banda, va haver-hi 
experiències vivencials a 
través de les quals es van 
mostrar aquelles pràctiques 
dissenyades i l'aplicació de les 
quals resulta un intangible i, 
per tant, difícil d'explicar 
mitjançant un expositor. 
Aquestes van ser taller de 
recuperació de llavors 
tradicionals, tallers de caixes 
niu, degustació de productes 
d'Agro·lab, curtmetratge de 
realitat virtual El Mal Amor per 
a sensibilitzar sobre la violència 
masclista, ruta amb bus 
elèctric per a visitar diversos 
murals del projecte «Dones de 
Ciència» i el projecte «Del Pati 
al Barri», i la projecció del 
documental Manspreading.   

El tercer tipus d'activitats va ser en format xarrades que van complementar algunes de les experiències o 
activitats sobre els projectes. Es va comptar amb la participació de: Plena Inclusió i el projecte «Biblioteques 
plenament inclusives», Julio Álvarez Pitti i el projecte Esc@la Salut, Elena Rocher i la xarrada sobre soledat no 
desitjada, Victoria Pellicer i el projecte «Las Naves Brillen», Vicente Sebastián i la xarrada sobre els fanals 
intel·ligents i el sistema de gestió de càrrega de vehicles elèctrics del projecte MAtchUP, Paula Martín i el 
programa #elmeucentreentransició, Sara Guaita i la xarrada sobre intervencions socioenergètiques per a 
defensar el dret a l'energia i lluitar contra la pobresa energètica a València, i Begoña Almoguera i la seua 
xarrada sobre l'Espai Verd Benicalap del projecte GrowGreen.  

La fira va poder ser recorreguda 
segons les àrees d'interés que 
responien als quatre tipus de 
ciutat que persegueix Missions 
València 2030: sostenible, 
saludable, compartida i 
emprenedora. 

La cloenda institucional va anar a 
càrrec de l'alcalde de València 
Joan Ribó i el regidor d'Innovació 
i Gestió del coneixement Carlos 
Galiana. 
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Divulgació

La construcció d'una marca és un camí a 
llarg termini, entenem que encara hi ha un alt 
percentatge de ciutadania que desconeix no sols la 
funció de Las Naves, el seu àmbit i la seua ubicació, 
sinó fins i tot la seua mateixa existència. 

És per això que la labor de comunicació duta a 
terme durant anys precedents i prevista en 2022 és 
fonamental, considerant a més aquest apartat com 
a part primordial de l'activitat de Las Naves. 

Pel que fa a la promoció del centre com a recurs 
municipal, es converteix en un aspecte fonamental 
per a l'èxit d'una part significativa de les activitats 
prèviament descrites. 

Així mateix, resulta important continuar comunicant 
a la ciutadania l'evolució del centre cap a una 
concepció de Centre d'Innovació de Referència 
per a la ciutat, públic i obert a la participació de 
qualsevol dels actors que corresponen a les quatre 
hèlixs de la innovació.
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Programació

Dia de la Creativitat i la Innovació 

Fira de la 
Gent Gran

Per a commemorar el Dia 
Internacional de la Gent Gran, Las 
Naves va organitzar durant l'1 
d'octubre una jornada de portes 
obertes amb diferents activitats per 
a donar a conéixer la feina que es 
duu a terme des del centre perquè la 
seua qualitat de vida siga millor. 

En l'organització de 
l'esdeveniment també va participar 
el Centre de Salut Sant Isidre, el 
Consell de Salut de República 
Argentina-Salvador Pau-Xile i el 
Centre de Salut Serreria I. Va 
comptar amb la col·laboració de 
l'Associació de Veïns de l'Illa, 
l'Associació de Veïns de Cabanyal-
Canyamelar, la fundació València 
Clima i Energia i l'empresa de 
cosmètica natural Maminat. 

La jornada va començar amb un 
taller de taitxí i un altre de marxa 
nòrdica a càrrec, respectivament, de 
«Pacients Experts» del Programa 
ACTIVA del Centre de Salut Sant 
Isidre i de Rosa Martínez, membre 
del Consell de Salut República 
Argentina-Salvador Pau-Xile. 

Tot seguit, van tindre lloc una 
sèrie d'activitats paral·leles com una 

xarrada sobre alimentació saludable, 
a càrrec de la doctora de família 
Rosa González, en el marc del 
projecte ValueCare; una demo de 
Sono·lab, el primer laboratori sonor 
experimental de la ciutat gràcies al 
qual les persones grans han pogut 
experimentar pasdobles de manera 
virtual; una mostra de cosmètica 
natural a càrrec de Maminat; i una 
demo d'un assistent de veu, que 
serà sobre el que gire el projecte 
DIAL contra la soledat no desitjada. 

També hi va haver una exhibició 
de mobilitat sostenible per a gent 
gran, gràcies al projecte MAtchUP,  

i un expositor de l'Oficina de 
l'Energia de València Clima i Energia, 
on se'ls va informar sobre maneres 
d'estalviar a les seues cases i se'ls 
van resoldre els possibles dubtes  
en les factures de llum. 

Finalment, com a obsequi, es  
van sortejar cistelles de productes 
de l'Horta entre les més de 80 
persones que hi van assistir. 

El dia 21 d'abril del 2021 es va 
celebrar la jornada «Missions 
d'Innovació i Agenda Urbana», en 
què va tindre lloc la presentació de 
l'Agenda Urbana Missions. La 
trobada va tractar sobre la innovació 
com a actiu estratègic en les 
transicions de les ciutats. 

El ministre de Ciència i Innovació, 
Pedro Duque, va participar en la 
benvinguda de la jornada 
coorganitzada entre Las Naves i la 
Red Innpulso, durant la qual es va 
anunciar la convocatòria 
internacional el 2021 per a 
seleccionar el millor projecte 
d'innovació que demostrara el major 
i més ampli impacte en la primera 
Missió València Ciutat Neutra. 

L'alcalde Joan Ribó va explicar 
que «l'Estratègia Urbana València 
2030 integra l'Agenda Urbana, les 
missions d'innovació i el marc de 
recuperació de la pandèmia. 
Perseguim un model de ciutat 
mediterrània que reflexione sobre la 
ciutat a què aspirem per a la pròxima 
dècada. Una de les missions 
proposades per Europa és tindre 
100 ciutats climàticament neutres el 
2030. I a aquesta missió ens hem 
sumat a València i ho hem aprovat 
en el ple de l'Ajuntament». 

A l'esdeveniment també hi va 
assistir el secretari general d'Agenda 
Urbana, Francisco David Lucas, i 
altres personalitats que van posar 
en rellevància els tres objectius 

principals: modelar l'esforç de la 
innovació de la ciutat, acostar els 
grans reptes de la humanitat al dia a 
dia de les persones i desafiar el 
talent de l'ecosistema col·lectiu. 

Dia Mundial de 
l'Alimentació / 
Dia Mundial de la 
Dona Rural 

Pel Dia Mundial de l'Alimentació Sostenible i de 
la Dona Rural, el 16 d'octubre, Las Naves va 
celebrar un esdeveniment en què es va posar 
en valor l'alimentació sostenible i el paper de la 
dona en l'àmbit rural.  

Agro·lab va ser un dels protagonistes de la 
jornada en donar a conéixer diferents iniciatives 
agroalimentàries amb esperit d'innovació i 
sostenibilitat. També es van tastar productes 
ecològics de proximitat. L'actuació de la banda 
de rock familiar Ramonets i una obra de teatre 
de la companyia FUNTUN van tancar la jornada.
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Diploma «Innovació per a la Transformació Social 
i Ambiental»

Missió climàtica València 2030 

Las Naves i Ingenio-CSIC-UPV van iniciar un cicle de conferències sobre innovació 
per a la transformació social i ambiental amb l'objectiu de generar un espai de 
discussió i reflexió sobre la innovació per a la transformació social i ambiental en 
diferents àmbits: ciència, universitats, transicions justes, innovació digital, innovació 
en l'energia, salut… 

Aquest cicle es va englobar dins de les activitats del Diploma d'Especialització en 
«Innovació per a la Transformació Social i Ambiental», impartit des de la UPV i 
coordinat per INGENIO.  

El centre d'innovació Las Naves, junt 
amb l'Ajuntament de València i 
diversos agents de la ciutat, va 
donar a conéixer la primera missió 
emmarcada en l'àmbit de Missions 
València 2030, la Missió Climàtica 
València 2030.  

«Per i per a», és l'essència del 
lema de la campanya «Per tu. Per a 
tots i totes», que explicava a la 
ciutadania com València pot 

convertir-se del present al 2030 en 
una ciutat més sostenible, habitable, 
de proximitat i emprenedora. 

La campanya buscava transme-
tre l'esperit d'una ciutat col·laborati-
va que s'esforça per un objectiu 
comú. El missatge es va plasmar en 
diverses peces gràfiques i audiovisu-
als que es van poder veure en el 
mobiliari urbà de la ciutat, premsa, 
xarxes socials i mitjans digitals.

Les conferències programades van 
ser:

 ¶ «Democratitzar les agendes 
d'investigació per a 
democratitzar el coneixement» 
va ser el títol de la conferència de 
Judith Sutz, professora i 
investigadora de la Universitat de 
la República d'Uruguai. Amb ella 
va abordar les necessitats 
conjuntes de les agendes 
d'investigació. 

 ¶ «La ciència oberta en transició: 
Domesticació institucional o 
transformació lenta?» Va ser la 
intervenció de Mariano Fressoli, 
investigador del Centro de 
Investigación para la 
Transformación CONICET. 

 ¶ «Un planeta de laboratoris 
ciutadans distribuïts. Per què la 
pandèmia pot ser una 
oportunitat per a construir 
infraestructures que permeten 

la creació de comuns locals i 
globals» va ser el nom que va 
rebre la conferència de Marcos 
García, membre de l'equip de 
coordinació de la xarxa de 
laboratoris ciutadans de la 
Comunitat de Madrid.

 ¶ «Intel·ligències múltiples, dades i 
innovació transformadora» va 
ser la ponència de Mara 
Balestrini, investigadora i 
consultora en Innovació Digital, 
que va versar sobre com el 
maneig de les dades ajuda a 
transformar societats. 

 

 ¶ «Imaginant millors futurs per a la 
gent i el planeta» va ser la 
conferència de Laura Pereira, 
professora i investigadora a 
l'Stockholm Resilence Centre. La 
xarrada va versar sobre 
alternatives per a millorar la vida 
de la població global. 

 

 ¶ «How do transitions happen and 
can we steer them». El professor 
d'Història Global i Transicions de 
Sostenibilitat en el Centre 
Universitari d'Utrech per a 
Desafiaments Globals va explicar 
com se succeeixen les 
transicions en el 
desenvolupament social.  

 

 ¶ «Impactes socials i ambientals 
dels sistemes agroalimentaris 
globalitzats: una transformació 
necessària». La professora 
d'Investigació a INGENIO (CSIC-
UPV) va parlar sobre el caràcter 
essencial d'exigir canvis en el 
sistema de l'agroalimentació 
global. 

  

Campanyes
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QR contra la LGTB+fòbia 

Las Naves i el col·lectiu Lambda van emprar els carrers de 
València per a instal·lar la campanya «QR contra la 
LGTBfòbia», una iniciativa de divulgació que va coincidir 
amb el Dia de l'Orgull (28 de juny), per a sensibilitzar sobre 
l'aportació i la riquesa que, a la nostra societat, fan les 
persones i col·lectius amb identitats de gènere i 
orientació sexual diferents de la norma heterosexual. 

Els codis QR es van ubicar en llocs emblemàtics de la 
ciutat representatius per al col·lectiu LGTB+ com la plaça 
de l'Ajuntament, l'antiga presó model, l'Hospital General 
de València, o la plaça del Mercat, on el 1460 es va 
executar Margarida Borràs per ser transsexual. 

Ruta Dones de 
Ciència amb l'EMT 

El projecte «Dones de Ciència», 
desenvolupat conjuntament pel centre 
d'innovació Las Naves i la Universitat 
Politècnica de València amb el suport de la 
FECYT-Ministeri de Ciència i Innovació, va 
presentar la Ruta Dones de Ciència, en 
col·laboració amb l'EMT. Amb ella es va 
animar la ciutadania a recórrer, emprant la 
mobilitat sostenible, els murals de 
científiques realitzats a la ciutat. 

 Per a la difusió, es van envinilar 
diferents autobusos amb la imatge de la 
campanya en què es podien veure detalls 
de les peces realitzades sobre diferents 
edificis de València. 

Del Marítim al Món 
La campanya ciutadana «Del Marítim al Món», 
emmarcada dins del projecte europeu MAtchUP, va 
ser un vehicle per a fomentar l'eficiència energètica a 
la llar de manera gratuïta, còmoda i amb 
assessorament professional. 

Aquesta acció va ser una de les més de 52 
programades a Poblats Marítims sota la marca local 
d'«El Marítim Innova» i que tracten de mobilitat, 
energia o TIC, entre altres sectors. 

La campanya va comptar amb suports de 
publicitat exterior, animacions i accions informatives 
a peu de carrer per a explicar el projecte i aconseguir 
persones candidates per a participar en aquest 
programa pioner.  

Convocatòria Col·lab 
A principis de setembre del 2021, Col·lab va 
obrir una convocatòria per a buscar projectes 
emprenedors amb impacte social, 
mediambiental i econòmic per a València. 

La quarta convocatòria va comptar amb una 
campanya de difusió amb suports de publicitat 
exterior i una animació que es va difondre a 
través de les xarxes socials. 

Las Naves Brillen 

La instal·lació d'una planta 
fotovoltaica a la teulada del centre 
d'innovació va ser el nucli del 
projecte Las Naves Brillen, una 
iniciativa pionera que va convertir 
el centre d'innovació en una 
referència en matèria de transició 
energètica. El projecte va comptar 
amb una campanya de difusió 
adreçada a tota la ciutadania per 
a finançar de manera col·lectiva la 
planta solar, impulsada juntament 
amb la cooperativa Ecooo. 

«Fes que València siga més 
sostenible» va ser el missatge que 
es va llançar per a cridar a la 
ciutadania i fer-la partícip del 
primer finançament col·lectiu d'una 
planta solar en un edifici públic. 
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Resultats de comunicació
● Es van enviar 185 notes de 
premsa a diferents mitjans de 
comunicació per a la seua publicació 
com a notícies durant el 2021. 
Aquestes notes de premsa han 
derivat que s'haja aparegut en un 
total de 2.889 articles publicats en 
diferents mitjans de comunicació, 
tant en premsa escrita, com premsa 
digital, ràdio i televisió. 

A més, es van realitzar 240 envia-
ments de newsletters a diferents 
llistats de públic objectiu, sent els 
més comuns els de programació. 

Donar difusió als esdeveniments 
abans, durant i després que es 
produïsquen és una altra de les 
funcions del departament de Comu-

nicació. El 2021 es van organitzar a 
Las Naves 139 esdeveniments, amb 
un total de 6.437 participants 
presencials i 18.633 en línia. El 2021 
es va augmentar el nombre d'esde-
veniments realitzats en directe 
(streaming), amb un total de 51 
esdeveniments.  

Pel que fa a les xarxes socials, 
2021 va ser un any de creixement en 
totes les comunitats digitals de Las 
Naves. La xarxa social en què més 
s'ha crescut continua sent 
Instagram, amb 6.989 seguidors a 
finals del 2021. LinkedIn és la segona 
plataforma en què Las Naves ha 
experimentat un major creixement 
amb 840 nous seguidors, cosa que 
situa la nostra comunitat en 1.715 
persones. En tercer lloc, la xarxa 

social on més s'ha crescut és Twitter 
institucional, amb 11.276 persones. 
El canal de YouTube compta amb 
1.300 subscriptors. 

Internament, i alineat amb la 
política de gestió de persones, des 
del bloc de comunicació interna de 
Las Naves, es van programar un total 
de 229 enviaments de resum de 
premsa, en què es van recollir 2.432 
notícies relacionades amb les línies 
de treball del centre. D'altra banda, 
es van programar 55 enviaments de 
comunicació interna on es van 
recollir 441 entrades amb comunica-
cions corporatives i recopilació 
d'esdeveniments, cursos de forma-
ció, informes, convocatòries i altres 
recursos d'interés per al personal de 
Las Naves.   

El showroom compta amb un 
programa de continguts propis 
adreçat a públic generalista 
(autoexplicatiu) i col·lectius educatius 
i associatius a través de visites 
guiades impartides per personal de 
Las Naves. El 2021, malgrat les 
restriccions i la paralització dels 
programes de visites escolars, es 
van programar 30 visites guiades 
entre col·lectius associatius, 
instituts, comitives professionals i 
membres del col·lectiu de 
l'Acadèmia. 

Showroom

›  Campanyes i Showroom ›  Resultats de comunicació

La campanya «Això és innovació social» de 
Las Naves rep dos premis en La Lluna 
● DESEMBRE

La campanya informativa està alineada amb 
l'estratègia d'innovació Missions València 2030, 
el compromís cinqué de la qual és el de comunicar 
el valor de la innovació a la societat valenciana.

© Miguel Valls

El Festival de la Publicitat i la Comunicació 
Creativa de la Comunitat Valenciana La Lluna va 
guardonar en les categories d'Ús Creatiu dels 
Mitjans i Gràfica Exterior la campanya «Esto es 
innovación social», realitzada per Las Naves en 
col·laboració amb l'agència creativa La Mujer 
del Presidente. 

L'acció informativa es va desenvolupar en un 
moment difícil de pandèmia, però això va inspi-
rar buscar una solució a alguns dels problemes 
que genera la covid i donar resposta amb una 
idea que visibilitzara el que és innovació social. 

El resultat va ser la intervenció de la ciutat 
amb tres demostradors: una parada de tramvia 
sensoritzada per tal de protegir la distància de 
seguretat; un pas de vianants amb una 
senyalística de color per a evitar aglomeracions 
i contactes frontals directes i per a conduir els 
fluxos de vianants en un sentit o un altre; i una 
marquesina antipol·lució que netejava l'aire i 
proporcionava oxigen. 
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Innovació organitzativa i 
millora contínua

Las Naves disposa d'uns actius estructurals 
d'alt valor (el seu equip humà, les instal·lacions 
del centre, les eines creades, etc.) que permeten 
desplegar l'activitat diària amb un alt valor en 
l'entrega.

Les majors evidències del sistema de valors, d'ètica 
del sector públic i els principis i compromisos de 
Las Naves els ha generat el procés iniciat en 2019 
per a la creació i l'enfortiment de la nostra cultura 
organitzativa en pro de la nostra missió com a 
organització pública: Nextland. 

Nextland ha sigut el nostre programa d'escolta i 
autoconeixement de l'organització, que persegueix: 
el desenvolupament deliberat de les persones, la 
transformació cultural i del treball i l'activació de la 
iniciativa emprenedora. Nextland ha sigut el punt de 
partida del nostre viatge d'aprenentatge evolutiu 
que continua suposant una autoexploració constant 
de l'equip i en relació amb la constant observació 
de l'entorn.
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 ¶ Formació amb consultora especialitzada en el maneig de l'eina Microsoft 
Project Services.  

 ¶ La intermitència en la presencialitat de l'equip i l'absència de convivència 
continuada en les instal·lacions va impedir dur a terme noves innovacions en 
matèria de cultura organitzacional. Tot i això, s'han consolidat actuacions en 
matèria de cultura implantades el 2020. Destaquen les 12 millores rebudes i 
cursades pels canals formalment establits i les 229 informacions de 
comunicació interna dirigides a la plantilla com a mostra del compromís 
adquirit amb la transparència, autonomia en la col·laboració, autoritat 
distribuïda, orientació al propòsit i aprenentatge evolutiu. 

 ¶ Ajudes socials per a la plantilla. 

 ¶ Concessió del deure inexcusable associat a la crisi sanitària per Covid-19, 
que possibilitava als treballadors i treballadores treballar uns dies a la 
setmana en remot per a atendre les persones al seu càrrec, en el període 
estival per tancament de centres educatius i d'assistència.

 ¶ Creació del grup de treball de riscos psicosocials de l'entitat que treballa 
sobre el diagnòstic de l'estudi, dissenyant i implementant mesures que 
garantisquen que l'entitat siga un espai psicològic segur per a totes les 
persones que formen part de Las Naves. 

 ¶ Constitució de la Comissió del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Las Naves, 
per a adaptar-lo a la nova normativa, implementació de mesures que 
garantisquen les mateixes oportunitats per a homes i dones a Las Naves i 
posada en marxa del pla d'Igualtat. 

● El 2021 es van posar en marxa diverses accions per a fomentar la 
innovació i l'evolució del model organitzatiu i de funcionament  
de Las Naves.  
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 ¶ Millora de processos en el departament d'Administració com la gestió dels 
sistemes de seguiment econòmic centralitzats i dotats de quadres, la gestió 
de personal en aspectes concrets com la integració del sistema de fitxat en 
la resta dels sistemes, avanços amb el PIAE, l'establiment d'un procediment 
mensual de repàs d'indicadors trimestral i sistematització de 12 
procediments per a una millora integral i contínua del funcionament 
organitzacional de Las Naves. 

 ¶ Posada en marxa del CRM (Customer Relationship Management) amb què 
aconseguim: centralitzar tots els contactes de Las Naves, agrupar el llistat de 
contactes sota una temàtica a partir de la creació d'unes etiquetes amb 
llenguatge controlat, enviament de campanyes temàtiques en format 

newsletter, reserves d'esdeveniments, i possibilitat d'utilitzar-lo com a 
repositori d'informes interns i externs de l'organització que ens interesse 
tindre identificats.  

 ¶ Necessitats del Teletreball: el 2021 es va avançar en aquest aspecte cap a 
una situació «normalitzada i estable en el temps» ajustada a la normativa 
vigent que tinguera en compte l'impacte en la gestió, en els resultats i en la 
cultura organitzativa de l'entitat, centralitzant els sistemes en les solucions 
informàtiques i la regularització de llicències, avaluant els llocs de treball en 
el domicili de les persones que ho van sol·licitar, assessorament legal i 
posada en marxa de la modalitat de «pilot de teletreball» que s'activarà  
l'abril de 2022. 
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