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IntroduccIó

Introducció
Un taller de codisseny  
per al mobiliari del Ciuta·lab

En el procés de posada en marxa del laboratori ciutadà Ciuta·lab en el centre d’innovació 
social i urbana de Las Naves en València, es planteja el disseny i dinamització d'un taller 
de cocreació i prototipat de mobiliari en codi obert, que inicie el procés d'equipament 
dels espais que ocuparan a partir de 2023 en l'edifici de l'antiga Farinera assignats al Servei 
d'Innovació de l'Ajuntament de València.

Del 12 al 16 de desembre de 2022 s'ha realitzat un taller de codisseny coordinat per Makea 
Tu Vida, amb l'objectiu de dissenyar un mobiliari característic i singular per a l'espai del 
nou Ciuta·lab, que done resposta a les seues necessitats específiques (espais de reunió, de 
treball, d'acolliment, zones de trànsit, d'emmagatzematge, etc.), i el prototipat a escala 1:1 
d'alguns dels models validats.

Aquest taller es proposa com a punt d'inici del procés de disseny i fabricació del mobiliari 
dels espais de la Farinera destinats al laboratori ciutadà Ciuta·lab. En finalitzar el taller de 
codisseny, es disposarà d'uns protomodels que, en cas de ser validats per l'equip de Las 
Naves, es podrà procedir en futures fases al disseny de detall definitiu i la preparació de 
la documentació necessària per a la seua fabricació.
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El tallEr

El taller
Metodologia
Sota la direcció de l'equip de Makea, l'activitat s'ha portat a terme sota un format taller 
intensiu de cocreació per al disseny d’un sistema de mobiliari obert i públic, i la construcció 
col·lectiva de prototips escala 1:1, posant especial èmfasi en:

 — Observació i identificació de necessitats. 
 — Debat i generació de propostes.
 — Projecció i disseny col·laboratiu.
 — Processos de fabricació i materials.
 — Assemblatge i construcció. 
 — Compartir coneixements.

El taller de codisseny s'ha basat en metodologies de disseny obert i en les reflexions i solucions 
de mobiliari referents del moviment do it yourself de dissenyadors com Victor Papanek, 
Enzo Mari o Ken Isaacs i altres repositoris d'open furniture com OpenDesk i Wikihouse.

S'ha treballat de manera col·lectiva per definir les necessitats, incorporant aquells aspectes 
quotidians menys bàsics que atorguen als espais una atmosfera acollidora, i s'han establit 
les tipologies de mobiliari a generar com a equipament d’aquest espai de relació, producció 
i convivència.

Objectius
El taller tenia com a objectius:

 — Donar a conéixer la nova línia del laboratori ciutadà Ciuta·lab del centre Las Naves.
 — Iniciar la generació de comunitat al voltant dels laboratoris.
 — Capacitar en l’ús d’eines i metodologies de Disseny en Codi Obert. 
 — Fomentar la cultura DIWO (Fes-ho amb uns altres) com a mètode pràctic d’apoderament 

individual i col·lectiu.
 — Plantejar i explorar solucions constructives a través de l’experimentació i prototipat.
 — Generar dinàmiques de treball col·lectiu i participatiu que motiven a l’autoconstrucció 

com a eina de reflexió, i conscienciació social i mediambiental.
 — Promoure una ciutadania activa en el disseny, la construcció i el manteniment del nostre 

entorn més directe.
 — Ressaltar la importància de la cultura del prototipat i la documentació dels processos de 

disseny com a part integral dels projectes.
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El tallEr

Participants
A través d'una convocatòria oberta a la participació realitzada per l'equip de Las Naves, es 
van inscriure un total de 35 persones, quedant en llista d'espera més de 10 persones.

El grup de participants ha estat composat per un grup de 25 persones que destaca per 
la seua diversitat. D'una banda destaca que ha estat un grup intergeneracional, amb un 
equilibri entre persones joves estudiants o recentment graduades, professionals d'entre 25 i 
50 anys, i diverses persones jubilades o a punt de jubilar-se.

D'altra banda, la diversitat de disciplines i interessos de les persones participants abarcava 
professionals del disseny, l’arquitectura i altres disciplines creatives i tècniques, persones 
relacionades en la fabricació digital, artesanal i semiindustrial, i persones interessades en la 
construcció col·lectiva, el disseny obert, la cultura maker i la cocreació.

Sessions de treball
El taller s'ha celebrat del 12 al 16 de desembre de 2022. Cinc sessions de treball de 4 hores 
de durada cadascuna. A continuació es detalla i descriu el desenvolupament de cadascuna 
de les sessions:

Sessió 1

dilluns 12 de desembre de 2022
de 16 a 20 h 
La Farinera

 — Benvinguda 
 — Introducció al taller
 — Materials i processos de fabricació
 — Presentacions

 — Context de treball
 — Anàlisi de l’espai
 — Definició de les necessitats i usos
 — Definició de tipologies
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El tallEr

L'activitat va començar amb una benvinguda i una presentació dels objectius del taller, i de 
la metodologia de treball que s'anava a treballar. A continuació, va tindre lloc la presentació 
del col·lectiu Makea Tu Vida, donant a conéixer la seua filosofia i manera de treballar a 
través d'alguns dels projectes que han desenvolupat. 

Javier Ibáñez, com a representant de Las Naves, va introduir a l'equip de participants en  què 
és un laboratori ciutadà, i en quins són els objectius i metes del Ciuta·lab. A continuació, 
es van presentar els participants, els qui procedien de diversos àmbits i tenien experiències 
variades, però tots compartien l'interés a col·laborar en el desenvolupament del taller.

Una vegada que els participants es van conéixer, es va proposar la generació de grups de 
treball que durant el desenvolupament del taller permetran l'intercanvi entre el treball 
individual, en petits grups de 3-4 persones, i en plenari de totes les persones participants.

Així, es va procedir a l'exploració La Farinera amb la finalitat que els participants es 
familiaritzaren i que analitzaren l'espai que albergarà el mobiliari a desenvolupar.

A continuació, es va dur a terme una activitat que va servir perquè els grups de treball 
imaginaren possibles situacions que pogueren donar-se a Ciuta·lab i així poder detectar 
les accions, usos i possibles tipologies de mobiliari que puguen necessitar-se a l'espai. 

A través de la representació teatralitzada, les persones participants van poder experimentar 
de manera lúdica i col·lectiva les possibles activitats que tindran lloc al Ciuta·lab, i així 
detectar les necessitats d'equipament d'aquest espai.

Finalment, es van llançar preguntes clau per a acabar de concretar les tipologies i elements 
a fer. Primerament, es va preguntar als grups de treball què pensaven que és un laboratori 
ciutadà. "Participació", "experimentació" o "cooperació" van ser alguns dels termes que van 
sorgir. 

Finalment, es va preguntar també quines tipologies de mobiliari necessita un laboratori 
ciutadà, algunes de les respostes que es van obtenir van ser "separador d'espais", "tamboret" 
o "sofà".
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El tallEr

Sessió 2

dimarts 13 de desembre de 2022
de 16 a 20 h 
La Farinera

El segon dia del taller es va iniciar amb una breu presentació de projectes i experiències 
per tal d'obrir l'espectre de referències i inspirar les persones participants. 

Posteriorment, es va fer un repàs de la feina realitzada en la sessió anterior, fent èmfasi en 
les tipologies i conceptes sorgits. 

 — Casos i experiències
 — Cerca de referents

 — Generació d’idees i propostes
 — Avaluació i debat col·lectiu
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El tallEr

Sessió 3

dimecres 14 de desembre de 2022
de 9 a 14 h 
EPPPS Espai per al Prototipat i la Producció de Projectes Sostenibles

Així, es va proposar als grups un primer exercici de selecció d'una tipologia i d'un 
concepte, amb la finalitat d'establir un punt d'inici per al desenvolupament de les propostes 
a desenvolupar.

Així, reprenent l'exercici de relació d'idees d'accions que poden tindre lloc en Ciuta·lab amb 
una tipologia d'objecte específica, els diferents grups de treball van classificar els conceptes 
i van definir com encaixaven en una determinada tipologia. Això va permetre una millor 
comprensió de les diferents possibilitats i com aquestes es relacionaven entre sí.

En la següent etapa, cadascun dels grups van començar a conceptualitzar i dissenyar les 
primeres propostes mitjançant dibuixos i xicotetes maquetes. Això va permetre visualitzar 
de manera concreta les diferents idees i com encaixaven en el marc conceptual establit 
anteriorment.

Finalment, cada grup van presentar les propostes generades a la resta de participants, i va 
rebre feedback sobre les diferents propostes.

 — Materials i processos de fabricació
 — Selecció col·lectiva dels projectes a 

desenvolupar
 — Disseny dels models

 — Construcció de les propostes.
 — Documentació del procés de 

construcció.
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El tallEr

La tercera jornada va començar amb la presentació de l'EPPPS i dels objectius per a aquesta 
tercera jornada. Es van mostrar les possibilitats de l'espai, les diferents màquines,  les eines 
i els materials disponibles per al desenvolupament dels prototips, 

A continuació, es va procedir a una posada en comú de les idees sorgides per a procedir a 
intentar fusionar i definir les diferents propostes. Els grups van treballar en col·lectiu per a 
combinar les millors idees i generar una proposta comuna.

Finalment, es va procedir al disseny de detall i desenvolupament de les propostes, on es 
va començar a treballar en la geometria, i disseny formal de les diferents propostes. Es van 
utilitzar diferents eines i materials per a realitzar maquetes prèvies.

Sessió 4

dijous 15 de desembre de 2022
de 9 a 14 h 
EPPPS Espai per al Prototipat i la Producció de Projectes Sostenibles

 — Prototipat i construcció de les propostes 
definitives.

 — Documentació del procés de 
construcció.

Els grups van començar la sessió reprenent el procés de desenvolupament de la proposta 
que van començar la jornada anterior, on els participants van treballar en equip per a acabar 
de definir les propostes. Es van discutir diferents enfocaments i es va triar la millor opció 
per a avançar.

Una vegada que es va establir el seu disseny, es va procedir a la definició dels prototips 
definitius. Els participants van tindre l'oportunitat d'acostar-se a la fabricació digital i altres 
tècniques disponibles per a acabar de definir els prototips.
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El tallEr

Finalment, es va procedir al prototipat, on els participants van començar la fabricació dels 
models dissenyats. Es van utilitzar diferents eines i tècniques per a l'elaboració d'aquests, i 
els participants van tindre l'oportunitat de treballar en les diferents fases de la construcció 
dels prototips.
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El tallEr

A l'última sessió els participants van continuar amb la fabricació dels prototips funcionals 
dels dissenys definitius, i gràcies als diferents perfils de persones participants, van tindre 
l'oportunitat de tindre un primer acostament o fins i tot posar en pràctica les seues habilitats 
de prototipat.

Sessió 5

divendres 16 de desembre de 2022
de 9 a 14 h 
EPPPS Espai per al Prototipat i la Producció de Projectes Sostenibles

 — Construcció i acabats
 — Avaluació i testatge 
 — Generació de Manuals

 — Presentació 
 — Activació
 — Recollida i gestió de materials sobrants.
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El tallEr

Una vegada que el prototip va estar llest, es va procedir al desenvolupament de la memòria 
i els manuals, els quals descriuen com pot replicar-se cadascun dels dissenys, descrivint les 
característiques del prototip, així com les decisions i els processos de disseny i construcció.

Ja finalitzada la fase de prototipat, es va procedir a una presentació i posada en comú, on 
les persones participants van presentar els prototips i la documentació generada. La resta 
de participants van poder analitzar i testar el prototip, posant sobre la taula les diferents 
fortaleses i febleses dels dissenys. Cada grup també va exposar les possibles millores que 
podrien realitzar-se i els següents passos per a continuar el desenvolupament prototip 
plantejat.

Finalment, es va procedir al tancament de l'activitat, on es van resumir els assoliments i es 
va reflexionar sobre els diferents aprenentatges i resultats del taller.
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Resultats
El taller de co-creació de mobiliari es va tancar amb els cinc grups de treball presentant els 
seus respectius prototips.

A

C

E

B

D

Mòdul Balancí 

Mòdul Expositiu

Mòdul Tamboret

Mòdul Banc

Mòdul Banc d'encaixos
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El tallEr

Aquest grup va desenvolupar un balancí, una proposta que sorgeix entorn 
de la idea de descans actiu. Permet als usuaris relaxar-se i moure's al 
mateix temps. El disseny inclou una versió individual i una segona versió 
pensada per a diverses persones.

Mòdul Balancí
Nom del disseny: Valencina
Desenvolupat per: Grup Aglomerat

S'han validat les grandàries que semblen funcionar millor per al disseny 
del balancí, específicament l'individual i un altre per a dues persones 
(aquest últim ha sigut  dut a terme, però encara es troba pendent de ser 
prototipat). No obstant això, encara es plantegen alguns reptes per a la 
millora del disseny. Per exemple, com s'indica el moviment de balanceig? 
Com fer-ho més lleuger? (amb relació al balancí gran prototipat). 
Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen per a continuar 
millorant el disseny.

Despcripció:

Conclusions:

A

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
A_MODUL BALANCÍ
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Aquest grup va presentar un banc per a reunions en forma d'arc, que 
forma un cercle utilitzant sis mòduls iguals. S'ha treballat entorn del 
concepte d'àgora. Es va buscar una estructura rígida que permetera 
generar altres mòduls complementaris simplement canviant l'altura o 
els radis.

Mòdul Banc  
Nom del disseny: Element 0,16
Desenvolupat per: Grup Basurillas

L'estructura és estable, funciona correctament. Després de la posada 
en comú, s'ha concebut que aquesta estructura és la peça sobre la 
qual s'estructura l'àgora i les corresponents peces que la conformen 
desenvolupades pels altres grups.

Queda pendent adequar el plànol perquè els radis treballats encaixen 
amb la resta de les peces proposades per a l'àgora. És incorporar rodes.

Despcripció:

Conclusions:

B

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
B_MODUL BANC
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Aquest grup va presentar un mòdul mòbil expositiu, que permet als 
usuaris realitzar presentacions de projectes així com configurar i 
personalitzar l'espai segons les necessitats. El disseny permet intercanviar 
el panell per a adaptar-se a les diferents necessitats que puguen sorgir. A 
més disposa d'espai per a magatzematge.

Mòdul expositiu
Desenvolupat per: Grup Cookies

El disseny del mòdul mòbil encara requereix adaptacions per a fer-lo més 
fàcil de manipular, especialment per que fa a col·locar i traure el panell 
de la seua posició. Se suggereix afegir algun tipus d'ansa al tauler per a 
facilitar la manipulació.

Segons les necessitats d'ús, s'ha previst ademés la possibilitat d'orientar 
l'obertura dels calaixos en horitzontal, vertical o combinats (d'una 
banda, del panell en horitzontal i per l'altre vertical). Si l'obertura està 
orientada en horitzontal, el panell pot servir com a seient quan no s'està 
utilitzant. Si està orientat en vertical, deixa de ser un seient, però com a 
magatzematge serà més net.

Aquest mòdul és l'indicat per a incorporar preses de corrent o endolls.

Despcripció:

Conclusions:

C

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
C_MODUL EXPOSITIU
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Aquest grup va presentar un altre sistema de bancs. Partint de la mateixa 
forma d'arc que l'altra proposta, la diferència radica en el fet que aquesta 
proposta s'articula al voltant de la modularitat. Mitjançant un sistema 
d'encaixos entre les potes i les superfícies de seient, quan muntes dos bancs un 
damunt de l'altre, s'aconsegueix una doble altura que pot generar una grada.

Mòdul Banc d'encaixos 
Nom del disseny: Banana
Desenvolupat per: Grup Ergonautas
 

Es valida la proposta de banc modular dissenyat amb un sistema d'unions 
característic dels dissenys pensats per a ser tallats amb fresadora CNC. 
Queda pendent desenvolupar la manera en què s'obté la doble altura i 
com s'integra amb la resta d'elements de l'àgora.

Despcripció:

Conclusions:

D

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
D_MODUL BANC D'ENCAIXOS
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Aquest grup va presentar un mòdul complementari als bancs 
desenvolupats pels altres grups, que permet la generació de noves 
configuracions que s'adapten a l'ús i necessitats dels usuaris.

El tamboret funciona estructuralment. Encara queda pendent adequar 
el pla perquè els radis treballats encaixen amb la resta de les peces 
proposades per a l'àgora. A més, ha quedat pendent prototipar i validar 
una taula que funciona amb la mateixa estructura dissenyada. Encara que 
s'ha prototipat un tamboret-taula auxiliar que correspon al primer anell 
del sistema constructiu proposat per a l'àgora. Aquest mòdul encaixaria 
davall de la taula.

Despcripció:

Conclusions:

E

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
E_MODUL TAMBORET

Mòdul Tamboret
Nom del disseny: Circlo
Desenvolupat per: Grup Fariners
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annEx I: documEntacIó

Annex I: 
Documentació
Durant el taller de cocreació i prototipat de mobiliari en codi obert per al Ciuta·lab, els 
diferents grups de treball han documentat el procés i el disseny definitiu generat, per tal de 
continuar amb la validació i fabricació dels models en futures fases. 

Així, la present memòria es complementa amb una relació ordrenada per dissenys amb els 
arxius i documents desenvolupats de cadascun:

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
A_MODUL BALANCÍ

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
B_MODUL BANC

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
C_MODUL EXPOSITIU

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
D_MODUL BANC D'ENCAIXOS

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
E_MODUL TAMBORET
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annEx II: audIovIsuals

Annex II: 
Audiovisuals
Durant el taller de cocreació i prototipat de mobiliari en codi obert per al Ciuta·lab, s'han 
elaborat dos audiovisuals que representen de manera visual el procés i el resultat de l'activitat.

D'una banda, una càpsula de vídeo de curta durada, especialment pensada per a la seva 
difusió en xarxes socials, que presenta d'una manera dinàmica i ràpida el taller.

D'altra banda, un vídeo del taller més llarg, que de manera més amplia, presenta el procés i 
els diferents resultats, junt amb reflexions i entrevistes a les persones participants.  

CÀPSULA DE VÍDEO
1' 05" 

VÍDEO DEL TALLER
9' 45" 



MEMÒRIA
TALLER DE COCREACIÓ I PROTOTIPAT DE MOBILIARI EN CODI OBERT PER AL CIUTA·LAB 21

crèdIts

Crèdits
Coordinat per
Makea Tu Vida
Alberto Flores, Mireia Juan, Quico Viciano, Helbeth Trotta, Jesús Moreno

Participants

Grup Ergonautas:
 > Asunción Ridaura
 > Salomé Pérez-Salas
 > Pablo Gimeno
 > Irene Sampietro
 > Javier Bascón

Grup Fariners:
 > Ainhoa Guillén
 > José Navarro
 > Ernesto Urra
 > Teresa Revert

Grup Cookies:
 > Joan Quixal
 > Isabel Lozano
 > Carmen Gimeno
 > Raul Membrives

Grup Basurillas:
 > Carolyn Phippard
 > Carmen Sapiña
 > Luis Mir
 > Irene Romero

Grup Aglomerat:
 > Manuel Pérez
 > Alicia Navarro
 > Victor Chiner
 > Sonia Rodriguez
 > Jorge Peñalver

Enregistrament, muntatge i edició d'audiovisuals
Cristina Centeno
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