
 

 
 

 

ACTA DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL: 

 

PlayStreet. A jugar al carrer. CONCURS OBERT A ESTUDIANTS I RECENT 

TITULADES DE LA UPV per al disseny de micro-intervencions urbanes per al joc. 

 
El concurs PlayStreet: a jugar al carrer proposa reflexionar sobre l’espai urbà com a territori de la infantesa i el 

joc a través de propostes de micro intervencions d’acupuntura urbana sobre els elements existents, que 

fomenten i diversifiquen la interacció, el joc i la imaginació en l’experiència urbana de la infantesa.  

El jurat convocat per a seleccionar les propostes guanyadores ha estat compost per: 

 

Ana María Navarro Bosch, Subdirectora del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETSA-UPV 

Carla Sentieri Omarrementería, Professora del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETSA-UPV 

Paula Cardells Mosteiro, Arquitecta i Tècnica Relacions Internacionals ETSA-UPV 

Rafael Rivera Herráez, Arquitecte i urbanista 

Mariona Genís Vinyals, Arquitecta i investigadora 

Trinitat Olcina Bas, Mestra i en representació de l’estudi Milimbo 

Núria Pons Castell, en representació de l’Escoleta El Trenet Coop. V. 

Ana Isabel Marco García, en representació de l’AMPA de l’Escoleta El Trenet Coop. V.  

Mireia Juan Cucó en representació de Makea tu vida. 

Isabel González Galindo, en representació de Fent Estudi Coop. V 

 

Reunits a Departament de Projectes de la UPV el dijous 20 d’octubre de 2022 a les 12:30, es constitueix i, 

després de les deliberacions oportunes i a la vista dels projectes presentats, 

 

MODALITAT 1: Puntual 

JP204 - PA-TRA-IX 

JP255 - EL REFUGI DE LES RECOL·LECTORES 

JP376 - DIBUJANDO ESPACIOS 

JP407 - GARABATO 

JP417 – LA INFANTESA AL CENTRE 

JP521 - CAMP DE FLORS 

JP568 - LA PLAZA 

JP682 - JUGA CALAIX 

JP719 - LA CIUDAD DE LOS 95 

JP887 - DE ARENA Y BARRO 

JP989 - FOOTPRINT  

JP942 - CAMINO A ÍTACA 

 



 

MODALITAT 2: Distribuïda 

JP367 - LA LLUM INCONDICIONAL 

JP387 - AYÚDAME A HACERLO POR MÍ MISMO 

JP407 - GARABATO 

JP416 - EL CARRER DE LES DELÍCIES 

JP514 - SUPER YO  

JP521 - CASETES DE PARDALS 

JP596 - TORNAR ALS CARRERS 

JP627 - POL·LINITZA PATRAIX 

JP862 - PATRAIX SONA 

JP942 - PRÓXIMA ESTACIÓN 

 

 

resol concedir els següents premis: 

 

PRIMERS PREMIS 

MODALITAT 1: JP204. PA-TRA-IX, proposta presentada per Eduardo Puertes Espert i Alicia Marco Zuriaga, 

valorant  

MODALITAT 2: JP596. TORNAR ALS CARRERS, proposta presentada per Rocío Olivares Castellano i Laia 

Salort Sánchez 

 

En ambdues propostes destaca el caràcter d’element d’acupuntura urbana que pren com a suport la ciutat com 

a tauler de joc, les seues superfícies i elements, així com la relació i integració en l'àrea urbana d’intervenció i 

l’adequació als usos i fluxos de vianants. Es valora la capacitat per a transformar l’entorn urbà amb un projecte 

flexible, reproduïble, escalable i integrador, amb possibilitat d'adaptar-se a les diferents situacions. També es 

destaca la viabilitat material, tècnica i econòmica de les dues propostes, a més de la diversitat i possibilitatts de 

joc que presenten. 

En la proposta PA-TRA-IX es valora a més, la capacitat d'utilització de les intervencions una vegada finalitze el 

Festival, a més, de l'utilització d’un fil conductor narratiu de la proposta com és l'aigua i la memòria de Patraix, 

així com la claredat en l’exposició de la idea. En TORNAR ALS CARRERS es destaca les diferents estratègies 

i dispositius que presenta, apostant per materials naturals i l’experiència multisensorial.   

 

 

SEGONS PREMIS 

MODALITAT 1 - JP521. CAMP DE FLORS, proposta presentada per Andrés Eduardo Gómez Chávez 

MODALITAT 2 – JP416. EL CARRER DE LES DELÍCIES, proposta presentada per Carlos Silvestre Baquero 

i Teresa Revert Esteve 

 

El jurat vol donar les gràcies a totes les persones que heu destinat el vostre temps, esforç i creativitat en 

participar en aquest concurs. Més enllà dels equips guanyadors, totes i cadascuna de les propostes han donat 

una resposta imaginativa i diversa a les bases del concurs i han generat marcs de proposta molt interessants i 

suggestius, destacant a més la diversitat i complementarietat dels projectes. Esperem haver introduït en el 

vostre camí la visió del joc i de la infància i que a partir d'ara sempre us acompanye.
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