
	
	

ESPAZOS RESISTENCIA. HUMANIZACIÓN DE ESPAZOS 
Santiago de Compostela, España 

	
ANTECEDENTES 
	

"Nun entrar do home na paisaxe e da paisaxe no home creouse a vida eterna de Galiza". Esta frase de Castelao 
presenta o último largometraxe de Lois Patiño, un documental onde o autor traballa sobre o relato oral dos habitantes 
da zona, onde se misturan narrativa e paisaxe, onde as voces dos habitantes permiten construir o imaxinario colectivo 
asociado ao territorio e ubicarnos nun espazo atemporal. 
	

O concepto Espazos Resistencia fai rererencia a ese entrar-estar da persoa no espazo, fala de lugares atemporais que 
resisten o paso do tempo, que se adaptan aos diferentes usos... espazos que resisten aínda sen ser habitados, moitas 
veces esquecidos, marxinados... espazos resistencia que se reinventan para sobrevivir, para significar e  formar parte 
do colectivo que os representa. Fala da Humanización da Arquitectura, do que o espazo é cando se fai lugar. 
	

A semente desta proposta nace do proxecto O Refuxio: Construíndo un espazo comunitario presentado e seleccionado 
dentro da convocatoria de Comúns e Instituíntes lanzada polo Matadoiro Compostela. Este proxecto traballaba sobre a 
(re)utilización dos espazos residuais dentro do edificio do Matadoiro Compostela, sobre a (re)formulación delugares 
de tránsito ou carentes de identidade, co obxectivo de evitar a súa marxinación dentro da unidade do centro. Tratábase 
de humanizar o espazo a través de estratexias proxectuais sinxelas que combinadas entre sí redefinisen novas zonas 
de estar, novos espazos para o desenvolvemento de obradoiros que contribuísen á creación dunha identidade propia 
ligada á nova comunidade do Matadoiro. (http://www.matadoirocompostela.com/blog/2016/09/11/o- 
refuxio/). 

	
Aínda que a proposta do Refuxio non chegou a materializarse, serviu de lanzadeira para a presentación dun novo 
proxecto que redefinise e implementase o anterior, que se configurase como unha metodoloxía, como un proceso de 
investigación sobre un modo de facer, de actuar sobre a realidade e a contorna inmediata dunha forma activa, para 
modificala, para humanizala. 

	
Nace pois Espazos Resistencia. Humanización de espazos, un proxecto presentado e seleccionado dentro da 
convocatoria dos Orzamentos Participativos de 2017, propostas para a Mocidade do Concello de Santiago de 
Compostela (https://decide.santiagodecompostela.gal/#/proposal/fdf848af-6887-425c-b38f- 
c2b0029071dc) 

	
	
	
	

PRESENTACIÓN 
	

	
Espazos Resistencia. Humanización de espazos é unha proposta de Accións Colaborativas para a Humanización 
de Espazos en Edificios de Uso Público ou Privado que precisen de intervencións en parte das súas dependencias. 
Esta proposta ten como obxecto principal impulsar redes activas e de desenvolvemento de obradoiros e outros 
recursos educativos que abran paso á integración da arquitectura e da configuración de espazos que fomenten a 
sensibilización e a importancia do coidado dos entornos que nos rodean, onde interactuamos cos demáis e onde 
desenvolvemos as actividades do noso día a día. 

	
Entender o espazo como un recurso educativo de primeira orde e falar da responsabilidade social da arquitectura, son 
as premisas fundamentais base para o desenvolvemento dunha proposta de metodoloxía procesual e proxectual que 
permita levar a cabo a "humanización de espazos" empregando as artes plásticas como ferramenta principal. 
	

O deseño de espazos e as propostas de (re)distribución invitan á exploración de diferentes posibilidades, realidades 
imaxinadas polos propios usuarios e materializadas de xeito que o proxecto adquira a dimensión real e social que 
pretende. Neste senso, se pensamos  nos espazos nos que desenvolvemos as nosas actividades cotiás, veremos 
como non están adaptados ao noso corpo. A escala, deseño, versatilidade, utilidade e funcionalidade tanto dos 
espazos como do mobiliario e obxectos que os configuran son factores que inflúen notablemente na forma en que 
“habitamos” ditos lugares, no noso estado de ánimo, nas nosas tarefas e no fomento da nosa creatividade. 
	

Así pois, ESPAZOS RESISTENCIA, propón unha serie de micro intervencións cun fío conductor común que recolla 
propostas de actuacións na maioría de niveis educativos anteriormente descritos, entendendo a EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA, como medio e ferramenta para levar a cabo TRANSFORMACIÓNS que partindo das aulas e dos centros 
invadan á COMUNIDADE e ao resto de ámbitos COTIÁS. 



	
	

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN. 
	

Espazos Resistencia de transformación de realidades. 
	

A acción dividese en catro fases: unha primeira de Análise e Reflexión, onde se tratan temas máis ou menos teóricos 
sobre a forma de ocupación dos espazos, das súas características... , unha segunda parte onde se levan a cabo as 
Propostas por parte da Comunidade Implicada para a Humanización e (Re)construción do espazo escollido, onde 
cada quen pode dar cabida ás súas inquedanzas e xeitos de facer, falar das súas necesidades e preferencias en canto 
á utilización do espazo. 
	

Na terceira fase levase a cabo a Actuación sobre o Espazo, a materialización das propostas recollidas, empregando 
as artes plásticas e creativas como medio de expresión. 

	
Finalmente tan só queda ReHabitar o Espazo, darlle vida, dalo a coñecer, exploralo, sentilo...facer desa experiencia 
colectiva un modelo para novas actuacións. 

	
	
	

OBXECTIVOS 
	

� Traballar a “comunicación non verbal” que os espazos transmiten para conseguir un maior entendemento entre 
os espazos e as persoas usuarias, (re)deseñándoos e transformándoos de xeito acorde coas necesidades da 
comunidade. 

	
� (Re)configurar  os  espazos  a  través  dunha  serie  de  estratexias  proxectuais  e  metodolóxicas  sinxelas 

extrapolables a outros espazos. Trátase de recuperar o potencial educativo de ditos espazos, co propósito de 
lograr lugares-resistencia, espazos de(re)formulación de experiencias. 

	
� Formar unha opinión crítica sobre os espazos que nos rodean e fomentar a sensibilización sobre o seu 

tratamento, para dar resposta ás necesidades reais que as persoas usuarias demandan. 
	
	

METODOLOXÍA. FUNDAMENTOS DO PROXECTO ESPAZOS RESISTENCIA. 
	

Tendo como fundamentos conceptos como a constructividade, a identidade, a relación interior-exterior, a habitabilidade 
e a memoria colectiva, o proxecto componse de obradoiros que seguen unha serie de fases: 

◦    (RE) CONTRUIR (NOS) _ INVESTIGACIÓN 
Análise e Reflexión. Elección do Espazo a Intervir. Xestión das Necesidades do Colectivo que o emprega. 

	
◦    (RE) COÑECER- IDENTIFICAR-INVENTAR (NOS)_FORMULACIÓN 
Recollida de Propostas por parte da Comunidade (Collages). Presentación das Propostas. Elección das 
propostas 

◦    (RE)DESEÑAR (NOS)_REALIZACIÓN 
Actuación  sobre  o  espazo.  Materialización  das  propostas.  A  comunidade  implícase  de  xeito  activo  na 
realización das propostas de mellora do espazo, propoñendo solucións e xeitos de facer abertos á comunidade, 
que se convertirán en pequenos obradoiros onde intercambiar experiencias e relacións. 

	

◦    (RE) HABITAR (NOS)_ANÁLISE 
Presentación do Espazo despois da Intervención. Avaliación da súa utilizadade e funcionalidade. 

	
	

DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN. 
	

O colectivo de Mocidade para o que se deseñou este proxecto pasa a maior parte do seu tempo en centros educativos 
que abranguen tanto o ámbito da educación formal (escolas, institutos, facultade...) como o da educación non formal 
(centros sociais, centros de día...). Este é o punto de partida para o formulamento e a materialización da proposta en 
ESPAZOS RESISTENCIA ligados ao ámbito da EDUCACIÓN e das COMUNIDADES DE APRENDIZAXE, que abrangue 
tanto á mocidade que conforma o alumnado de ditos centros como ao novo profesorado en formación nos seus 
primeiros anos laborais. O proxecto presentou tamén diálogos formativos na Facultade de Ciencias da Educación da 
USC nos que se traballaba a cuestión do espazo da aula e do centro como recurso educativo. 



	
	

A acción elexida comeza cunha pequena intervención en ARELA (www.arela.org), unha asociación que ten como misión 
o desenvolvemento integral da infacia e da mocidade de Galicia en risco de exclusión. Necesitaban (re)configurar parte 
do espazo da aula de xogo e esparcimento, transformar un vello armario empotrado nun "centro de ocio". Este armario 
empotrado era en sí mesmo un Espazo Resistencia e a súa transformación nun novo "refuxio de lecer" seguindo os 
pasos da metodoloxía proposta, implicou de tal forma ás rapazas e rapaces do Centro de día de Arela en Compostela 
que construimos unha equipa de traballo disposta a levar este saber facer a outro dos espazos propostos no proxecto: 
O Centro Xove da Almáciga (www.centroxove.com). 

	
O espazo central comunitario do Centro Xove é o espazo elexido para levar a cabo a Acción obxecto desta memoria. 
Esta zona funciona como un espazo de paso e parada tanto das actividades que se desenvolven no CX como das que 
se realizan no local veciñal situado no andar superior. Trátase dun espazo a medio camiño entre o interior e o exterior, 
un Espazo Resistencia que precisaba dun (re)formulamento dese espazo-rampa exterior de paso e o convertise nun 
espazo semi-interior que convidase a ficar, a falar, a interactuar. 

	
Seguindo a metodoloxía proposta e implementándoa segundo o experimentado en Arela, propuxéronse varios puntos de 
actuación dentro do espazo que respondían ás diferentes necesidades detectadas: unha zona de intercambio de libros, 
unha zona de estar, unha zona expositiva na rampa, un punto de té, un punto de empréstamo de paraugas, unha 
proposta de levar o verde ao interior do edificio, e unha zona para as mascotas ligada ao acceso principal. O propio 
colectivo elexiu os materiais a empregar, materiais que, respectando a estética orixe do edificio (formigón) combinaban 
con materiais máis agradables que contribuían á súa humanización (madeira). 

	
Os pequenos elementos identitarios como as libretas dos paraugas que tomaban como referencia a Bruno Murari, as 
pequenas bolas verdes de kokedamas que insuflaban vida nas reixas metálicas, os marcos personalizados da zona 
expositiva na que trascendeu a rampa e a sinaléctica proposta a modo de cartaces en tiza dan mostra da diversidade de 
identidades que conviven baixo unha soa unidade. 

	
	

A colaboración entre Arela e o CX permitiu a formación dunha equipa interxeracional dentro proxecto común, dun 
espazo construído e constituído entre todos, un espazo aglutinador de experiencias,  xerador de sinerxías que insufle 
vida ao centro na súa rutina habitual. 

	
A documentación de imaxes anexa da mostra da transformación activa dun espazo que pasa de ser un contedor de 
formigón aséptico e frío a un lugar que reflicte a identidade dos seus habitantes. A proposta de Espazos Resistencia 
entronca con moitas outras accións artísticas que son levadas a cabo no CX por parte dunha mocidade artivista e 
activista reflexo dunha nova forma de facer comunitaria. 


