
Ludantia ou como 
os nenos fan do 
espazo público un 
lugar mellor
▶ Pontevedra acolle a I Bienal Internacional de 
Educación en Arquitectura para a Infancia con 
relatores de 19 países, exposicións e obradoiros
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PONTEVEDRA. Unha serie de re-
latorios arredor de como os nenos 
modifican o espazo, exposicións e 
obradoiros farán do Pazo da Cultu-
ra de Pontevedra un referente no 
que se refire a arquitectura e peda-
goxía ao longo do mes de maio. 

Así o anunciaron na mañá de 
onte o director executivo de Lu-
dantia, a I Bienal Internacional 
de Educación en Arquitectura para 
a Infancia e Mocidade, Xosé Ma-
nuel Rosales; o decano do Colexio 
Galego de Arquitectos, Antonio 
Maroño; o director xeral da Axen-
cia de Protección da Legalidade 
Urbanística (APLU) da Xunta, José 
Antonio Cerdeira; a presidenta da 
Deputación de Pontevedra, Car-
mela Silva, e o alcalde da cidade, 
Miguel Anxo Fernández Lores. 

O decano do COAG explicou que 
«poñer o espazo público nas mans 
dos nenos é un xeito de cambiar 
o mundo» e afondou na idea da 
construción do común como un 
proceso que debe levar a cabo a ci-
dadanía e no que os nenos e nenas 
han de ter un papel importante.

Trátase dunha iniciativa que 
se celebra ao longo de dous anos 
e que xa convocou un concurso 
de proxectos educativos sobre a 
participación dos nenos na trans-
formación do espazo. «De 89 pro-
postas chegadas de todo o mundo, 

18 eran galegas», indicou Rosales. 
Os proxectos gañadores foron pre-
sentados polo CEIP Sanjurjo Carri-
carte (A Coruña) -que consiste na 
humanización do patio da esco-
la-, un colectivo das Illas Baleares 
e unha favela de Caracas onde os 
nenos decoraron unhas longas es-
caleiras do barrio con pintura azul 
para imitar un río. Todos estes 
proxectos estarán mostraranse no 
Pazo da Cultura ao longo do mes 
de maio nunha das exposicións 
que compoñen Ludantia.

Outra das mostras estará pro-
tagonizada polo país convidado a 
Ludantia, Colombia, que presen-
tará 33 proxectos levados a cabo no 
país que están vencellados á parti-
cipación dos pequenos na constru-
ción do espazo público. Ademais, 

haberá un espazo adicado a visitas 
para escolares chamado Expoac-
tiva. Está previsto facer tamén 
obradoiros para familias durante 
as fins de semana. O responsable 
de Ludantia sinalou que a idea é 
que «os nenos e nenas dos centros 
educativos poidan vir aquí a diver-
tirse mediante o xogo libre». Así, 
«queremos permitir que creen os 
seus propios espazos nun proceso 
de creación construtiva», explicou 
Rosales. Deste xeito, reflexionou 
sobre os lugares adicados aos ne-
nos, que son sempre «espazos 
que os adultos lles cedemos» sen 
contarmos coas súas opinións e 
achegas.

CONFERENCIAS. Paralelamente, 
entre o 10 e o 12 de maio, o Pazo 
da Cultura acollerá os relatorios de 
expertos nesta materia chegados 
desde 19 países de todo o mundo, 
o que converterá a Pontevedra na 
capital dunha corrente de urba-
nismo que pretende recuperar 
espazos para as persoas contando 
coa cidadanía. «Levamos moitos 
anos traballando neste aspecto 
e por iso quero amosar a miña 

O COAG recibiu 
89 propostas de 
humanización de lugares 
por parte de nenos en todo 
o mundo

Imaxe da presentación de Ludantia, onte, no Pazo da Cultura. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

A aposta pola 
Boa Vila

Non é casual que Pontevedra 
sexa a cidade escollida polo 
Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia para celebrar a I Bie-
nal Internacional de Educación 
en Arquitectura para a Infancia 
e Mocidade. Deste xeito, o 
director executivo de Ludantia, 
Xosé Manuel Rosales, explicou 
que propuxo persoalmente 
a Boa Vila para acoller este 
evento. 

«Eu fun testemuña do 
colapso do tráfico no centro 
de Pontevedra e agora gozo da 
peonalización e da calma que 
se vive na cidade», explicou 
Rosales.

O alcalde de Pontevedra 
dixo que «construír espazos 
sostibles é unha decisión 
política» e reivindicou a recu-
peración do espazo como un 
dereito máis da cidadanía.

satisfacción porque Ludantia se 
celebre en Pontevedra», explicou 
o alcalde.

Pola súa parte, a presidenta da 
Deputación, Carmela Silva, recor-
dou o compromiso do ente provin-
cial coa humanización das vilas e 
cidades. «Na provincia apostamos 
por este modelo e xa son 22 os con-
cellos que comparten esta forma 
de entender o espazo público», 
explicou Silva. Do mesmo xeito, 
a presidenta do ente provincial re-
calcou que «este é un deses proxec-
tos que buscan algo tan complexo 
e importante como cambiar o 
mundo». Ademais, explicou que 
as sociedades se cambian dende 
o ámbito local e que «os gobernos 
temos a obriga de transformar un 
espazo deshumanizado para de-
volverllo ás persoas».

O director xeral da Axencia de 
Protección da Legalidade Urbanís-
tica, José Antonio Cerdeira, reite-
rou o seu compromiso na «aposta 
pola formación e concienciación 
da cidadanía polo respecto á pai-
saxe e territorio, especialmente 
no caso dos nenos, que son o fu-
turo».

O Pazo da Cultura acollerá 
un encontro de expertos 
entre o 10 e o 12 de maio 
para falar da recuperación 
do espazo público
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