
 

ENCAJES URBANOS 

PERFILS PROFESSIONALS I EXPERIÈNCIA  

 

- PAULA ROSELLÓ BORCHA (VALENCIA, 1975) 

Co-fundadora de Encajes Urbanos. Arquitecta llicenciada al 2005 ETSAV-UPV. Especialitzada en 
Ciutats més intel·ligents i ciutadania (UOC), i actualment estudiant el Màster en Gestió de la 
Ciutat (UOC), tots dos dirigits per l’urbanista Jordi Borja. Membre del Col·lectiu de Mares i 
Pares de Ciutat Vella, amb el qual ha realitzat diferents accions de reapropiació del espai públic 
per part del veïns i les veïnes del Barri del Carme, Velluters i el Mercat. Va ser cofundadora de 
la plataforma LaCiV on va treballar a l’activació de la fàbrica La Caldereria i al projecte de 
Centre sociocultural per al Barri de Velluters. Actualment està dinamitzant el Projecte MUS 
(Mapejos Urbans Sagunt) al àrea del Port de Sagunt, amb Inés G. Clariana (Unidad Central de 
Procesamientos Integrados). 

- TANIA MAGRO HUERTAS (VALENCIA, 1975) 

Co-fundadora de Encajes Urbanos. Doctora Arquitecta (UPC, 2014). Acreditada en Einas per al 
desenvolupament de processos participatius (Escola Sert/COAC). Màster en Teoría e Historia de 
la Arquitectura (ETSAB-UPC). Postgrau en Experimentar la renovación Urbana (Fundación- 
UPC). Màster en Laboratorio de la vivienda sostenible del siglo XXI (Fundació UPC). Membre 
del grup de recerca I+D+i Arxiu documental per a una revisió crítica del Model Barcelona. 
(Investigador principal: Josep María Montaner). Del 2007 al 2008 col·laboradora al Col·lectiu 
Punt 6 (Urbanisme amb perspectiva de gènere i participació). Del 2007 al 2009 va ser 
investigadora a Montaner-Muxí Arquitectes (Urbanisme i habitatge) i  al 2010 a Lapanadería 
estudi d´ arquitectura (Habitatge  i participació). Ha publicat diversos articles sobre urbanisme 
y participació, destacant el escrit amb  Zaida Muxí: Women as city builders. Al 2014 fa la 
defensa de la seva tesis doctoral Hacia la ciudad inclusiva, prácticas sociales urbanas en 
Barcelona, 1969-1979. (Director Josep María Montaner), recentment  finalista a la X Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2016. 

- AMAYA MARTÍNEZ MARCOS (MADRID, 1978) 

Co- fundadora de Encajes Urbanos. Doctora Arquitecta (UPC, 2016). Màster en Teoria i Pràctica 
del Projecte d’Arquitectura (ETSAB-UPC, 2007). Arquitecta (ETSAV UPV, 2015). Becària de 
recerca FI de la Generalitat de Catalunya (2008-11). Ha estat membre del Grup de Recerca 
FORM (UPC, 2008-13). Entre d’altres projectes de recerca destaquen els desenvolupats sobre 
l'habitatge social i sobre els components mediambientals en l'arquitectura docent, tots dos 
centrats en l’Amèrica llatina. Projectes que ha vinculat a les seues recerques personals sobre 
l'habitatge social i l'arquitectura escolar a l'àmbit mediterrani (català i valencià). Fruit del quin 
aporta una visió transversal a l'equip Encajes Urbanos quant al coneixement de la història de 
l'urbanisme i de la ciutat. Ha estat professora col·laboradora al departament de Projectes 
Arquitectònics (UPV, 2003-06), al Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte 
d'Arquitectura (UPC, 2008-11), així com professora en Disseny i Edició a ESERP (des de 2013) i 
professora convidada en diverses universitats d'Argentina i Xile, UPC, UPV València, UPV País 
Basc, EMAiD, ETSA La Salle i EASD València (des de 2013), entre unes altres.  

-  



- ESTELLE JULIAN (AVIGNON, 1981) 

Membre  de Encajes Urbanos. Va fer els seus estudis d´Arquitectura a l'ENSA de Marsella i a la 
Universitat Politècnica de València. Es va graduar amb el títol d'arquitecte al 2007. Des de 
llavors ha adquirit una sòlida experiència en equips professionals i col·lectius internacionals 
amb qui participa a nombrosos projectes i concursos d´Arquitectura i Urbanisme.  Des de 2013 
desenvolupa el projecte Atelier Interlope  un espai de reflexió, recerca i 'intercanvi al voltant de 
les pràctiques espacials contemporànies. D'aquestes col·laboracions podem destacar les 
realitzades amb l'arquitecte i crític Markus Miessen (Berlin) i amb el col·lectiu Encajes Urbanos 
al qual s´ha integrat recentment. Cal destacar al 2014 el projecte per a la promoció de l’art 
contemporani i la re apropiació de l’espai públic Du bois pour toicher du bois al Mercat Central 
de València dins del Festival Urbà Intramurs; el projecte La Manzana perdida de Russafa 
desenvolupat amb Mijo Miquel i Paula Roselló i que va rebre al 2015 un premi accèssit a la 
Convocatòria Emergents d'estratègies d'innovació social al territori. 

ENCAJES URBANOS  

Encajes Urbanos, creat al 2010, es una associació d’arquitectes que treballa entre Valencia i 
Barcelona al voltant de la regeneració d´espais des d´una perspectiva social y amb eines de 
participació ciutadana. En aquest sentit han desenvolupat projectes al voltant de la 
recuperació col·lectiva d´espais en desús des de i per a les persones. L´últim projecte de 
Encajes Urbanos ha sigut la dinamització de part del procés de participació del  Pla Municipal 
de l´Ajuntament de Barcelona. Actualment està dinamitzant la 2ª Fase de MUS (Mapeo Urbano 
de Sagunto) a l´Ajuntament de Sagunt. L´associació està integrada per Paula Roselló, Tania 
Magro, Amaya Martínez i Estelle Julien. 

Entre els seus projectes cal destacar:  

2016. (Juny - juliol) Dinamització 2ª Fase del MUS (Mapejos Urbans Sagunt)  en el Port de 
Sagunt, Ajuntament de Sagunt (Coordinat per Inés Clariana i Isabel Pastor, arquitectes). 

2016. (Abril) Dinamització taller ‘Com volem que sigui el carrer Pere IV?’, dins de les Jornades 
Cooperar per fer ciutat. Carrer Pere IV, espai d’oportunitats. (En col·laboració amb LaCol 
Cooperativa d´Arquitectes). 

2016. (Febrer - abril) Coordinació i dinamització Procés Participatiu del Pla Municipal de 
l´Ajuntament de Barcelona 2016-2019. Districte Sants-Montjuïc. (En col·laboració amb LaCol 
Cooperativa d´Arquitectes). 

2016. (Febrer - abril) Dinamització Procés Participatiu Pla Municipal de l´Ajuntament de 
Barcelona 2016-2019. Eix Habitatge. (En col·laboració amb LaCol Cooperativa d´Arquitectes). 

2015-2016. (Setembre - juny) Dinamització tallers participatius, disseny de l’espai i auto 
construcció del terrat del Centre d´Acollida de persones sense llar Assis. Barcelona. 

2015-2016. Proposta de reapropiació de l’espai públic “La manzana perdida de Russafa, 
Valencia. (En colaboració amb Mijo Miquel, artista visual).  

2014. (Juliol) Coordinació i dinamització Taller Sistema Solar. Eina de gestió i ús de solars 
urbans. VII Encontre Internacional Xarxa d´ Arquitectures Col·lectives 2014. Barcelona. 

2013-2014. (Setembre- Juliol) Co-organització VII Encontre Internacional Xarxa Arquitectures 
Col·lectives. “La ciutat no es ven, es viu”.  Barcelona, 6-13 juliol 2014. 



2013. (Juny) Coordinació i dinamització Taller REARQtivant la Nau. Projecte de reactivació 
d´espais en desús incorporant  a les persones en la seva transformació. Centre Cultural La Nau 
de la Universitat de València. Inclòs a l’exposició POP UP: Reactiva la ciutat, 2013, CC la Nau. 

2013 (Gener - juny). Plus Cabanyal. Una victòria comú. Coordinació i dinamització tallers 
participatius per al desenvolupament local al barri de El Cabanyal. (En col·laboració amb LaCiv- 
Coordinadora d´ Iniciatives Veïnals) 

2011-2012. Reactivació de una nau industrial com a laboratori de cultura emergent i economia 
social: “La Calderería, fábrica de alternativas”. Barri d´ Aiora, Valencia. (En col·laboració amb la 
LaCiv- Coordinadora d´ Iniciatives Veïnals) 

2011-2015. Implicació I col·laboració en la reactivació de solars urbans. Solar Corona  (neteja) a 
València; Espai Germanetes a Barcelona. (Participació en  l´elaboració de material gràfic, 
proposta de  tallers y adhesió a l´ iniciativa del Projecte Germanetes presentat a Pla de Buits 
urbans amb implicació social de l´Ajuntament de Barcelona 2013); Solar Connecthort  a 
Barcelona (Proposta Pla de Buits urbans amb implicació social de l´Ajuntament de Barcelona 
2013, condicionament del espai, taller d´horts urbans, auto construcció pèrgola). 

2011. (Juliol) Dinamització Taller de Masoveria Urbana. IV Encontre Internacional Xarxa 
d´Arquitectures Col·lectives. Valencia 20-22 Julio 2011. (En col·laboració amb Sostre Cívic y La 
Panadería). 

2010- 2011. (Setembre - juliol) Co-organització IV Encontre Internacional Xarxa d’Arquitectures 
Col·lectives. “Comboi a la fresca”.  Valencia, 18-24 juliol 2011. 

2009-2010. (Novembre- maig) Coordinació i dinamització Tallers de participació per a la 
reactivació de la plaça del Museu Artium de Vitoria. “Plaza salón urbano: proyecto de análisis 
urbano y de participación ciudadana”. Vitoria. (En col·laboració amb Consonni) 

Publicacions i articles: 

Participación ciudadana en la construcción de ciudad: ¿Revolución o coyuntura?. Revista: 
Diagonal nº 40, Hivern 2015-2016. Associació revista Diagonal. 

Encajes Urbanos: Prácticas participativas hacia un urbanismo emergente. Libro: I Encuentro 
Internacional Arte y Nuevas Formas de Participación (Pendiente de publicación) 

Azoteas verdes y vecinales . Revista: Aproximacions nº 4 Ocupar, Junio 2015.  

Espacios de participación ciudadana. Revista: Cutter. Año 6, nº 11 semestral 2014-2015. San 
Luis de Potosí. México. Vagaje Editorial.  

Sous les pavés, les traces vertes de la muraille. Revista: Aproximacions nº 2 Des-pavimentar, 
Marzo 2013. 

Encajes Urbanos. Azoteas Colectivas: reactivando espacios en desuso. Revista “PAISEA Revista 
de Paisajismo”, nº 25. La Cubierta Vegetal. Junio 2013.  

Azoteas Colectivas. Libro: Arquia/próxima 2012: Nuevos Formatos. Barcelona. Ed. Fundación 
Caja de Arquitectos. 

Encuentro Comboi a la fresca. Libro: Arquia/próxima 2012: Nuevos Formatos. Barcelona. Ed. 
Fundación Caja de Arquitectos. 



Revitalizar a bajo coste. Sant Pau del Camp. Revista: Aproximacions nº 1 Cons, Junio 2012. 
Barcelona. 

Premis:  

2015. Accèssit a  la convocatòria d´ajuts  a projectes de creativitat, innovació e inclusió socio-
cultural Emergents,  Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. “ La 
manzana perdida”. Barri de Russafa, Valencia. 

2012. Finalista 10×10 Pública, Fundación Contemporánea. Projecte: Azoteas Colectivas. 

2012. Finalista 3ª ed. Premios Arquia/Próxima 2012. Projecte: Azoteas Colectivas. 

2012. Catalogat 3ª ed. Premios Arquia/Próxima 2012. Projecte: Encuentro Comboi a la fresca. 

2012. Projecte premiat 2º Convocatòria de Projectes de “Deporte, Arte e inclusión Social” del 
Consell Superior d´Esports. “Plus Cabanyal. Una victòria comú”  

 

 

 

 

 

http://www.emergents.info/

