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PROXECTO API 
Alameda Poética Infantil 

 
PROPOSTA PARA CONVERTER A ALAMEDA DÁ ESTRADA NUN GRAN LIBRO-MUSEO 

REALIZADO POR ESCOLARES ESTRADENSES, e outras propostas. 
 

 
 
A miña proposta para a alameda da Estrada, é aproveitar a actividade que organiza 
todos os anos a comunidade educativa estradense ao redor da literatura e a poesía 
infantil, para que esta quede plasmada dalgún xeito ao longo dos anos, de modo que 
co tempo esta alameda sexa un gran libro escrito por nenos estradenses, de tal modo 
que os escolares sexan verdadeiros creadores de patrimonio. O nome e o 
desenvolvemento do proxecto virá dado polo interese das partes implicadas. 
Asimesmo fago notar que a redacción deste texto é mellorable, pero debido ao seu 
interés o presento así, pois creo que se entende abondo. 
 
Tamén podería incluír debuxos relacionados cos textos ou simplemente debuxos 
infantís, ben plasmados en pedra ou en pequenos murais cerámicos de tal xeito que 
este espazo converteríase nun museo vivo dinamizador tanto da infancia como da 
comunidade educativa. Esta proposta é interesante por varios motivos, que aínda que 
é fácil imaxinar tentarei aclaralos, aínda que ao ser nun breve texto escápenseme os 
seus beneficios para todo o conxunto de cidadáns que saiban deste libro de rúa que 
convida a mirar a vida desde moitas outras perspectivas.  
 
Queda claro con estas palabras a transcendencia deste proxecto, máis aló de calquera 
grupo político, sendo con todo a clase política a que debe poñer todos os medios para 
que se desenvolva no tempo, tendo en conta o seu baixo custo e os beneficios a curto, 
medio e longo prazo.  
 

Concorda este proxecto con todas as premisas que se precisan para ser incluído no 
PLAN EDUSI, é por iso que se debe ter en conta aínda entrando fóra de prazo, debido 
ás mesmas características do PLAN EDUSI.  

 

Tal como reza o mesmo:  

4.1. Obxectivos e xustificación do proxecto  

O obxectivo fundamental do proxecto é mellorar radicalmente as condicións de 
utilización da Alameda reordenando o ámbito e ampliándoo cos novos terreos 
adquiridos polo Concello, á vez que se xera unha nova idea de conxunto que sirva 
como modelo para posibles intervencións futuras. Para alcanzar este obxectivo temos 
que intervir simultaneamente en seis ámbitos distintos.  
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a. Preservación e posta en valor do Patrimonio. 

 Saber recoñecer e defender as funcións ecolóxicas do territorio no cal nosas cidades 
inscríbense. Saber identificar e protexer os feitos urbanos que ten un valor histórico. 
(Fago notar aquí a importancia da infancia e a comunidade educativa para poder 
cumprir con estas premisas de recoñecer e defender as funcións ecolóxicas do 
territorio e por outra banda non soamente identificar e protexer os feitos urbanos que 
teñen un valor histórico, pois é esta mesma infancia a que creará, identificará e 
protexerá estes mesmos feitos históricos)  
 

b. Sustentable e Accesible. 

 Cambiar o paradigma da mobilidade urbana. Combater a progresiva invasión do 
automóbil e outorgar solucións máis sustentables e accesibles para as persoas. (O 
proxecto que presento, é sustentable, debido ao seu baixo custo e así mesmo é 
totalmente accesible, pois xa é deseñado baixo esta premisa, pois de non ser accesible 
á propia infancia creadora do mesmo non tería sentido) 
 

c. Equidade e Diversidade. 

 Asegurar que as nosas cidades non segreguen ningún grupo ou individuo e non 
manteñan os seus recursos fose do alcance de ningún dos seus residentes. Temos que 
asegurar que a cidade sexa un lugar que celebre a diversidade social e cultural que 
sempre caracterizou a condición urbana. (Este proxecto convida a participar ás persoas 
desde a súa infancia na vida social sen segregar a ningún individuo, pois así mesmo 
unha das funcións da comunidade educativa é ser encargada de velar pola equidade e 
diversidade da sociedade e facelas respectar desde a máis tenra infancia)  

d. Deseño Urbano á Escala Humana.  

Entender e respectar o tecido urbano e as súas características morfológicas. 
Prestaremos especial atención á necesidade de deseñar espazos á escala humana. 
(Este proxecto que aquí presento entende e respecta o tecido urbano ampliando o 
sentido do seu contido, pois lle dota dunha visión de uso distinta da habitual, pois nela 
poderanse reflectir moitas outras miradas) e. Flexibilidade. Xerar espazos susceptibles 
de albergar distintos usos, espazos cambiantes no tempo. ( aínda que aparentemente 
presentado fóra de prazo, este apartado do mesmo proxecto EDUSI indica que non 
existe prazo para a modificación do mesmo proxecto. Incido pois neste aspecto para 
deixar constancia que só levará adiante se hai vontade política para levalo adiante, e 
se a comunidade educativa, tamén decide tomar parte no mesmo, polo que será 
enviado a todos os seus integrantes e feito público para o seu debate, mellora e 
conformación.) 
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f. Fomento Económico e Cultural.  

Fomentaremos as actividades económicas, culturais e recreativas que se desenvolvan 
na contorna da alameda. Esta é a fonte da vida da cidade.  

(Non fai falta dicir que este proxecto que presento, fomenta as actividades 
económicas, culturais e recreativas que se desenvolven na contorna da alameda)  

Relaciono pois algúns dos aspectos do proxecto máis en detalle. 

 --A participación da infancia na vida cidadá. Creo que non fai falta tratar este tema en 
profundidade, pois a alameda é un lugar de vital importancia para a infancia, e ao ser 
eles mesmos parte creadora estarían moito mais feita a súa medida.  

-- A participación da comunidade educativa estradense. Esta comunidade vén 
realizando todos os anos eventos en relación coas letras, e é por iso que a miña 
proposta é que queden reflectido. É por iso que a selección de textos e idades 
máximas para a participación neste proxecto queda ampliada aos membros escolares 
da comunidade educativa no seu conxunto. 

-Este é un proxecto exportable a outros lugares, e por elo cabe a súa divulgación a 
nivel internacional para que sexa desde calqueira parte do mundo donde se aporten 
melloras, en todolos aspectos…temáticas, formatos, tipos de actuacións…etc...non 
esquecendo aquí que tamén podría resultante interesante a participación dos artistas 
previo concurso dado que a Lei do Patrimonio Histórico establece que  o 1% de cada 
obra pública debe ir destinado aos artistas. 

Que é o 1% Cultural? 
A Lei de Patrimonio Histórico establece a obrigación de destinar nos contratos de obras públicas 
unha partida de polo menos o 1% a traballos de conservación ou enriquecemento do Patrimonio 
Cultural Español ou ao fomento da creatividade artística, con preferencia na propia obra ou na 
súa inmediata contorna. 

O 1% Cultural xérase reservando o 1% de: Os fondos achegados polo Estado en orzamentos de 
cada obra pública financiada total ou parcialmente polo Estado.  

Os orzamentos de obras públicas construídas e explotadas por particulares en virtude de 
concesión administrativa e sen a participación financeira do Estado. 

 Non terán esta obrigación: As obras cuxo orzamento total non exceda dos 601.012,10 €. 

As obras que afecten á seguridade e defensa do Estado, así como á seguridade dos servizos 
públicos.  

O Ministerio de Fomento acordou co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en 2013 
aumentar a porcentaxe desta medida ao 1,5% para as súas obras públicas e as dos seus 
organismos dependentes. 

http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-
cultural/definicion.html 

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-cultural/definicion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-cultural/definicion.html
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 - O seu baixo custo en relación aos seus beneficios. Ao ser un proxecto para 
desenvolver no tempo, as intervencións que nel desenvólvanse cada ano, non terían 
un custo elevado en relación aos beneficios que traerían, polo que este proxectos que 
aquí presento é un verdadeiro INVESTIMENTO, e nunca se pode ver como un gasto. 
Dado que o pavimento será realizado en formigón branco armado, leste será 
facilmente aberto para colocar no lugar que corresponda unha pedra tallada cun texto 
ou ben o mesmo formigón armado gravado coas caligrafías dos autores dos textos, 
pois existe capacidade tecnolóxica para facelo. Non debe ser unha cuestión tecnolóxica 
desta índole o argumento polo cal este proxecto sexa invalidado. 

 -- Colocación de xogos tradicionais tallados no chan. Moitos xogos son representados 
por un debuxo ou esquema. Outros teñen parte literaria, o cal convida a coñecer a 
historia dos xogos tradicionais galegos, e poñelos en valor.  

- Data de eventos. Concurso con anterioridade ao Dia dás Letras Galegas, (que 
habitualmente coincide coa Festa do Salmón) para a selección dos textos que serán 
gravados en pedra, e que serán inaugurados o Dia dás Letras Galegas. 

 --Selección de textos e a súa temática. Os textos ben poden ser seleccionados 
mediante un conxunto de persoas da comunidade educativa ou ben un grupo de 
escritores de literatura infantil. Sempre é unha cuestión para estudar, así como o seu 
tamaño, en centímetros, tipografía (aínda que aquí sempre é recomendable que se use 
a caligrafía do escritor seleccionado, pois é unha maneira de crear disciplina e afán de 
mellora nas actividades escolares) 

-Escultura e arte infantil. Cabe neste apartado a posibilidade de integrar pezas que 
despois de modeladas por l@ s escolares sexan realizadas en pedra e coloreadas ou 
ben en materiais modeladas por l@ s escolares sexan realizadas en pedra e coloreadas 
ou ben en materiais cerámicos, pasa o seu uso como esculturas ou como murais que 
chegado o caso poden ser colectivos, se alcanzan a calidade necesaria para o seu 
desenvolvemento e implantación na alameda. O mesmo palco da música pode ser un 
bo lugar para a colocación de murais cerámicos creados polos escolares ao longo do 
tempo interpretando diferentes realidades da sociedade actual. Asi mesmo os muros 
que rodean perimetralmente o espazo da alameda tamén son susceptibles de 
intervención.  

Tamén é posible que o mobiliario urbano sexa deseñado polos escolares, o cal 
convertería o espazo en algo moito máis atractivo que calquera mobiliario estándar. - É 
un proxecto sen límite de tempo. 

 De modo que co paso dos anos sexa un lugar visitable vivo e cambiante, o que fará 
que moitas familias visiten este espazo debido ao seu interese. - É un proxecto vivo, 
e aberto á participación cidadá, pois pode ser colocado nas redes sociais para que alí 
vértanse todas as ideas que poidan ser de interese para a mellora do mesmo, o cal 
fai que sexa visible desde calquera parte do mundo e por tanto pode crecer en 
función. 
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 Os textos ou debuxos, pódense gravar no chan, nas superficies de desnivel, ou en 
cantos rodados ou pedras de tamaños parecidos aos usados na construción da 
arquitectura megalítica en tamaño infantil, para que poidan subirse a elas ou que 
estean á súa altura para que poidan ler os textos ou ver os seus debuxos.  

Tamén poden facerse murais de cores onde poden participar os nenos nunhas 
actuacións colectivas, chegado o caso..Hai talleres artesáns en Galicia con 
posibilidades para manter vivo este tipo de actuación cerámica. -- Os textos 
aparecerán anónimos se así se decide, pero sempre debe quedar reflectido na web do 
concello ou ben nun libro de actas onde se conserven a relación dos autores e as súas 
idades correspondentes.  

GASTOS ANUAIS: os gastos principais son os derivados da selección dos textos, e o seu 
gravado en pedra ou o proceso tecnolóxico que mellor se adapte ao espazo. Considero 
que os textos deben ter un tamaño seleccionado previamente e a súa localización, 
dependendo no seu caso da temática: xogos, auga, vexetación, camiños, 
contaminación, ou calqueira temática que se propoña cada ano.  

- CREACION DE PATRIMONIO: Quedo a disposición do Concello, a comunidade 
educativa e do público en xeral para calquera aclaración. Para o seu coñecemento, 
mellora e desenvolvemento espero facelo público mediante as redes sociais e medios 
de comunicación, a fin de que calquera persoa poida opinar sobre el. É posible que 
este proxecto non entre en prazo, pero creo que debido ao seu interese e o seu baixo 
custo ten cabida de todos os xeitos no proxecto da alameda, pois sería ben acollido por 
calquera persoa. Sería raro atopar a alguén que lle puxese pegas, aínda que é lóxico 
que se lle poidan apreciar inconvenientes (eu mesmo penso en aspectos a ter en conta 
á hora do seu desenvolvemento) e por outra banda imaxino que o proxecto EDUSI é 
algo vivo e polo tanto modificable, e xa caso de non entrar neste momento penso que 
debo divulgalo para que as persoas que teñan interese poidan ser coñecedoras do 
mesmo.  

Así mesmo insto o Grupo de Goberno municipal e o Pleno do Concello a propoñelo 
para a súa posta en marcha. Aínda que é realmente ambicioso, todos sabemos que é a 
vontade de asumilo como propio e entendelo o que custa, pois o mesmo proxecto 
desenvolveríase no tempo a medida de posibilidades e interese. 

 

 A Estrada, a 20 de xuño de 2018  

Fernando Porto Mato.  

 

 

 

www.fernandoporto.com 


