25.10.16
AULA JARDÍ BOTÀNIC

ACTA DE GRUPO MOTOR 01
PRESENTACIÓ PROCÉS, TALLER (RE)CONEIX I ENQUESTA
Assistents:
la paisatgeria (Elena Azcárraga, Gonzalo Fayos, María Pedro y Javier Rivera)
Grup motor (Elena Ferrer_COCEMFE CV / Amparo Bellmunt_veïna / Teresa
Carratalà_Restaurant Anou / Antonia Pérez_veïna / Vicky Garrigues_Botànic Espai de Dansa /
Josep Olmos i Isabel Viso_Granissat / Mariví Castillo_veïna / Paula Rausell_Plaça reservada /
Sergio Pont_Distrito 008 / Andrés Navarro_veí / María José Muñoz_Salvem el Botànic /
Salvador Penalba_Salvem el Botànic / Àngel Delicado_veí / Josep Vinyes_veí / Pepe
Català_Col·lectiu veïnal Botànic / Paco Pedro_veí / Loles Ferrer_veïna)

La reunió comença a les 18.05 h amb la presentació de l’equip professional que durà a terme el
procés de participació i es van tractant els següents temes:
QUÍ SOM?
Som el grup de la Paisatgeria, un grup de professionals del paisatgisme que inclou enginyers
agrònoms, agrícoles i arquitectes, paisatgistes i urbanistes. Som professionals INDEPENDENTS
contractats per L’Ajuntament per a dur a terme el pla de participació pública de l’espai públic i
la mobilitat del Botànic, que hem anomenat “El Botànic es mou”.
EN QUÈ CONSISITIX EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA?
Abans de prendre cap decisió sobre com transformar l’espai públic del barri, s’organitza un
procés amb els veïns i usuaris de la zona per a que estos puguen expressar els seus costums,
les seues necessitats i els seus desitjos. El procés també ajuda als propis veïns a conèixer
encara millor el seu barri, les dinàmiques, les problemàtiques concretes i les necessitats dels
diferents usuaris. De tot aquest procés que inclou anàlisis, visió crítica i procés propositiu
constructiu s’extrauen unes conclusions de les quals eixiran una sèrie d’actuacions, que
quedaran recollides en un document. Les propostes s’ordenaran en diferents escenaris segons
la prioritat i la viabilitat econòmica i temporal per a dur-les a terme.
EL BOTÀNIC ES MOU VS PLÀ ESPECIAL DE PROTECCIÓ. NO CONFONDRE
És molt important que entengueu que el procés que ara iniciem és independent del Pla
especial de protecció dels BICs del Jardí Botànic, l’església a Sant Miquel i Sant Sebastià i les
Torres de Quart. Si bé aquest pla s’ha de tindre en compte quan es proposen les actuacions
finals, el treball que ara iniciem té com a àmbit d’actuació una zona molt més extensa que el
Pla especial, i el nostre treball es centra en l’espai públic i la mobilitat. Son qüestions que estan
relacionades, perquè les dos afecten al barri i a part de l’espai públic (en el cas del pla especial)
però estan promogudes per regidories distintes i desenvolupades per professionals diferents.

EL TRÍPTIC I EL CALENDARI
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Es reparteixen tríptics (també per a que des de els
col·lectius facin difusió) i es donem les dates clau
abans d’explicar els diferents tallers
Octubre:
Dia 15: Dia B, presentació del procés
Dia 25: 1a reunió del grup motor
Novembre:
Dia 4: 1er Taller, (Re) coneix el Botànic
Dia 15: 2a reunió del grup motor
Dia 25: 2on taller, Mou-te al Botànic
Desembre:
Dia 13: 3a reunió del grup motor
Dia 16: 3er taller, Imagina el Botànic
Mars 2017
Presentació de la estratègia integral participativa
OFICINA D’INFORMACIÓ OBERTA
També es recorda que hi ha una oficina oberta d’informació de tot el procés, que és a una
parada del Mercat Rojas Clemente, en horari oficial els dissabtes d’octubre i novembre de
12.00 a 14.00 h.
QUINES SON LES FASES DEL PROCÉS “EL BOTÀNIC ES MOU”?
Presentació festa dia B!
El passat dissabte dia 15 es va presentar el procés al barri amb una festa. Es va ocupar el carrer
Botànic i la Plaça Rojas Clemente per a començar a tractar els temes de vegetació, usos i
mobilitat de forma festiva. A mes d’activitats amb caràcter informatiu i participatiu, es van
organitzar actuacions, jocs i un photocall. D’eixe dia s’extrauen ja algunes conclusions perquè
es van fer més de 100 enquestes ràpides i es van fer les activitats del plànol i del m’agrada no
m’agrada.
Es fa un xicotet resum de les dades extretes del dia B. Mostrant algunes fotos de la festa i
sobretot les gràfiques i conclusions tretes de l’enquesta i l’activitat dels post-it de m’agrada, no
m’agrada i m’agradaria.
Reunions amb el grup motor
Hui comencem amb estes reunions del grup motor. El grup motor és un grup format per
persones que representen diferents col·lectius del barri (comerciants, escola, botànic, veïns,
falles) que aporten informació i punts de vista d’estos col·lectius per a poder dissenyar el
procés i els tallers amb més eficàcia i tractar amb els veïns les problemàtiques concretes dels
col·lectius.
Les persones que formen part del grup motor han de participar en estes reunions com a veïns
però sobre tot com a representats dels col·lectius als que pertanyen, per a que la informació
que s’extrau d’estes reunions siga més útil.

Tindrem tres reunions, una abans de cada un dels tallers, per anar fent un seguiment paral·lel
de tot el procés.
Les dates son hui, el 15 de novembre i el 13 de desembre.
El grup motor es un equip que treballa, junt amb l’equip redactor, en la concreció del procés. La
paisatgeria proposa les diferents activitats –diguem-ne una estructura bàsica- que comenta,
Pàgina 2 de 6

contrasta, modifica i perfila amb el grup motor. A
aquesta primera reunió, a banda de conèixer-nos,
presentar i saber la vostra opinió de la visió global de
“el botànic es mou”, volem que tractem el primer
taller (re)coneix el botànic i una enquesta més en
profunditat que estem elaborant. Abans fem un xicotet repàs dels tallers.
Taller 01: (re)coneixement del barri. 4 de novembre
Primer taller que consisteix en un passeig pel barri amb visió crítica. Els participants
s’organitzen en diferents grups que analitzaran diferents aspectes de la mobilitat i l’espai públic
com ara l’accessibilitat, la vegetació, les zones de joc, la neteja. És el tema principal de hui que
ara tractarem amb més calma.
Taller 02: Mou-te al botànic. 25 de novembre
En este taller es treballa sobre els hàbits de desplaçaments dels veïns. Els punts que atrauen o
generen desplaçaments. El suport de la mobilitat, l’espai públic, les necessitats de potenciar i
facilitar els desplaçaments i els diferents mitjans per a fer-los. Es treballarà sobre plànols en
una sala, també amb la creació de diferents grups.
Taller 03: Imagina el Botànic. 16 de desembre
Amb les conclusions dels altres dos tallers i la informació de les enquestes, del dia B i de
l’anàlisi tècnic, es treballaran diferents propostes per a l’espai públic i es consensuaran les
principals necessitats i actuacions.
En paral·lel
Treballarem amb el CEIP Cervantes el tema de “Camí escolars”, un exercici amb la comunitat
educativa per a millorar la mobilitat i l’autonomia dels alumnes en el camí de casa a l’escola.
També per a millorar l’entorn del centre.
Hem contactat amb la Direcció de l’escola, que farà arribar als professors un document que
hem preparat per a treballar amb els grups que millor consideren.
Treball intern de conclusions i estratègies i presentació final. Març 2017
Després de tot el treball amb els veïns i el grup motor, els tècnics redactarem un document de
conclusions i propostes que es presentarà en març de l’any que ve com punt final de tot el
procés. El document es presentarà també a l’Ajuntament, per a que comence a implementar el
canvi.
PRESENTACIÓ DEL GRUP MOTOR
Abans de parlar del taller (re)coneix i l’enquesta més en detall, es presenten els assistents del
grup motor fent una primera reflexió general. Es recull un resum de les idees generals i algunes
concretes:

_La percepció de l’espai públic és que es poc permeable, poc habitable, poc amigable,
sense zones d’estància, difícil de transitar per als vianants, poc accessible, amb manca
de vegetació i ple de cotxes. El Botànic es converteix en un lloc d’entrada i eixida, sense
quedar-se.
_En quant a la mobilitat lenta, manifesten que el barri es troba com aïllat de la ciutat
degut als límits que l’envolten. Pel nord la connexió amb el riu o no existeix o és molt
dificultosa (el barri viu d’esquenes al llit del Túria) i per la Gran Via i Guillem de Castro
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els creuaments són insuficients i el ràpid
trànsit i el soroll fan major la barrera.
_A més es manifesta que el barri és el
pàrquing del barri del Carme, degut a que al
Carme hi ha zona taronja per als veïns. Els
visitants que no poden aparcar, ho fan al barri Botànic.
_Per una altra banda es constata que al barri hi ha un problema social, una difícil
convivència, moltes persones sense sostre, baralles nocturnes i conflictes entre
“gorrilles” dels aparcaments.
_També es fa una crida a la brutícia general de l’espai públic a tots els nivells, des de
fem pels carrers fins a mala utilització de contenidors o mobles abandonats.
_Per últim s’apunta que el barri està bastant dividit pel carrer Quart, amb una zona
nord més amable i molt més verd i una zona sud amb més dificultats i més gris.
Dins d’aquesta primera reflexió membres del grup motor fan suggeriments d’eines per a
considerar en el procés com son:
_Aplicar la zona taronja al barri Botànic per garantir que l’estacionament prioritza als
residents del barri, tal i com ja es fa al centre històric.
_Plantejar la possibilitat de súper illes com s’està fent a Barcelona i a Vitòria, on el tràfic
rodat bordeja un conjunt d’illes en compte de circular per tots els carrers.
_La possible utilització temporal dels solars en desús, com a aparcaments o ampliació
de l’espai públic.
_També s’apunta la necessitat de conèixer els pressupostos participatius (executats o
demanats) per veure que van en la línia de les demandes del procés.
Des del grup motor –degut al problema social existent al barri- es vol conèixer l’abast del
procés “el botànic es mou”. S’explica que el procés en marxa és d’espai públic i mobilitat i,
treballant des d’eixos camps, s’intentarà abordar el màxim possible. Tot i sent conscients del
límit que això suposa. En qualsevol cas el document final farà un recull –ja ho està fent- de les
inquietuds del barri manifestades en tots els camps. També s’apunta des de l’associació de
veïns que estan posant en marxa un procés que complementa al botànic es mou per la part
social i econòmica.
TALLER (RE)CONEIX EL BOTÀNIC
4 de novembre 2016 – 17h30 a 20h00
OBJECTIUS
1/ RECORREGUT ESTABLERT PEL BARRI. Durada aproximada 1h45 (17h30-19h15)
- Es proposa la divisió del grup en equips perquè treballen diferents temes, d’aquesta
manera per als participants és més fàcil la recollida de dades i serà més completa. Cal
que el grup no siga de més de 20-25 persones o bé dividir-lo en dos.
- Els temes poden ser (en funció del número de persones previst):

- Vegetació (on hi ha arbrat, on no, dimensions, ombra, fotografiar el verd que trobem
pel camí, incloses les balconades dels edificis i les “males herbes”)
- Mobiliari urbà (equipament urbà, què trobem, què no trobem, molesta o no al
vianant per caminar, es troba de manera ordenada o caòtica...)
- Accessibilitat (barreres arquitectòniques): fer que una persona que no està
familiaritzada amb nens porte un cotxet de bebè i es fixe en els problemes que té
(pitjor cadira de rodes, persones majors, etc.) Detectar punts conflictius.
- Sensacions ambientals (paraules que suggerixen els llocs: soroll, silenci, verd, gris,
agressiu, jocs, oportunitat –solars-, brut, inseguretat, tranquil·litat, etc)
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- Comoditat del recorregut per al vianant
(voreres estretes, obstacles mobiliari urbà,
cotxes mal aparcats en passos de vianants,
etc), experiència del passeig al barri.
- La visió dels xiquets, des de la seua
perspectiva (altura 1m, perills, manca de jocs..). Per a la activitat amb xiquets es
posaria una edat mínima de participació, sobre 6 anys.
- Usos i activitats de l’espai públic i dels baixos comercials -que també donen vida als
carrers-, que es pot fer als carrers del Botànic a més de “passar”? .
- S’establixen al llarg del recorregut punts de parada que es consideren importants (de
3 minuts) on els participants anotaran comentaris de cada tram i cada parada en
relació al tema que estiguen treballant.
- Es proposa que facin fotografies de manera que este material puga gastar-se en el
següent taller.
2/ CONCLUSIONS SOBRE EL PLÀNOL. Debat de durada aproximada 45 min (19h15-20h)
- Al final del recorregut cada equip explica a la resta les conclusions a les quals ha
arribat des del punt de vista del tema que ha treballat (extrapolar-les a tot el barri).
Pot estar bé que cada grup nomene un interlocutor i un responsable de fer fotografies.
Es presenta el recorregut per assegurar-nos de que no es queda fora cap cosa important.
S’enviarà per correu electrònic per a que el grup motor proposi possibles variacions, temes a
comentar a les parades o temes a treballar en tot el recorregut.
El grup motor apunta com a temes a tractar: el carreró de Sanchis Bergón, el tancament de
Gaspar Bono quan travessa el Jardí dels Hespèrids, el gran solar buit al final del carrer Túria, la
dificultat de travessar la Gran Via i el segon tram del carrer Lepanto (més prop de Guillem de
Castro) per el tema social.
ENQUESTA
Es repartix l’esbós d’enquesta començada (s’enviarà per mail) per a que el grup motor
comente, amplie o propose canvis. Aquesta enquesta es penjarà a la web i es farà als
col·lectius, agrupacions i entitats més representatives del barri. També es proposa que facen
una selecció de les preguntes que consideren més importants per a fer una enquesta reduïda
per fer al punt d’informació.
TREBALL
Quedem en compartir les direccions mail del grup per a fer la xarxa i enviarem demà
l’enquesta, la informació del taller (re)coneix, el calendari i demés informació del procés. Quant
funcione la pàgina web penjarem els documents en obert.

PRÒXIMA REUNIÓ DEL GRUP MOTOR
15 de novembre.
La pròxima reunió del grup motor la farem 10 dies abans del segon taller, es a dir, el 15 de
novembre, i el que farem és presentar les conclusions del primer taller i preparar el segon
taller.
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES
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Es recorden les vies de contacte, per correu
electrònic elbotanicesmou@gmail.com, per
facebook #elbotanicesmou o físicament a la parada
del Mercat Rojas Clemente els dissabtes d’octubre i
novembre de 12.00 a 14.00 h.

S’alça la sessió a les 19.40 h.
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