15.11.16
AULA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ACTA DE GRUP MOTOR 02
TALLER (RE)CONEIX, ENQUESTA, TALLER MOU‐TE I CAMINS ESCOLARS
Assistents:
la paisatgeria (Elena Azcárraga, Gonzalo Fayos, María Pedro, Elisabet Quintana i Javier Rivera)
Grup motor (Gabriela Álvarez_Presidenta Mercat Rojas Clemente / Antonia Pérez_veïna /
Mariví Castillo_veïna / Andrés Navarro_veí / Àngel Delicado_veí / Josep Vinyes_veí / Desiderio
Guia_Col∙lectiu veïnal Botànic / Liliya Radkova_veïna / Silvia Flórez_veïna)

La reunió comença a les 18.05 h amb la presentació de l’equip professional que du a terme el
procés de participació i recordant la importància del grup motor. A continuació es van
tractants temes previstos a l’ordre del dia:
RESUM DEL TALLER (RE)CONEIX EL BOTÀNIC
Es fa un resum del primer taller participatiu celebrat el passat 4 de novembre, que va consistir
en un passeig pel barri amb visió crítica. Els participants s’organitzaren en diferents grups i van
analitzar diferents aspectes de la mobilitat i l’espai públic com ara l’accessibilitat, la vegetació,
el mobiliari urbà, les sensacions, la visió dels xiquets o la neteja. Es comenta que es va notar la
major participació (amb moltes més anotacions referides a les primeres parades del recorregut
i menys a les del final del passeig). En acabar el recorregut, es va fer un debat recollint les
conclusions generals a un aula cedida per l’acadèmia “la llibreta”.
Les conclusions s’han començat a recollir a una fitxa tipus, amb una part escrita i una part
gràfica, on es senyalen les reflexions tretes del recorregut. Es presenta al grup motor una
primera fitxa esborrany amb l’estructura que seguiran les conclusions. Una vegada estiguen
passades totes les dades a les fitxes, estes se facilitaran al grup motor per a la seua revisió i per
si volgueren afegir alguna reflexió ‐tant del propi recorregut com de qualsevol punt del barri‐.
També es comenta que, a poc a poc, els documents conclosos del procés ‐calendari general
detallat, dossier de la jornada del dia B!, etc.‐ es penjaran a la web per a que estiguin a l’abast
de tots.
ENQUESTA
Es repartix l’enquesta en paper, que ja està penjada a la web en proves.
(elbotanicesmou.valencia.es), i es demana al grup motor que l’omplin per acabar de contrastar
les preguntes i el caràcter general. Una vegada completada per tots, es demana que la valoren
individualment, recollint les següents opinions generals:
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_En general, encara que es percep com llarga, es ràpida de fer (més encara en format
digital) i els continguts globals són adequats.
_Es demana que es revisen els continguts d’algunes preguntes perquè pareixen un poc
repetitives i, possiblement, se’n poden eliminar unes quantes.
_Al format en paper ‐no passa tant al digital‐ no es percep bé la secció de preguntes on
et trobes i també costa veure la quantificació numèrica (1 més negatiu i 5 més positiu).
_La pregunta relativa a la llibertat de la bicicleta crea confusió general i s’ha d’aclarir el
contingut.
_També es prega clarificació del concepte de “pacificació” del tràfic.
_Es demana que les preguntes exclusivament d’usuari de bicicleta estiguen agrupades i
es puguen botar si no ets usuari (com es fa amb la part dedicada als vehicles).
_Es comenta la possibilitat d’afegir preguntes relacionades amb els temes de:
‐ la seguretat
‐ relació entre l’espai públic i el sector dels adolescents
‐ explícitament de la quantitat de cotxes aparcats al carrer
‐ si es contesta que no s’és usuari del mercat Rojas Clemente, raons del perquè
(no sabia que hi era/es car/l’entorn es desagradable/no es pot arribar
fàcilment)
‐ relació d’espai públic i usos esporàdics a la ciutat (p.e. falles)
‐ fins i tot es planteja la possibilitat de preguntar mentre estiga relacionat en
l’espai públic‐ sobre el tema de l’increment dels apartaments turístics sense
llicència que han crescut exponencialment al barri i la quantitat de persones
sense sostre.
Per un altra banda, es comunica al grup motor que els dies d’oficina d’informació a la parada
47 del Mercat Rojas Clemente, (els dissabtes d’octubre i novembre de 12.00 a 14.00 h.) s’està
aprofitant per fer una enquesta als compradors per saber cóm acudeixen al mercat.
Des del grup motor s’aconsella fer‐la també un altre dia de la setmana, perquè els dissabtes no
són dies especials i no són representatius del que passa a diari.
També es planteja la possibilitat de comprovar si els conductors que aparquen a la plaça Rojas
Clemente ‐teòricament vinculada al mercat‐ acudeixen al mercat o no.
En aquest moment s’obre un xicotet debat de les possibles raons de la poca assistència de gent
al mercat. Es tracten temes de poca transparència i visibilitat del interior de l’edifici i també de
la escassa senyalització, preus elevats, parades sense preus dels productes, entorn molt poc
amable en comparació al mercat central ‐que està bastant pròxim‐ i amb poca varietat. Es
parla de la possibilitat de compatibilitzar diferents usos al edifici (cultural, joves, música, etc.)
com a via de diversificació.
TALLER MOU‐TE AL BOTÀNIC
Este segon taller es celebrarà el proper 25 de novembre a les 17.30 h al centre per a persones
majors ubicat al carrer Doctor Montserrat 17. En ell es treballarà sobre els hàbits de
desplaçaments dels veïns.
Es presenta al grup el cartell de l’esdeveniment que es penjarà a la xarxa digital i físicament als
llocs més emblemàtics del barri.
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Seguidament es presenta la dinàmica del taller prevista: es plantegen 4 taules de treball
organitzades en diferents formes de desplaçar‐se. La primera girarà al voltant del transport
públic, la segona treballarà l’aparcament i el trànsit motoritzat privat, la tercera la bicicleta i
l’última tractà el tema del espais per a vianants.
Cadascuna de les taules anirà treballant subtemes, relacionats amb el tema general, proposats
pels veïns participants individualment (amb ajuda dels dinamitzadors). Una vegada
consensuats a cada una de les taules aquells temes considerats més rellevants, s’exposaran a
la resta del grup. Finalment es consensuaran entre tots, aquelles qüestions prioritàries per a
cadascun dels 4 temes generals.
CAMINS ESCOLARS AL COL∙LEGI CERVANTES
Finalment s’informa al grup motor que s’han començat els contactes al Col∙legi Cervantes per a
fer un taller en dos sessions de camins escolars per a les tres classes de 3er de manera
simultània (75 alumnes). El currículum de 3er de primària inclou els temes d’escala, de ciutat i
de barri.
A la primera sessió es treballarà l’escala de la ciutat. Els alumnes portaran de casa dibuixat a un
plànol ‐que els donarem prèviament‐ el recorregut que fan per arribar a l’escola i amb quin
mitjà ho fan. S’agruparan en un plànol gran en fils de colors i es mesuraran distàncies (mes
llarga, mes curta, etc.). També es preguntarà pels usos que fan de les dotacions del barri,
quines utilitzen, com hi van i amb qui.
La segona sessió, una volta analitzada la informació de la primera, es planteja com una activitat
a l’exterior per a que els alumnes reconeguen l’entorn de l’escola, els itineraris més transitats i
les possibles accions per millorar‐les.
El grup motor puntualitza que a Abastos ja està en marxa una iniciativa similar de camins
escolars i que estaria bé que contactàrem perquè potser es puguen unir criteris, prioritats o
resultats.
PRÒXIMA REUNIÓ DEL GRUP MOTOR
La pròxima reunió del grup motor la farem el 13 de desembre, pocs dies abans del tercer taller
‐per les festes nadalenques‐, on es presentaran les conclusions del segon taller i les idees del
tercer taller Imagina el Botànic.
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES
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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