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_dia B!

_introducció
Com a llançament del procés de participació es va pensar que, més que una simple jornada d’informació, s’havia de celebrar una
festa. Una festa participativa que servís de cridada d’atenció al barri i que, a la vegada, recollís, mitjançant una sèrie
d'activitats, les primeres impressions de les distintes opinions dels veïns i veïnes cap al seu espai públic i el seu tipus de
mobilitat. Eixe dia festiu es va realitzar el passat 15 d’octubre de 2016 de 11.00 a 14.00 h.
Des del primer moment es va establir que la participació havia de començar amb la pròpia implicació a la festa dels usuaris i
així, es convocà a tots els actors socials establerts al barri per a que participessin en aquesta primera jornada festiva. Per a
això es generaria una infraestructura mínima, garantint el funcionament de la jornada i que servís de base per a poder anar
completant-la amb les col·laboracions dels distints col·lectius, comerços i institucions residents al barri.
El nom del barri Botànic, unit a que la data de celebració de la festa d’inauguració comptava amb un termini ajustat i requeria
d’una gran mobilització organitzativa, es decidí anomenar al dia de la festa dia B!.
Tractant-se d’un procés de participació d’espai públic, les activitats lúdic-festives haurien de celebrar-se al carrer i el lloc
idoni per a això era la plaça Rojas Clemente, situada al mateix cor del barri i associada al mercat municipal. Habitualment
funcionant com aparcament, es podia buidar la plaça de cotxes durant un matí, presentant un lloc de grans dimensions al qual els
veïns no estan acostumats, escenificant d’aquesta forma que un altre tipus d’espai públic es possible.
No obstant això, el procés de participació també ho és de mobilitat, així que la festa de presentació havia de moure’s pel barri
d’alguna manera i l’opció que es va plantejar va ser un cercavila.
D’aquesta forma, cercavila i activitats a la plaça Rojas Clemente completaven la jornada de presentació del procés de
participació sobre espai públic i de mobilitat per al barri Botànic de València.

_cercavila
El traçat de la cercavila es planteja d’una forma significativa per al barri. Tradicional i socialment diferenciades la zona nord
(cap al nord del carrer Quart) i la zona sud (cap al sud del carrer Quart), el passacarrer arrancaria de la zona nord (plaça de
San Sebastià davant del jardí Botànic) i baixaria pel carrer Botànic fins arribar a la plaça Rojas Clemente on es realitzarien
les activitats. Apropant, d'alguna manera, als veïns i veïnes de la zona nord (més visible i amb dotacions d’escala municipal o
superior) cap a la zona sud (menys visible i amb dotacions d’escala de barri). A més, el recorregut unia de forma simbòlica les
dos infraestructures principals del barri, eixint del Jardí Botànic i arribant al Mercat Rojas Clemente.
La cercavila es configura com un recorregut festiu, acompanyat de música (interpretada per dolçaines i tabalets de la Societat
Coral el Micalet), però també reivindicatiu. Es convoca als veïns per a que acudeixin en patins i bicicletes, per a que durant la
processó el carrer estiga ocupat per un altre tipus de mobilitat. A més, des de l’organització, es prepararan cinc bicicletes
carregades de globus (40 xicotets i 3 gegants per bicicleta) que durant el recorregut del passacarrer aniran repartint als veïns
per a que els vagin nugant a les alineacions de pilones que separen la vorera de la calçada al carrer Botànic. Mitjançant aquesta
transformació progressiva del carrer, els globus nugats a les pilones, com si foren arbres artificials, reivindiquen vegetació
als carrers del barri.
Una pancarta amb el lema i logotip del procés encapçalarà la comitiva. La música i els timbres de les bicicletes sonaran durant
el recorregut. La mobilitat lenta substituirà al tràfic motoritzat. L’acció de col·laboració dels veïns, nugant els globus a les
pilones, al costat de gent caminant, en bici o patins posarà de manifest un altre tipus d’espai públic.

_plànol del recorregut del cercavila i fotomuntatge

_plaça rojas clemente
El passacarrer entrarà a la plaça Rojas Clemente on es desenvoluparan distintes activitats distribuïdes per la plaça, totes elles
relacionades d'alguna manera amb el procés de participació d’espai públic i mobilitat que s’inicia eixe dia festiu. Novament, la
transformació d’un espai, diàriament ocupat pel vehicle privat, serà l’argument principal de la jornada.
La plaça, amenitzada amb música, es divideix d’aquesta forma en set zones diferenciades:
00. L’espai central, com a primera zona, estarà ocupat per un cercle pintat a terra on s’explicarà el procés de participació que
s’inicia i les activitats que es desenvoluparan a la plaça. A més servirà com una mena d’escenari per a les distintes actuacions
programades dels col·lectius que han volgut participar a la jornada. Participaran el Botànic espai de dansa, amb actuacions de
funky a las 12.00 h. i de capoeira a les 13.30 h. i el Black Bottom amb un ball clandestí a les 12.30 h.
01. La segona àrea és la d’informació del procés. Sota dues carpes s’instal·laran dues taules informatives on, per una banda,
s’explicarà el plantejament general del procés de participació, el calendari global amb les dates dels tallers i les reunions del
grup motor previstes, etc. repartint tríptics informatius. Aquests tríptics inclouen tant una primera enquesta general como una
graella per completar una gimcana de las activitats de la plaça. Per una altra banda, ací s’arreplegaran les enquestes del
tríptic

emplenades pels participants.

02. A un altra zona de la plaça s’ubicarà un plànol gegant del barri Botànic. Un plànol que representa l’espai públic, pintat a
terra en blanc, amb les illes de l’edificació buides i amb plantes en tests representant les zones en vegetació existent,
serviran per entendre la distribució del verd actual al barri. Dues grans taules de plantació faran del pulmó verd que suposa
l’antic llit del riu Túria. El plànol passarà a ser un objecte de contemplació, reconeixement i manipulació. Els veïns podran
moure els tests en vegetació per l’espai públic, redistribuint la zona verda -concentrada avui en dia bàsicament al jardí botànic
i al riu- i mostrant un barri amb més vegetació. Aquells que facen l’activitat rebran un adhesiu per anar completant la graella
del tríptic i poder emportar-se, un cop emplenades totes les caselles, un dels tests del plànol amb el logotip del procés.

03. La quarta zona de la plaça estarà destinada a un photocall. Situat davant d'una escenografia amb vegetació i el lema del
procés de participació, la gent es farà fotos mostrant una xicoteta pissarra on podran escriure una reivindicació, queixa,
suggeriment, etc. per al futur de l’espai públic o mobilitat del barri. Como a la resta d’activitats, aquells que facen
l’activitat rebran un adhesiu per anar completant la graella del tríptic i poder emportar-se, amb totes les caselles plenes, un
dels tests del plànol amb el logotip del procés.
04. Un altre sector de la plaça estarà relacionat amb els jocs. Jocs de carrer que, per un matí, es podran tornar a jugar a
l’espai públic. Es plantegen el sambori i el 3 en ratlla, pintats a terra, com jocs que, a la vegada, inclouen altres tants jocs
que poden servir de base per gaudir del carrer per xiquets i majors. De nou, aquells que facen l’activitat rebran un adhesiu per
anar completant la graella del tríptic i poder emportar-se, un dels tests del plànol amb el logotip del procés.
05. Per últim, es planteja una zona d’opinió, basada en el concepte de m’agrada, no m’agrada i m’agradaria. A un gran paper
apegat en terra, els veïns escriuran a un post-it groc una cosa que els agrade de l’espai públic o la mobilitat actual del barri,
a un post-it rosa una cosa que no els agrade i, per últim, a un post-it blau una cosa que els agradaria per al seu futur espai
públic o mobilitat. Els més menuts, en compte d’escriure-ho podran dibuixar-ho. D’aquesta simple forma es realitzarà una segona junt amb l’enquesta del tríptic- recollida de dades d’opinió sobre l’espai públic i la mobilitat del barri. Igual que amb la
resta d’activitats, aquells que facin l’activitat rebran un adhesiu per anar completant la graella del tríptic i poder emportarse, un cop emplenada la graella, un dels tests del plànol amb el logotip del procés.
A més, a la plaça es realitzarà un taller de modelatge amb productes naturals (dut a terme per l’acadèmia del barri La Llibreta)
per a que els més xicotets realitzen figures i objectes que després també podran col·locar al plànol gegant de l’activitat 02.
El Mercat Rojas Clemente, per a col·laborar i participar a la festa inaugural del procés, prepararà distints tipus de refrigeris
que vendrà a un mòdic preu per als assistents a la jornada.

_plànol de la plaça amb la distribució de les activitats

_campanya de difusió
Per a la difusió del dia B!, i poder arribar així a la major quantitat de veïns possible, es va realitzar, per mitjà digital, un
mailing a totes les institucions, associacions, col·lectius i agrupacions existents al barri convidant-los a participar -en la
forma que volguessen- a la jornada. A més, per medi físic, es va fer un repartiment per les bústies del edificis residencials del
barri -repartint tríptics informatius- i mitjançant penjades de cartells anunciant el dia B!. Per últim es varen repartir per la
gran majoria de comerços del barri cartells que, també la gran majoria, penjaren als seus aparadors, donant publicitat i
anunciant l’esdeveniment.
Per altra banda, des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, el dia 13 d’octubre de 2016 a les 12.00
h. es va realitzar una roda de premsa on es va presentar el procés de participació general i es va anunciar la festa inaugural
del dia B!.
Després de la roda de premsa, els mitjans de comunicació –tant físics com digitals- es varen fer eco. Com s’adjunta al final del
present document, un annex amb una selecció d’algunes de les noticies publicades.

_cartell del dia B! i campanya de difusió per els comerços

_roda de premsa a l’Ajuntament

_preparació
Per a la preparació del dia B!, a banda d’una coordinació prèvia amb els agents del barri involucrats per a la seva participació
a la festa, es realitzaren les gestions oportunes amb la Regidoria de Mobilitat Sostenible i el Servei de Domini Públic per a
gestionar el protocol de las distintes situacions del tràfic i l’aparcament, tant a la plaça Rojas Clemente i als carrers
limítrofs per a desenvolupar les activitats, com al carrer Botànic per a realitzar la cercavila. Senyalitzacions prèvies
advertint l’esdeveniment, el buidat del dia anterior de vehicles aparcats a la plaça per permetre el pintat del plànol i
l’escenari o els talls puntuals dels creuaments per a la cercavila son només alguns exemples del dispositiu.
A més a més, es va sol·licitar a l’Ajuntament l’aportació per a la plaça Rojas Clemente de quatre jardineres circulars de
formigó, que ambientarien de verd la plaça el dia B! i, encara més important, es quedarien una vegada conclosa la festa.
D’aquesta forma, quan al dia següent la plaça tornés a ser ocupada per cotxes aparcats, almenys quedarien les jardineres com una
primera mostra de la possible transformació de l’espai públic.

_treballs preparatius previs a la plaça Rojas Clemente

_jardineres aportades a la plaça per al dia B! i que romandran posteriorment

_dia B!
Com a mostra de la celebració de la festa del dia B! s'adjunta un reportatge fotogràfic complert de la jornada. El reportatge
està organitzat per ordre temporal, primer per la cercavila i després per les distintes activitats descrites anteriorment que es
van realitzar a la plaça Rojas Clemente.

_cercavila

_presentació i ball al cercle central

_ball i capoeira al cercle central

_punt d’informació i recollida d’enquestes

_plànol gegant amb la redistribució del verd pel barri

_photocall

_jocs de sambori i 3 en ratlla

_recollida d’opinió dels més majors

_ recollida d’opinió dels més menuts

_taller de modelatge i col·locació de figures al plànol gegant

