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01_introducció
Ens trobem en la segona fase del procés participatiu sobre mobilitat i espai públic del barri Botànic de la ciutat de València,
un cop finalitzada la fase de presentació i primera presa de contacte amb el barri, Dia B!. L’equip tècnic ha realitzat un
anàlisis acurat per conèixer les característiques del barri Botànic, incloent temes com: demografia, dades ambientals, mapes
sonors, dades relacionades amb espai públic, aparcaments públics com privats, vegetació existent...
Durant aquesta fase del projecte s’ha recopilat i revisat bibliografia i estudis previs, dades públiques, revisió de legislació,
per conèixer la realitat del barri i la seva estructura.
Hem elaborat un anàlisis dels actors social, ens ha permès conèixer l’associacionisme, agrupacions del barri, el teixit social
existent, tan d’entitats de caire públic com privat. Moltes de les activitats que es realitzen i el teixit comercial i
empresarial del barri, amb la finalitat de poder fer partícip del procés a tots i totes les persones del barri, a títol
col·lectiu com individual.
S’ha treballat amb màxima cooperació amb els agents del barri, creant un grup motor, obert i participatiu, per revisar i
coordinar les diferents accions que s’han portat a terme. Les activitats principals realitzades s’han centrat en dos tallers
participatius; (re)coneix el botànic i mou-te al botànic, enquestes de mobilitat i enquestes en profunditat sobre aspectes
d’espai públic i hàbits de mobilitat dels ciutadans. A més, d’un taller participatiu en l’escola pública Cervantes,específic per
escolars per analitzar la mobilitat dels mateixos; camins escolars_camins col·lectius.
Però a dia d’avui, creiem que la participació del barri Botànic en quest procés podria millorar, i estem engegant noves
estratègies de dinamització per poder arribar a tothom, basades sobretot en entrevistes individualitzades focalitzant la mirada
en les diferents associacions i col·lectius socials existents, així com les enquestes generals.

02_metodologia
El marc teòric en el que s’inspira el procés participatiu El Botànic es mou s’inspira en els principis metodològics de la
Investigació-Acció Participativa (IAP). Les metodologies IAP tenen com a principal característica que el projecte de recerca
sobre un tema – en aquest cas sobre mobilitat i espai públic – es basa en la participació activa dels agents implicats i afectats
per aquest tema (els veïns i veïnes, les entitats, els comerciants, etc...). Això fa que els col·lectius i les persones afectades
i interessades en l’espai públic del barri i la seva situació actual no siguin un simple espectador de les coses que passen sinó
que prenguin un protagonisme com a actors del procés participatiu. D’aquesta manera, el procés de reflexió i participació
s’enriqueix amb totes aquestes mirades i aportacions i els resultats són produïts i compartits pels diferents actors
participants.
Com s’ha treballat el procés?
El procés participatiu El Botànic es mou ha treballat per recollir els diversos discursos i visions que hi ha al barri Botànic
sobre mobilitat i espai públic

i sobre com hauria de ser en el futur. S’han previst diferents canals de participació, uns més

basats en la participació individual i uns altres en la participació col·lectiva, que permetessin arribar als diversos perfils i
col·lectius existents. Per una banda, s’ha considerat fonamental facilitar una participació de base deliberativa, orientada al
debat presencial i al intercanvi d’opinions. Per una altra banda, també s’ha plantejat la necessitat de combinar aquests
mecanismes de participació deliberativa amb una participació més individual, que s’ha articulat mitjançant les enquestes i les
consultes individuals en el punt d’informació fixe del Mercat de Rojas Clemente. Aquests mecanismes, desvinculats de les
exigències de coincidència en el temps i en l’espai que requereixen els espais de debat presencial, han permès ampliar la
participació a persones que no podien o no volien participar en les jornades presencials.
Aquesta participació dels diversos agents s’ha produït a dos nivells diferents: un nivell de continguts i un nivell referit al
disseny del propi procés participatiu. En el nivell dels continguts, la ciutadania i les entitats han disposat de diversos
moments i instruments per participar, com els tallers de participació ( reconeix el botànic i mou-te al botànic). En el nivell de
procés, els diversos agents participants també han disposat d’espais i de moments, no només per opinar sobre el procés, sinó
també, i sobretot, per definir-lo i decidir pas a pas les accions a desenvolupar en cada cas, com s’ha fet en les sessions del

Grup motor. El model de participació, les estratègies i les accions que s’han dut a terme des de el Botànic es mou s’han
construït i desenvolupat d’acord amb els següents principis i criteris:
- Participació planificada: Des del primer moment es va destacar la importància i la necessitat d’impulsar un procés participatiu
ben planificat, amb uns objectius, uns continguts, unes fases i un calendari clars i limitats. La participació ciutadana no es
pot improvisar, per això s’ha pensat molt bé què es volia aconseguir amb el procés i s’ha intentat dimensionar el procés al
potencial participatiu del barri i a les capacitats i recursos del Botànic es mou.
- Participació oberta: El Botànic es mou ha estat un procés obert a tothom, tant a nivell de debatre continguts com a nivell de
dissenyar el procés, per assolir la màxima pluralitat possible. Tothom qui ho ha volgut ha pogut participar en el procés
participatiu, tant en el Grup motor com en la resta d’espais i canals de participació habilitats. En cap cas s’han fet sessions
tancades, ni s’ha discriminat qui hi podia participar i qui no. Qui volia participar ho ha fet. La voluntat ha estat arribar al
màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, d’entitats i de col·lectius per poder recollir les diferents visions i posicions
- Consens: s’ha treballat durant tot el procés buscant el màxim consens possible. Enriquint les decisions i les propostes per
fer-les el més inclusives i representatives possible. Aquesta lògica de consens s’ha aplicat tant a nivell de l’organització del
propi procés (Grup motor) com a nivell dels debats en els tallers de participació.
- Participació informada: La participació requereix informació per poder generar opinions i decisions ben informades. Sense
informació la participació pot derivar fàcilment en manipulació. Per això El Botànic es mou ha facilitat tota la informació
disponible tant en relació al propi procés com en relació als diferents temes debatuts. S’ha anat fent de manera sistemàtica la
devolució dels resultats de cada acció i fase del procés per tal que tothom pogués anar fent el seguiment de com avançava el
procés participatiu i de quins fruits anava donant.
- Transparència: Tot el coneixement i la informació generada durant el procés participatiu s’ha posat a disposició de tothom qui
volgués consultar-la sense cap restricció. El Botànic es mou defensa la transparència com un valor clau i imprescindible per
promoure la participació i la democràcia. Per això tota la informació generada al llarg del procés s’ha anat publicant i està

disponible a http://elbotanicesmou.valencia.es/ A més, s’ha creat una adreça electrónica (elbotanicesmou@gmail.com) i espais a
instagram i esdeveniments a facebook per compartir i donar la màxima publicitat a aquesta informació.
- Participació deliberativa: s’ ha proposat un model de participació basat en la deliberació col·lectiva, facilitant espais de
reflexió conjunta amb dinàmiques que permetessin conèixer i contraposar les diferents posicions i opinions existents per intentar
construir visions compartides. S’ha apostat pel debat presencial i ordenat com a principal mecanisme per desenvolupar el procés i
per avançar en el consens.
- Participació inclusiva: El Botànic es mou ha vetllat per una participació que s’adaptés a les diferents necessitats de cadascú
per aconseguir que les diferents persones participants estiguessin en un marc d’igualtat a l’hora d’explicar les seves visions.
Per fer-ho s’han utilitzat dinàmiques per facilitar que tothom pogués expressar-se i, per exemple, s’han previst espais de
participació específica per als infants. A més, s’ha intentat garantir uns espais i canals de participació amb unes condicions
d’accessibilitat, confortabilitat i funcionalitat que permetessin una participació de qualitat.
- Rigor metodològic: S’ha vetllat perquè el procés s’ajustés a uns criteris tècnics i metodològics que en garantissin la
qualitat. Per això s’ha definit una proposta metodològica que ha guiat i ha garantit la coherència de tot el procés. A més, s’han
incorporat criteris i eines metodològiques tant quantitatives (anàlisi d’enquestes) com qualitatives (mecanismes de participació
individual i col·lectiva) que garantissin el rigor i l’objectivitat dels resultats obtinguts i la qualitat global de la
participació.
Com s’organitza el procés?
El procés participatiu s’han creat a partir de dos espais de treball, el Grup motor i l’equip tècnic.
- Grup motor: espai de treball obert, permanent i flexible integrat tant per representants de les entitats del barri com per
veïns i veïnes a títol individual. S’ha reunit de manera periòdica per debatre les diferents accions que impliquen el procés
participatiu. Els seus membres també han desenvolupen tasques puntuals de difusió en els col·lectius que formen part, han ajudat
en la manera de lo possible en la recopilació de dades del barri i revisió de continguts; enquesta i els tallers participatius.

- Equip tècnic: ha aportat les eines metodològiques, experiència i tècniques per organitzar i elaborar el procés,fent també
assessorament estratègic, dinamització i recopilació d’informació. Equip format per arquitectes, enginyers, urbanistes i
paisatgistes ha realitzat un anàlisis del barri i

ha assessorat a nivell de continguts, incorporant una visió tècnica sobre les

possibilitats, limitacions i marc legal de les diverses propostes generades.

_agents socials

_relació barri/procés

S’han realitzat les activitats en diferents espais del barri amb la finalitat de diversificar, dinamitzar i buscar la màxima
comoditat per tots els assistents a cada espai de participació; aula del Botànic, centre jubilats, sala la llibreta, biblioteca i
el propi mercat.
Com s’ha difós el procés?
Durant tot el procés s’ha posat en funcionament la web http://elbotanicesmou.valencia.es on està disponible per totes i tots la
informació general i tota la generada durant cada acció del procés participatiu el Botànic es mou.

_captura pantalla web elbotanicesmou.valencia.es

A més, s’ha creat una adreça electrónica (elbotanicesmou@gmail.com) per tal de poder dinamitzar les accions via correu electrònic
i facilitar la comunicació entre qualsevol persona interessada i l’equip tècnic. S’han emprat les xarxes socials per divulgar i
promoure totes les activitats, amb espais a instagram.

_captura pantalla instagram elbotanicesmou

I esdeveniments a facebook per compartir i donar la màxima publicitat a aquesta informació.

_captura pantalla facebook elbotanicesmou

Pels tallers participatius s’han fet cartells específics i s’ha publicitat per punts adients del barri.

_cartells emprats per publicitar els dos tallers participatius

I durant tots els dissabtes de matí, l’equip tècnic ha estat present a la parada del Mercat de Rojas Clemente. Per poder
facilitar informació de primera mà als veïns i veïnes del barri Botànic.

_parada El Botànic es mou, mercat Rojas Clemente

03_actors socials
Dins dels munt d’agents intervinents al barri Botànic, es poden ressaltar els següents -alguns en presència física al barri i
altres influint des de llocs limítrofs- com a principals formadors del seu teixit social:
01. MERCADO ROJAS CELEMENTE. Rojas Clemente. Telèfon: 963525478 - url: http://www.rojasclemente.com/contactenos
02. CENTRE MUNICIPAL D'ACTIVITATS PER A PERSONES MAJORS REINO DE VALENCIA. Doctor Monserrat, 17. Telèfon: 963913505 - email:
cmapm_reinodevalencia@valencia.es - url: http://www.valencia.es/bienestarsocial
03. JARDÍ BOTÀNIC - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Quart, 80. Telèfon: 963156800 - email: botanic@uv.es - url:
http://www.jardibotanic.org/
04. AMPA CEIP CERVANTES. Guillem de Castro, 153. Telèfon: 963155295 / 625603075 - email: bustia@cpcervantes.com - url:
http://www.cpcervantes.com
05. CEIP CERVANTES. Guillem de Castro, 153. Telèfon: 961205505 - Fax: 963913105 - email: 46012343@edu.gva.es - url:
http://mestreacasa.gva.es/web/cervantesvalencia/cervantesvalencia
06. CASA DE LA CARIDAD. Passeig de la Petxina, 9. Telèfon: 963911726 - Fax: 963921430 - email: relacionesexternas@casacaridad.com
- url: http://casacaridad.com/
07. AVAPE. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA A PERSONAS EXCLUIDAS. San Pedro Pascual, 10. Telèfon: 963912963 - Fax: 963918963 email: avape@avape.org - url: www.avape.org
08. FSSCV FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Mestre Palau, 10. Telèfon: 963155024 / 618364056 email: federacion@fsscv.es - url: www.fsscv.es

09. STEPV. Juan de Mena, 18. Telèfon: 963919147 - Fax: 963924334 - email: stepv@intersindical.org - url:
http://stepv.intersindical.org/
10. AVA-ASAJA Associació Valenciana d’Agricultors. Guillem de Castro, 79. Telèfon: 963804606 - Fax: 963806869 - email:
info@avaasaja.org - url: http://www.avaasaja.org/
11. SOCIETAT CORAL EL MICALET. Guillem de Castro, 73 - Telèfon: 963920786 - Fax: 963913267 - email: info@elmicalet.cat - url:
http://elmicalet.cat/
12. CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PAX. Espinosa, 5. Telèfon: 963913394 - email: info@institutopax.com /
secretaria@institutopax.com - url: http://institutopax.es/
13. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR SEDE SAN JUAN BAUTISTA. Guillem de Castro, 175. Telèfon: 963637412 - Fax:
963919827 - url: https://www.ucv.es/
14. CENTRO ARRUPE JESUITAS. Gran Vía Fernando el Católico, 78. Telèfon: 963925001 - email: centroarrupe@centroarrupe.com - url:
http://www.centroarrupevalencia.org/
15. ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS. Gran Vía Fernando el Católico, 78. Telèfon: 963913990 / 618460864

- email: auras@planalfa.es -

url: http://www.aaaajesuitasvalencia.es/
16. PARROQUIA DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN. San Sebastián, 1. Telèfon: 963910057 - url: parroquiasanmiguelysansebastian.org
17. COL·LECTIU VEÏNAL BARRI BOTÀNIC. email: col.lectiuveinalbarribotanic@gmail.com - url:
https://www.facebook.com/BarriBotanic/?ref=page_internal
18. AAVV BOTÀNIC. Telèfon: 656860880 / 620146091 - email: avvbotanic@gmail.com - url: http://avvbotanic.blogspot.com.es/

19. DISTRITO 008. Telèfon: 637240919 / 657355480 - email: info@distrito008.es - url: http://distrito008.es/
20. ASSEMBLEA CIUTAT VELLA I BOTÀNIC. email: assemblea.cvib@lists.riseup.net - url: https://ca-es.facebook.com/pages/AssembleaCiutat-Vella-i-Bot%C3%A0nic/153003204769366
21. COORDINADORA SALVEM EL BOTÀNIC, RECUPEREM CIUTAT. email: info@salvemelbotanic.org - url: http://www.salvemelbotanic.org/
22. FALLA BORRULL - SOCORS. Doctor Peset Cervera, 11. email: borrull-socors@hotmail.com - url: https://eses.facebook.com/borrullsocors/ - http://borrullsocors.blogspot.com.es/
23. FALLA BORRULL - TURIA. Turia, 8. url: https://es-la.facebook.com/falla.borrullturia
24. FALLA LEPANTO - GUILLEM DE CASTRO. Doctor Monserrat, 10. email: info.lepanto@gmail.com - url: http://www.fallalepanto.es/
25. FALLA DOCTOR SANCHIS BERGÓN. Turia, 67. url: https://es-es.facebook.com/falla.sanchisbergonturia
26. FALLA ROJAS CLEMENTE. Rojas Clemente, 14. Telèfon: 963925623 - url: https://eses.facebook.com/media/set/?set=a.265252010200181.63339.261117960613586&type=3
27. FALLA QUART - TURIA. Turia, 27. Telèfon: 689143309 - url: https://es-es.facebook.com/pages/Falla-Quart-Turia/158979137593660
28. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE EXTRAMUROS (ACOMEX). Calle Calixto III, 45. Telèfon: 655979607 - email: info@acomexvalencia.com
- url: http://www.acomexvalencia.com/
29. BLACK BOTTOM. Lepanto, 21. email: blackbottom.vlc@gmail.com - url: http://www.blackbottom.es/contacto/
30. OFF ESCUELA DE TEATRO, CINE Y TV. Turia, 47. Telèfon: 963841185 / 680635105 - email: off@offvalencia.com - url:
http://offvalencia.com/

31. BOTÁNIC ESPAI DE DANSA - ESCUELA DE DANZA VALENCIA. Turia, 65. Telèfon: 963917048 / 601378270 - email:
contacto@botanicespaidedansa.com - url: http://www.botanicespaidedansa.com
32. ACADÈMIA LA LLIBRETA. Botànic, 9. Telèfon: 960069934 / 666875860 - email: info@academialallibreta.es - url:
http://academialallibreta.es/
33. BICIKLO - BICIS + TALLER. Pere Bonfill, 11. Telèfon: 963921790 - email: biciklovalencia@gmail.com - url:
https://www.facebook.com/biciklovalencia/?ref=page_internal

A l’annex del present document s’adjunta un plànol que recull la ubicació de les seus (aquelles que es troben físicament al
barri) dels principals actors socials descrits.

04_anàlisis
El barri del Botànic es troba a la franja ocupada pel primer eixample de la ciutat de València, entre el carrer Guillem de Castro
que delimita l’antic centre històric, on es trobava l’antiga muralla enderrocada a mitjans del segle XIX i la Gran Via Ferran el
Catòlic. La traça dels seus carrers respon majoritàriament a antics camins que partien de les diferents portes de la muralla, o
bé a carrers creats en relació a aquestos camins preexistents.
El barri compta amb 6524 persones censades (cens oficial de 2014), i genera i atrau desplaçaments en la mateixa proporció
(PMUSV). Al barri s’ubiquen alguns equipaments amb escala de ciutat com són el Jardí Botànic, el Teatre Micalet, la Casa Caritat,
l’escola dels Jesuïtes o La Universitat Catòlica. Altres equipaments amb una escala menor (el mercat, l’escola Cervantes, el
centre de majors o l’ambulatori) també atrauen gent d’altres barris propers. Les zones comercials dels carrers Túria, Quart i
Borrull a la part nord-centre i Mestre Palau, Àngel Guimerà i Conca a la part sud, així com tot l’eix de Guillem de Castro, són
també zones generadores de desplaçaments.
L’anàlisi realitzat en paral·lel al procés participatiu es centra en els aspectes associats a la mobilitat. El fet més
significatiu és la presència molt forta dels vehicles d’ús privat, tant a les vies perimetrals com a l’interior. L’espai dels
vianants és reduït, inconnex i en molts casos sembla ser simplement un espai residual, el que queda després de cobrir les
necessitats

dels

mitjans

motoritzats.

La

proporció

d’espai

ocupat

per

vehicles

i

vianants

al

barri

és

del
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respectivament. Això tot i comptant amb el carrer Gaspar Bono, les places Maria Beneyto i Sant Sebastià i els espais de bulevard
de la Gran via, que són d’us exclusiu per a vianants, però generalment infrautilitzats si es comparen amb altres zones del barri.
L’absència casi total de vegetació a l’espai públic dificulta l’atenuació dels nivells de so i pol·lució elevats generats pels
vehicles a motor.
El vehicle motoritzat genera gran part de la problemàtica de l’espai públic actual. Les vies perimetrals, que formen part del
sistema viari general de la ciutat, tenen un trànsit molt intens, amb tota la problemàtica associada (so elevat, pol·lució,
efecte barrera, perillositat). A la resta del barri (exceptuant la plaça Maria Beneyto i el carrer Gaspar Bono) el vehicle en
moviment i sobre tot estacionat, ocupa també la major part de l’espai públic. Tot i això, l’estacionament és una preocupació
generalitzada entre els veïns i també entre els venedors del mercat i d’altres comerços.

El Botànic compta amb un parc mòbil censat que ronda els 3000 vehicles totals (2500 turismes). El cens tendeix a disminuir (3% a
l’exercici 2015) malgrat la tendència general contrària. L’estacionament privat dins de l’edificació és més alt del que podem
pensar a priori (igualant al cens de vehicles totals), i l’aparcament al carrer és de 810 places (entre les quals 270 són
regulades). L’estacionament de no residents és molt fort també (treballadors, visitants i sobre tot gent que aparca al Botànic
per anar a altres barris). El trànsit interior és intens en alguns del carrers, degut sobre tot al trànsit passant (Conca,
A.Guimerà, M. Palau, Espinosa, Lepanto, Borrull i Quart) i més calmat però constant i generalitzat a la resta, amb molta
presència en certs moments de vehicles buscant aparcament. L’estacionament per a motocicletes està millor equilibrat amb la
demanda que el de vehicles. Les zones de càrrega i descàrrega repartides pel barri necessiten d’un estudi en profunditat
d’ubicació i demanda.
La proximitat al centre, la presència de parades de transport metropolità i l’alt percentatge de veïns que treballen al barri
(PMUSV), fa que els desplaçaments a peu siguen nombrosos, tant de veïns i veïnes com de visitants o gent que travessa en direcció
al centre històric. Malauradament l’espai del vianant és generalment escàs, poc connex i amb una manca d’accessibilitat general.
A l’interior del barri les voreres són molt estretes (en punts de fins a 75 cm) i trobem pocs passos de vianants. La
connectivitat amb altres barris i amb el jardí del Túria és molt millorable, donat que la distància entre passos de vianants a
les vies perimetrals (Gran Via, Passeig de la Petxina i Guillem de Castro) és molt gran. A més, el temps d’espera als semàfors és
molt llarg i a la Gran Via el creuament total a peu no està coordinat (s’ha de fer en dos temps).
Generalment, les voreres són ocupades per tot tipus de mobiliari urbà poc ordenat, a més de les terrasses dels bars, cosa que
redueix encara més l’escàs ample de pas. Els vehicles estacionats i els contenidors generen una barrera física infranquejable,
que no permet travessar els carrers de menor escala més que als encreuaments. Les voreres manquen d’ombra per la absència casi
total de vegetació. Les zones per a vianants es troben aïllades o interrompudes temporalment (és el cas del carrer gaspar Bono i
el jardí de les Hespèrides). Els punts singulars com els encreuaments de Guillem de Castro amb Quart i Àngel Guimerà, la placa
Rojas Clemente o les voreres que envolten l’escola Cervantes, el Botànic o l’església de Sant Sebastià no tenen cap eixamplament
ni tractament especial que permeta absorbir les necessitats reals d’espai.
Degut a la seua situació dins de la ciutat, el barri compta amb una bona comunicació amb transport públic urbà (emt i valenbisi)
i metropolità (metro i metrobus). Si bé l’oferta és molt superior a la d’altres barris (16 línies d’emt, 5 de metro i 13 de

metrobus), aquesta és molt desigual entre la part nord, pitjor servida, i la part sud del barri. A més, el sentit únic de Guillem
de Castro i la poca permeabilitat transversal a peu de la Gran Via facilita la comunicació en bus cap al nord de la ciutat però
dificulta els trajectes en sentit contrari.
L’accessibilitat general a les parades de metro és deficient. El tancament del jardí de les Hespèrides i les dificultats per
transitar a peu pels carrers del barri, dificulten un accés més senzill i còmode a les parades de Túria i Àngel Guimerà.
L’absència casi completa d’informació dels busos metropolitans (tant amb la localització de les parades com dels horaris) fa que
malgrat que un bon nombre de línies passen pel barri, aquestes són desconegudes per la població en general. Hi ha una manca de
coordinació entre els diferents mitjans de transport que no afavoreix tampoc els intercanvis modals (com a exemple, no hi ha
parades de valenbisi a les parades de metro).
Les estadístiques del PMUSV mostren com la bicicleta tendeix a augmentar com a mitjà de transport en general a la ciutat i
especialment al barri per la seua ubicació i proximitat al centre i al jardí del Túria (com a eix important de comunicació
ciclista). El carril bici transversal Conca-Carrer de l’hospital i els cicló-carrers també transversals de Quart-Dr Pesset en
sentit eixida i Lepanto en sentit entrada contribueixen a la connexió del barri amb la xarxa ciclista de la ciutat. Per contra,
la comunicació en sentit nord-sud és completament inexistent de moment. La dificultat d’utilització de Gaspar Bono (pel seu
tancament parcial al Jardí de les Hespèrides i falta de continuïtat), el sentit sud de circulació del carrer Túria i la
perillositat del trànsit motoritzat a la Gran Via i Guillem de Castro fan que l’ús de la bicicleta en sentit vertical siga molt
dificultós i arriscat. L’execució de l’anell ciclista per Guillem de Castro i del carril bici projectat al carrer Quart millorarà
d’una manera significativa la seguretat i comoditat en l’ús d’aquest mitjà de transport al Botànic.
Els aparcaments de bicicletes a la calçada han crescut en nombre però encara no igualen a la demanda. Encara queden altres a les
voreres que dificulten el trànsit de vianants (Micalet, Jardí Botànic, Ambulatori, Biblioteca i Mercat). La majoria d’edificis de
la part central del barri no permeten, per la seua tipologia, que els veïns guarden la bicicleta a les zones comuns de planta
baixa ni que les pugen a peu als seus habitatges. El sistema Valenbisi compta amb 7 estacions al perímetre del barri, encara que
el repartiment és desigual entre la part nord i sud, i per a accedir a 5 d’aquestes estacions estem obligats a creuar les vies
perimetrals de Gran Via o Guillem de Castro. A l’interior del barri no trobem cap estació.

El Pla General d’Ordenació Urbana PGOU, preveu l’obertura del carrer Túria fins a la plaça Rojas Clemente així com l’obertura del
carrer per a vianants entre Gaspar Bono i la Gran Via, en línia amb el carrer Dr. Zamenhof. Aquestes actuacions ajudarien a
consolidar el carrer Túria com a eix interior principal al barri, millorant la comunicació entre les dos parts del barri (nord i
sud). L’obertura del carrer per a vianants al nord dels Jesuïtes milloraria la comunicació del barri amb el riu, la Gran Via i el
metro.
El Pla Especial de Protecció del entorns dels Bens d’Interès Cultural PEP-EBIC 03, que afecta al barri, proposa unes actuacions
de millora i rehabilitació urbana en els entorns dels tres BIC: El Jardí Botànic, L’Església de Sant Miquel i Sant Sebastià i les
Torres de Quart. Estes actuacions de requalificació de l’espai públic que envolta aquestos Bens es centren en l’ampliació de
l’espai per a vianants i la reducció del trànsit rodat.
A l’entorn del Jardí Botànic, es proposa la creació d’un eix nord-sud des del Passeig de la Petxina, que tindria la porta de
l’església dels Jesuïtes com a fons de perspectiva. Aquest eix travessaria la zona prevista per a l’ampliació del Botànic, on es
crearia una servitud de pas. També proposa la creació d’un eix est-oest que relacione la Gran Via, l’esmentada església i el
carrer Beat Gaspar Bono. Se proposa que l’eix Beat Gaspar Bono funcione com eix articulador entre el Botànic i la seua ampliació,
sense perdre el seu caràcter històric. L’eix s’extendria fins al carrer Quart, millorant també l’articulació amb l’alqueria i
l’escola dels Jesuïtes. Proposa també la reurbanització de la Gran via i del Passeig de la Petxina per millorar l’espai dedicat
als vianant i que aquest espai articule la relació entre l’ampliació del Botànic, el Jardí del Túria i l’accés a l’estació de
metro. Proposa la introducció de barreres de vegetació per reduir les molèsties del trànsit als vianants i al paisatge i que
aquestes formen part de d’infraestructura verda urbana.
Es proposa la re-urbanització de la Plaça de Sant Sebastià com a espai enjardinat per a vianants. També proposa l’enjardinament
del carrer Beat gaspar Bono per potenciar la seua relació amb el Jardí Botànic llindant. La re-ordenació i re-urbanització
proposada per al carrer Quart consisteix en la modificació de la secció amb l’eliminació de l’estacionament de superfície i
l’augment de l’ample de les voreres. Al carrer Guillem de Castro, la proposta suposa la re-ordenació i re-urbanització de la
secció des del carrer Corona fins a la plaça de L’Encarnació, amb l’eliminació de l’estació de servei existent i l’augment
general de l’espai per a vianants amb l’ampliació substancial de les voreres.

De l’anàlisi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València vigent -en aprovació definitiva del 27 de desembre
de 2013- es poden destacar unes dades generals i la part de les estratègies plantejades al pla que afecten al barri Botànic.
Com a dades generals de la mobilitat de la ciutat, per una banda cal remarcar que, segons el pla la mobilitat externa i interna
de la ciutat tenen una proporció de 45% a peu i bici front al 55% motoritzat, mentre que per a la mobilitat interna es capgira el
percentatge 57% a peu i bici front al 43% motoritzat. També apareix com una dada rellevant que el 83% dels desplaçaments a la
ciutat de València és d’ordre intern (origen i destinació la pròpia ciutat).
Igualment interesant es fa comprovar que en comparació a l’enquesta del pla de 2009 han disminuït els desplaçaments en un 9%,
però s’ha ampliat en un 17% els desplaçaments en bici.
Un altra dada rellevant que apunta el pla es que el punt principal d’atracció de la mobilitat de la ciutat es el centre.
En referència al Districte de Extramurs (al qual pertany el barri Botànic), el pla senyala que és al grup dels més exposats als
nivells de soroll ambiental de la ciutat i el 3er en més accidentalitat de la ciutat (darrere de Ciutat Vella i Eixample).
Dins de les propostes i estratègies que planteja el PMUS cal destacar el següent:
PROPOSTES PER VIANANTS
Dels sis grans itineraris principals de preferència per a vianants (IVP) que proposa el pla per potenciar els desplaçaments de
vianants, tres passen o afecten directament al barri:

IVP_04 - Antic Hospital fins Rambleta. Dins de tot aquest eix, es destaca la importància del conjunt cultural MUVIM,
biblioteca municipal i Ermita de Santa Llúcia i la seva connexió pel carrer Conca fins l’estació de metro d’Àngel Guimerà.

_fitxes del IVP04_Antic Hospital fins Rambleta i secció del carrer Conca proposta al PMUS

IVP_05 - Torres de Quart fins al Nou d’Octubre. El pla proposa ampliar voreres i introduir el carril bici i arbrat, reduint
el tràfic a un sol carril i aparcament en cordó a una banda només.

_fitxes del IVP05_Torres de Quart fins al Nou d’Octubre i secció del carrer Quart proposta al PMUS

IVP_06 - IVAM, passant pel Palau de Congresos fins a Benimamet. El pla proposa ampliació de voreres a Guillem de Castro,
ampliant els passos de vianants i llevant l’aparcament als costats.

_fitxes del IVP06_IVAM, passant pel Palau de Congresos fins a Benimamet i secció del carrer Guillem de Castro proposta al PMUS

Dels itineraris secundaris proposats al pla, te incidència el de connexió de la ruta IVP_05 a través del carrer Àngel Guimerà per
a connectar amb el centre de la ciutat a través del carrer Hospital.

_plànol dels itineraris principals i secundaris proposats al PMUS

Dins de l’estratègia d’ampliació de l’espai per a vianants a les vies d’accés al centre (com a principal punt d’atracció de
mobilitat), afectaria l’ampliació de voreres i espais per als vianants, incorporació de carril bici i priorització del transport
públic del carrer de Guillem de Castro.

_plànol dels accessos al centre proposats al PMUS

En referencia a la identificació i potenciació de les centralitats de barri i microintervencions en zones d’encontre, encara que
el pla no recull cap al barri, si dona pautes per establir-ne noves. Seguint els punts que defineix el pla per referir-ne
centralitats de barri, es podien considerar a l’escala del barri Botànic, llocs com el Mercat Rojas Clemente o el Jardí Botànic.

D’igual forma, a l’estratègia d’estructuració de superilles i eixos multifuncionals, encara que el pla planteja superilles només
a l’eixample, novament les pautes donades per poder establir-ne de noves es poden aplicar perfectament al barri Botànic. Mentre,
els carrers Quart i Túria si que estan arreplegats al pla dins del 17 eixos multifuncionals proposats, procurant la seua millora
per vianants.

_plànol dels eixos multifuncionals proposats al PMUS

En quant al programa d’increment de nivells de seguretat en els desplaçaments a peu, es proposa l’implantació de passos per a
vianants a les zones en carència. Concretament es plantegen 6 nous passos al carrer Guillem de Castro.

_nous passos per a vianants al barri Botànic proposats al PMUS

En referencia a: la implantació de camins escolars, el PMUS parla d’una forma genèrica de tots els centres escolars, per tant,
dins del barri, el Col•legi Cervantes estaria inclòs i seria preceptiu el desenvolupament del seu camí escolar segur.

PROPOSTES PER AL FOMENT DE L’ÚS DE BICICLETES
Dins dels nous carrils bicis proposats al PMUS, afecten al barri Botànic, l’anell ciclista, el carril bici del carrer Quart (fins
a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre) i el carril bici per la Gran Via Ferran el Catòlic. A més es plantegen el carrer Lepanto,
el començament del carrer Quart (des de Guillem de Castro fins la plaça de San Sebastià), la plaça San Sebastià i el carrer Dr.
Peset com a ciclocarrers.

_nova xarxa ciclista proposada al PMUS

El pla de mobilitat també proposa en matèria de foment d’ús ciclista, ampliar la xarxa d’estacionaments de bicicletes,
especialment al voltant de les principals estacions de transport públic (per potenciar la intermodalitat), la possibilitat de
circulació en doble sentit de bicicletes en carrers de zona 30 i diferents actuacions contra robatori -registre de bicis,
publicació policial de les recuperades, etc.-.

PROPOSTES DE MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC
En referencia a les millores proposades per al transport públic, cal destacar la priorització del transport públic en superfície,
com la possibilitat de fer una doble circulació de l’EMT al carrer Guillem de Castro.
També es proposa una redefinició de les línies d’autobús, creant un 1er nivell línies exprés (afectant al barri als carrers
Guillem de Castro, Quart i Borrull) que es complementa amb el metro i el tramvia i un 2n nivell de xarxa bàsica (afectant al
barri als carrers Guillem de Castro, Quart, Borrull, Espinosa i Àngel Guimerà).

_xarxes exprés i bàsica proposades al PMUS

Igualment el PMUS proposa una millora en l’accessibilitat a les paredes d’autobús, a tot tipus d’informació del transport (mapes
intermodals, renumeració, etc.) i una millora en la connexió amb el transport metropolità.

PROPOSTES DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT PRIVAT
El pla proposa una jerarquització cap al centre de la ciutat, facilitant la fluïdesa als eixos principals (en blau al plànol),
garantint l’accés i connectivitat a grans zones (en groc al plànol) i incrementar l’àrea per vianants a les vies d’accés per
dissuadir el trànsit de pas (en verd al plànol).

_jerarquització del trànsit proposat al PMUS

El PMUS també planteja l’aparcament en règim de Zona taronja a tot el barri Botànic (de Gran vies cap a dins), l’organització de
l’aparcament de motocicletes a les vies públiques, la millora de dotació de càrrega i descarrega i la implementació de polítiques
d’implantació de repartiment sostenible.

Igualment, a l’estratègia de calmar el trànsit, al pla es proposa la creació de Zona 30 del carrer Quart cap al sud.

_zones 30 proposades al PMUS

Per últim, el pla estableix unes condicions de millora per a vianants als carrers en intensitat diària de vianants superior a
3000, que al barri Botànic son el carrer Guillem de Castro, la Gran Via, el carrer Quart (des de les Torres de Quart fins al
Jardí Botànic), el carrer Lepanto, el carrer Juan de Mena (des de Gran Via fins a Rojas Clemente), el carrer Àngel Guimerà i el
carrer Conca.

El procés també ha contat en la seva part d’anàlisi en projectes i iniciatives paral·leles que s’estan donant al barri als
darrers anys.
Per una banda, al desembre de l’any 2015 es va presentar al Col·legi Territorial d’Arquitectes de València els resultats d’un
taller d’espai públic Barri Botànic organitzat per Paisea Revista, el mateix Col·legi Territorial d’Arquitectes de València i la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.
Al document presentat (que s’adjunta al annex de documentació) es traïen les següents conclusions:
El taller inicia la reflexión desde el paisaje urbano y su complejidad, generando una exploración de las potencialidades
del Barrio del Botànic, tanto como pieza relevante en la ciudad de Valencia por sí misma, como en sus relaciones con su
entorno más próximo.
A nivel de ciudad este trabajo pone de manifiesto la necesidad de cuestionar situaciones actuales como son: la relación del
barrio, y en general de toda la ciudad, con el cauce del río Turia; por otra parte, la de generar una reflexión en relación
al sistema viario global de la ciudad que, junto a la sección del propio cauce, limitan y bordean sus márgenes,
dificultando hasta impedir la accesibilidad transversal. Partiendo de esta reflexión, el masterplan resultado del taller
reconoce una estructura formada por espacios públicos y sistemas de vegetación existentes y otros potenciales. Siendo los
existentes: el río Turia, el Jardín Botánico, las Hespérides y algunas vías que por su sección pueden tener vocación de
infraestructuras verdes (Guillem de Castro y Fernando el Católico), y siendo los potenciales: la calle Túria y el sistema
de vacíos o “mossegades” del barrio.
Los espacios potenciales que a continuación se describen dan continuidad y conectan las piezas existentes de entidad
suficiente para funcionar a nivel de ecología urbana.
A escala de barrio la mayoría de propuestas han coincidido al reconocer una estructura interna: “la espina”, formada,
principalmente por la calle Turia y su prolongación al Mercat de Rojas Clemente. La potenciación de la espina, supondría
una conexión directa con el río Turia a través del trabajo de la sección de viario y de márgenes del río, y a través de

cambios de sección de la propia calle Turia. La reducción de zonas de aparcamiento, entrar en un discurso propositivo de
usos alternativos y de materiales que reconozcan capacidades del lugar como el drenaje, la escorrentía y los lugares de
plantación de vegetación, serían vitales para dicho fin.
Otra de las estrategias de mayor fuerza y consenso

ha sido el reconocimiento de la necesidad de espacio público peatonal,

mediante la reducción del tráfico rodado y las zonas de aparcamiento, siendo uno de los espacios de mayor necesidad de
transformación

el entorno del mercado. Las propuestas reconocen la plaza del mercado como una nueva centralidad que

plantee una reforma arquitectónica del edificio para solucionar problemas de accesibilidad y para diversificar los usos y
generar en su entorno un espacio de calidad principalmente de tránsito peatonal y uso comercial y lúdico.
Desde el proceso de participación se ha podido reconocer la importancia del Jardí Botànic y la necesidad de integrarlo en
la dinámica del barrio, tanto a través del proyecto de sus límites, aumentando su permeabilidad; como abriéndolo en sentido
figurativo al barrio, extendiéndolo en espacios residuales que lo rodean, donde plantear actividades derivadas del Jardín,
como podrían ser huertos colectivos, viveros, actividades pedagógicas y de investigación….
El taller reconoce la capacidad de transformación del propio barrio a través
administraciones… y la oportunidad de participar

de vecinos, potenciales usuarios, colectivos,

en el proceso de transformación de un barrio en continuo cambio.

_masterpla proposat al taller d’espai públic barri Botànic

Per un altra banda el procés també ha arreplegat en aquesta part d’autodiagnòstic participat, la iniciativa ciutadana coordinada
per Salvem el Botànic, recuperem ciutat, que planteja la possibilitat d’establir uns horts urbans al solar de Jesuïtes. Aquest
document (que igualment s’adjunta al annex del present informe), conta en la participació de Associació Veïns Botànic, Col·lectiu
Ciutat Vella Batega, Col·lectiu Falla Arrancapins, Centre Excursionista de València, Associació Ca Revolta, Centre Recursos Just
Ramírez, Associació AMPA del Col·legi Públic Cervantes, Docents del Col·legi Públic Teodor Llorente, AVRISEM (Asociación
Valenciana de Rehabilitación Psicosocial), Professionals en salut mental del CEEM (Centro Específico de Personas con Enfermedad
Mental), ‘Mentalia-Port’, dels CRIS (Centres de Rehabilitació i Integració Social) Sant Pau, Velluters i ACOVA (Asociación de
Ayuda a Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana), del CRH (Centro de Rehabilitación) de Paterna, de ‘Viviendas
Tuteladas’, de l’Hospital Pare Jofre, de l’Hospital DIA La Fe, ASIEM (Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental),
Col·lectiu de Treball Social de Ca Revolta, Per l’Horta, Xarxa Valenciana d’Agroecologia Sostenible i Creativa i T2-Huerting.

_proposat d’horts urbans al solar de jesuïtes de la coordinadora Salvem el Botànic

05_accions
S’han realitzat dos reunions amb el grup motor i dos tallers participatius,s’han desenvolupat en el temps segons indiquem a
continuació:

_calendari fase 2

Paral·lelament s’ha organitzat el taller de camins escolars_camins col·lectius i s’han engegat tan les enquestes generals com les
específiques.

05.1_grup motor
Després d’analitzar els actors socials del barri i tenir el mapa social enllestit, es crea el grup motor. 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, a més de tots/es aquells veïns i veïnes que
han manifestat la voluntat de formar part del grup de forma permanent.
Llistat de persones i entitats interessades a formar part i/o rebre informació referent al grup motor
Amparo Bellmunt

María Guaita

AAVV botànic

Andrés Navarro Lázaro

Maria José Muñoz Lliso

Acadèmia la llibreta

Ángel Delicado

María Sanchís Amat

Biciklo valencia

Antonia Pérez Carvajal

Mariví Castillo Ibáñez

Botanic espai de dansa

Carlos Barrantes Corral

Miguel Tito

Cocemfecv

Celia Serrano

Salvador Penalba

Col·lectiu veïnal barri botànic

Joa Diez

Sergio Pont

Col·legi públic Cervantes i AMPA

Josep Olmos

Silvia Florez

Distrito 008

Josep Vinyes Pérez

Teresa Carratalá

El micalet. societat coral

Lily Deneva

Victoria Garrigues

Jardí botànic-universitat de valència

Maria Dinamitzadora Social

Xavi Torregrosa

Lilliput Valencia
Mercat Rojas Clemente

Es realitzen dos reunions de treball durant aquesta fase del procés:
01_dimarts 25 d’octubre de 2016 PRESENTACIÓ PROCÉS, TALLER (RE)CONEIX I ENQUESTA
En la primera reunió assisteixen 20 persones de diferents entitats, veïns/es del barri, la sessió té una part informativa on
s’explica en què consisteix el procés de participació públic, les fases del mateix, objectius i metodologia. També les
diferencies entre el botànic es mou i el pla especial de protecció existent al barri. Es presenta el tríptic i el calendari de
treball, així com les dades de les més de 100 enquestes ràpides que es feren el 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.
S’informa de les maneres de contactar amb el Botànic es mou i l’oficina oberta els dissabtes al matí al mercat de Rojas Clemente.
Es realitza una segona part de la sessió en format assemblea, on es recullen les idees generals dels assistents respecte l’espai
públic i mobilitat del barri Botànic, sorgint temes de permeabilitat i percepció de l’espai públic, mobilitat lenta, aparcaments
al barri, conflictes socials existents, manteniment dels espais comuns, vegetació. Dins d’aquesta primera reflexió membres del
grup motor fan suggeriments d’eines a considerar en el procés referents a la zona taronja, súper illes, ús temporal dels solars.
Tot seguit es presenta les dinàmiques de treball, els objectius del taller (Re)coneix el Botànic i el format de l’enquesta per a
que el grup motor indique el seu parer.

_imatges de la primera reunió del grup motos

02_dimarts 15 de novembre de 2016 TALLER (RE)CONEIX, ENQUESTA, TALLER MOU-TE I CAMINS ESCOLARS
La segona reunió assisteixen 9 membres del grup motor, la primera part de la sessió es fa un resum del primer taller participatiu
realitzat,(Re)coneix el botànic. 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 es facilitaran al grup motor per a la seua revisió.
Seguidament es reparteix l’enquesta en paper, 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, es demana que la valoren individualment i es recullen les opinions per poder
millorar-la.
Per un altra banda, es comunica al grup motor que els dies d’oficina d’informació a la parada 47 del Mercat Rojas Clemente 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 mercatacudeixen al mercat o no.
Posteriorment, es presenta el segon taller on es treballarà sobre els hàbits de desplaçaments dels veïns, mou-te al botánic. El
cartell de l’esdeveniment que es penjarà a la xarxa digital i físicament als llocs més emblemàtics del barri. S’indica la
dinàmica del taller prevista. I per finalitzar, 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.

_imatges de la segona reunió del grup motor

Dades referents al nombre d’assistents a cada reunió, la distribució per sexes i si pertanyen alguna entitat del barri.

_reunió 1. dades estadístiques

_reunió 2. dades estadístiques

05.2_(re) coneix el botànic
Objectius: detectar els punts conflictius però també les seues virtuts i oportunitats presents a l’espai públic del Barri
Botànic.
Dinàmica: recorregut pel barri amb visió crítica, analitzant els diferents temes relacionats amb la qualitat de l'espai públic:
vegetació, accessibilitat, mobiliari urbà, sensacions ambientals, usos i activitats, neteja, solars, in/seguretat, visió dels
xiquets, etc. Els assistents al taller es divideixen en grups per tractar els temes esmenats. Durant el recorregut es realitzen
12 parades, per poder reflexionar, pendre notes i fer comentaris de la passejada plegats, al final del taller posada en comú.
Programa: 1.- Passeig establit pel barri (1h 45 min)
2.- Conclusions/debat sobre plànol (45 min)
Material: es faciliten un fitxes de reflexió per cada tema tractat i una fitxa general.

_exemple fitxa tipus de temes a tractar durant el recorregut

_fitxa (re)coneix el Botànic

Imatges (re)coneix el Botànic
Durant el recorregut cada grup pren notes i comenta els temes relacionants en l’espai públic, així com, es parla en perspectiva
de gènere, la mirada dels infants i l’accessibilitat (pares amb carrets de nadons). Es prenen mesures sonores de diferents espais
del barri, sensacions ambientals.

_recorregut amb visió critica

Finalment arribem a la sala cedida per l’acadèmia La Llibreta, al carrer botànic 9. Es facilita un plànol del barri per tot el
grup i s’inicia un hora de debat, posada en comú, dels temes tractats durant el recorregut crític realitzat.

_espai de debat i posada en comú posterior al recorregut amb visió critica

Resultats:

_1-5 punts del passeig

_6-11 punts parada

Dades estadístiques referents al nombre d’assistents del taller (re) coneix el botànic, la distribució per sexes i si pertanyen
alguna entitat del barri.

_nombre de participants al taller 1

_distribució per sexe al taller 1

_distribució segons pertanyen alguna entitat del barri o no

05.3_mou‐te al botànic
Objectius: Conèixer com es mou la gent del barri, els hàbits de desplaçament; l’ús que fan del transport públic, privat a motor,
bicicleta i la percepció dels vianants. Tenint en compte la visió de perspectiva de gènere.
Dinàmica: es plantejaren 4 taules de treball, una girà al voltant del transport públic, altra treballà l’aparcament i el trànsit
motoritzat privat, la tercera la bicicleta i l’última tractà el tema de la mobilitat pels vianants. Cadascuna de les taules
treballà 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’exposen a la resta
del grup. Finalment es consensuen entre tots, aquelles qüestions prioritàries per a cadascun dels 4 temes generals.
Programa:

1.- Presentació dels temes que treballarem i algunes dades del barri, perspectiva de gènere (30 min)

2.- Taules de treball(propostes) (45 min)
3.- Debat obert (+propostes) (45 min)
4.- votacions (15 min)
Material: a cada participant li faciliten uns post_it per poder anotar les seves idees/propostes. I cada taula de treball es
facilita una fitxa general.

_exemple de fitxa per la taula que tractava el tema de les bicicletes

Imatges:

_taules de treball; mou-te al Botànic

_mou-te al Botànic

TAULA DE TRANSPORT PÚBLIC
A la taula de treball al voltant del tema del transport públic, es van presentar com a material de suport un llistat de subtemes
possibles a tractar i un material gràfic d’ajuda per a desenvolupar el debat (aquest material s’adjunta al annex del present
document):
Subtemes:
Priorització del transport públic en superfície - prioritat semafòrica, plataformes exclusives, etc.
Possibilitar la doble circulació d’EMT al carrer Guillem de Castro
Implantació de línies exprés d’EMT - complement de metro i tramvia.
Millora accessibilitat
Millora d’informació (mapes intermodals, re-numeració, etc.)
Connexió en transport metropolità
Entorn i connexió de les parades de metro
Intercomunicador - EMT/metro i parades de bici (publiques i privades)
Connexió Metrobus
Material:
Plànol general del barri
Plànol transport públic del barri (EMT i metro)
Plànols de les línies de l’EMT que paren al barri, tant diürnes com nocturnes
Plànol d’entorn de les parades de metro al barri

En aquest material i amb l’anàlisi previ exposat, s’inicia un debat en les següents conclusions generals:
Encara que el barri te una bona dotació de transport públic (EMT i metro), pareix que la xarxa està mes enfocada al centre
de la ciutat (confrontant per l’est amb el barri) i a l’eixample (confrontant per l’oest amb el barri), on el barri no es
ni arribada n eixida del disseny. Tot i així, per la seua proximitat a aquestes dos indrets, el barri està ben connectat i
“s’aprofita” de la xarxa.

La mobilitat interna -tema de debat de les altres taules- per a arribar a les parades de transport públic es molt
dificultosa, especialment per a vianants.
L’espai públic a l’entorn de les parades de metro es molt defectuós, en espai reduït (Túria) o d’accés dificultós (Àngel
Guimerà).
Seria necessària la potenciació de la intermodalitat, per exemple ubicant parades de valenbisi a prop de les parades de
metro o de les més freqüentades de l’EMT.
El flux cap al nord del barri està menys dotat que els altres, plantejant la possibilitat de que alguna línia més (a banda
de la línia 5 circular) fera part del recorregut de Guillem de Castro i fins i tot es pogués habilitar una plataforma
diferenciada per fer una part en doble sentit per al autobús.
El passeig de la petxina està molt desconnectat per l’EMT (només una parada molt lateral i lluny del metro).
Es planteja la necessitat de major coordinació entre línies de l’EMT, tant per garantir transbords sense perduda de temps,
com per no igualar el pas de línies coincidents en trajecte al barri (per exemple línies 2 i 79) al mateix temps.
Igualment es planteja la necessitat de millora en la informació a l’EMT (dotant de més panells en el temps d’espera) com a
la xarxa de metrobus.
En tots aquests temes generals i algun més específic, es va fer un esquema resum per a explicar-lo a la resta de participants al
taller i que poguessin valorar-les. Aquest esquema es va fer ordenat per la seua viabilitat econòmica, de més econòmic a més
onerós:

I. Informació
Col·locació de panells en el temps d’espera a totes les paredes de l’EMT
Informació del metro bus (senyalització de parades, plànols, web, etc.)

II. Coordinació
Línies que comparteixen recorregut no coincideixin en horari (exemple línies 2 i 79)
Transbords eficients (exemple de 5 i 80)
Potenciació de la coordinació de la intermodalitat (metro, valenbisi, etc.)

III. Freqüència
Major freqüència de pas a les línies
Implementació de sistemes de priorització del pas del transport públic front al privat

IV. Increment de línies
Increment de línies al passeig de la Petxina i a Guillem de Castro
Millora de connexió amb les universitats i altres centres d’atracció importants de la ciutat

V. Bidireccionalitat
Establir -encara que fos un tram- de Guillem de Castro bidireccional només per a l’EMT
Aconseguir fer més bidireccional el barri des de el transport públic

VI. Accessibilitat dels vianants a les parades
Millora de l’espai públic per garantir l’accessibilitat a les parades de l’EMT i metro

Després de l’exposició de les conclusions de la taula a la resta dels participants al taller, aquests procedeixen a assignar un
vot (en forma de gomet verd) a les propostes que conten en més suport (considerant un nombre limitat de vots a 8):

I. Informació (2 vots)

II. Coordinació (2 vots)

III. Freqüència (4 vots)

IV. Increment de línies (3 vots)

V. Bidireccionalitat (2 vots)

VI. Accessibilitat dels vianants a les parades (4 vots)

Del que es pot deduir que les propostes amb major consens de les exposades son aquelles que afecten a l’accessibilitat (entesa
d’una forma general, tant a les mateixes parades com al trajecte per arribar-hi) i la incrementació en la freqüència de pas i
priorització del transport públic. També es rellevant la sol·licitud d’increment de línies per connectar millor en altres punts
d’atracció de la ciutat.

_panell resultat de la taula de transport públic

TAULA DE LA BICICLETA
A la taula de treball al voltant del tema de la bicicleta, es van presentar com a material de suport un llistat de subtemes
possibles a tractar i un material gràfic d’ajuda per a desenvolupar el debat (aquest material s’adjunta al annex del present
document):
Subtemes:
Zona 30/ plataforma única/ Possibilitat de circulació en doble sentit de bicicletes en carrers de zona 30
Connexió amb xarxa carrils bici de la ciutat
Convivència bici-vianant
Intermodalitat: Instal·lació d’aparcaments a les parades principals de la xarxa de transport públic
Valenbisi: Situació i quantitat d'estacions
Bicicleta privada: Aparcabicis a les voreres: situació i quantitat
Possibilitat d'espais d'aparcament de llarga duració segurs
bicicletas durmientes)
Actuacions contra robatori -registre de bicis, publicació policial de les
recuperades, etc.Material:
Plànol general del barri
Plànol xarxa actual bici
Plànol xarxa prevista per l'ajuntament
Plànol ubicació estacions de Valenbisi
Plànol aparcabicis
Informació “bicicletas durmientes”
Amb aquest material i amb l’anàlisi prèvia exposada, s’inicia un debat en les següents conclusions generals:
Actualment no es circula amb facilitat en bici pel barri.
El PMUS proposa zona 30 en només un sector del barri, els assistents estan tots d'acord en que hauria d'abarcar la seva
totalitat.
La connexió actual amb la xarxa de carrils bici la ciutat no és correcta, però es valoren positivament les propostes de
l'ajuntament en aquest sentit. Es fan una sèrie de propostes coincidents amb el pla de l'ajuntament i alguna puntualització

com la d'incorporar el carril bici de la Gran Via Ferran el Catòlic per les zones enjardinades i crear alguna connexió més
amb la xarxa del llit de Riu Túria.
Sembla clar que seria molt interessant obrir l'eix Mercat-Riu el Carrer Túria tal com preveu l'Ajuntament, fent un carril
bici en este eix. (Hi ha cert debat sobre si hauria de ser plataforma única o no)
La ubicació de les estacions de Valenbisi en general sembla correcta, els assistents pensen que es podria afegir alguna
estació més al costat de la nova rampa de la Petxina i posar-ne una altra més aprop de l'estació de Metro Àngel Guimerà per
millorar la intermodalitat.
Hi ha consens en que aparcar les bicis de nit al carrer és un problema perquè es produeixen molts robatoris, es genera una
discussió sobre quines possibilitats hi hauria per a evitar-ho.
A partir d'estes conclusions prèvies, es redacten les propostes concretes i s'ordenen per temes afins
I. Nous carrils bicis i Zona 30
II. Millorar sistema Valenbisi
III. Aparcament bicis llarga durada
IV. Més connexions amb la xarxa del riu
Després de l’exposició de les conclusions de la taula a la resta dels participants al taller, aquests procedeixen a assignar un
vot (en forma de gomet verd) a les propostes que més els convencen (considerant un nombre limitat de vots a 8):


Zona 30 en tot el barri (5 vots)



Potenciar l'eix del Carrer Túria (amb la seva futura connexió amb el Mercat), com eix principal de connexió vianants i
bici entre els pols d'atracció del Mercat i els Jardins del Riu Túria (4 vots)



Fer un carril bici en la Gran Via Ferran el Catòlic, utilitzant les zones enjardinades. (4 vots)



Fer un carril bici al carrer Quart. (3 vots)



Fer més connexions per baixar als Jardins del Túria en bici (1 vot)



Fer aparcaments de llarga durada o buscar una solució per la gent que no pot aparcar la bici a casa seua (1 vot)



Posar una estació de Valenbici al costat de la nova rampa cap al riu situada a la Petxina (1 vot)

D'aquests resultats es pot concloure que es dóna prioritat al Tema I, consistent en facilitar la circulació en bici pel barri,
primerament convertint-lo en zona 30, fet que li donaria caràcter de plataforma única per a cotxes i bicis disminuint la
velocitat general del tràfic rodat i augmentant per tant, la seguretat per anar en bici i a peu i construir carrils bici a les
vies més transitades com son el Carrer Quart i la Gran via Ferran el Catòlic.
La resta de propostes no pareixen ser gaire prioritàries per la resta d'assistents al taller.

_ panell resultat de la taula de la bicicleta

TAULA D’ESTACIONAMENT I TRÀNSIT MOTORITZAT PRIVAT
A la taula de treball al voltant del tema del transport privat i l’estacionament, es van presentar com a material de suport un
llistat de subtemes possibles a tractar i un material gràfic d’ajuda per a desenvolupar el debat (aquest material s’adjunta al
annex del present document):
Subtemes:
Cens de vehicles al barri. Tendència general.
Estacionament. És un problema exclusiu del Botànic?
Estacionament actual en superfície regulat i lliure. Distribució al barri.
Estacionament actual privat existent. Places i distribució al barri.
Estacionament en superfície regulat: Zona Taronja i ORA. Funcionament.
Estacionament gratuït per a cotxes cero emissions.
Sistemes d’estacionament intel·ligents.
Estacionament dissuasiu + metro o bus.
Trànsit passant. Carrers i necessitats.
Trànsit de barri.
Zona 30.
Càrrega descàrrega i polítiques de repartiment sostenible. Zones 0 emissions.
Motocicletes i ciclomotors
Material:
Plànol de garatges privats, guals i solars al barri.
Plànol d’estacionament en superfície (lliure i regulat). Estacionament de motocicletes i sentit de circulació de carrers.
Cens de vehicles de l’any 2015.
Funcionament i preus de les zones blaves i taronges d’estacionament a la ciutat de València.
Articles de diari al voltant dels següents temes: Venda de cotxes a l’any 2015, Dificultat d’estacionament a diverses ciutats
espanyoles, Preu de les places d’aparcament a l’estacionament subterrani públic d’Abastos, Noves tecnologies aplicades a
l’estacionament (les experiències de Valladolid i Santander).
El debat comença centrat en torn a la problemàtica de l’estacionament. Els participants es van sorprendre al saber que el nombre
de places en estacionaments privats supera el cens de vehicles al barri. Els preus de lloguer de places d’estacionament varia
segons l’oferta i la zona del barri. Al nord són més cares i al sud (amb major oferta) més econòmiques. Al sud també hi ha places
buides en venda en més d’un garatge. A la taula es debat la reducció del nombre de places en superfície, així com la reducció
dels carrers amb trànsit passant. Altres temes debatuts són:

I. Estacionament en superfície.
Reducció general de l’espai que ocupa actualment.
Implantar zona taronja al barri i certes zones de zona blava.
Estacionaments dissuasius amb descompte o gratuïtat en transports públics.

II. Estacionament privat.
Control del cens de places existents.
Incentivar el lloguer. Penalitzar les places buides.
Incentivar la rotació de les places existents per a usuaris diferents de dia i de nit.
Intentar assegurar un estacionament per a cada habitatge del barri.

III. Trànsit.
Limitar a 5 els eixos de trànsit passant, la resta per a veïns i comerciants.

IV. Noves tecnologies
Creació d’app d’estacionament.
Permetre estacionament gratuït a vehicles cero emissions. Incentivar la compra i l’ús.
Crear sistema de vehicles elèctrics municipals.

V. Càrrega i descàrrega.
Assegurar zones de càrrega i descàrrega de mercaderies a tot el barri.
Millorar la càrrega i descàrrega puntual a les escoles.

Els temes es van simplificar en els següents punts i es va procedir a la votació:

1. Reduir l’estacionament en superfície. (3 vots)
2. Estacionament en superfície restant regulat. Zones taronja i blava. (4 vots)
3. Restricció del trànsit passant a 5 carrers (4 vots)
4. Assegurar zones de càrrega i descàrrega. (1 vot)
5. Control i possible gestió de places existents en garatges privats. (2 vots)
6. Aparcaments dissuasius amb bonificació en transport públic. (2 vots)
7. Descomptes al transport públic per no tindre vehicle. (1 vot)
8. Incentivar l’ús del vehicle elèctric (públic i privat) (1 vot)
9. Gravar l’excés de vehicles, 1 habitatge = 1 vehicle (1 vot)

_panell resultat de la taula estacionament i trànsit motoritzat privat

TAULA DE VIANANTS
A la taula de treball al voltant del tema dels vianants, es van presentar com a material de suport un llistat de subtemes
possibles a tractar i un material gràfic d’ajuda per a desenvolupar el debat (aquest material s’adjunta al annex del present
document):
Subtemes:
Accessibilitat (barreres arquitectòniques)
Camins Escolars
Ciutats a 30 Km/h
Itineraris radials, eixos multifuncionals
Noves centralitats de barri
Superilles
Carrers amb arbrat
Microintervencions en zones de trobada
Material:
Plànol de voreres i calçades.
Pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat de València. Capítol 2.3 Mobilitat per als vianants.
Document. Caminar amb seguretat. Breu panorama de la seguretat per als vianants en el món .OMS
Carta Internacional per Caminar Per a la creació de comunitats sanes, eficients i sostenibles on la gent esculli caminar.
Carta dels drets del vianant.
Amb aquest material i amb l’anàlisi prèvia exposada, s’inicia un debat en les següents conclusions generals:
Voreres massa estretes.
Falta arbrat en alineació.
Massa espai per als cotxes.
Sense quasi carrers per als vianants.

Espai insuficient per al vianant al voltant del col·legi Cervantes.
Carrer Quart amb una secció desfavorable per al vianant, sense arbrat ni carril bici.
Falta de passos de vianants en molts carrers.
Encreuament enfront de les Torres de Quart incòmode.
Necessitat que la plaça Rojas Clemente siga per als vianants i no un aparcament.
Estudiant les diferents propostes es localitzen varies zones dins del barri en les quals podien crear-se centralitats de barri
per complir amb els requisits arreplegats en el PMUS com estar pròxim a un itinerari per als vianants (Itinerari per als vianants
Torres de Quart-Complex Nou d'octubre i Ivam-Palau de Congressos-Benimamet), proximitat al transport públic, espai de trànsit i
ús habitual, lloc vinculat a festes tradicionals (falles), coincidència amb un punt històric, coincidència amb un espai
representatiu de la identitat de barri, paisatge urbà de cert valor patrimonial, encreuament principal de zones residencial i
comercial, caràcter intergeneracional, accessible i inclusiu i una configuració centrípeta.
A més de la possibilitat de crear superilles i eliminar el trànsit de vehicles pel barri, un altre punt important que es va
discutir és la necessitat de tenir més arbres en els carrers ja que el barri està envoltat de grans vies que produeixen
contaminació atmosfèrica i acústica i l'arbrat ajudaria a reduir els efectes negatius que es produeixen.
Els temes es van simplificar en els següents punts i es va procedir a la votació:
1. Ampliació de voreres

(11 vots)

Reducció de l'aparcament en superfície
Calles amb alineació d'arbres.

2. Creació de Superilles: (2 vots)
Al voltant de la plaça de Rojas Clement
Al voltant del carrer Borrull
Al voltant del col·legi Cervantes. Recolzant la creació de camins escolars.
3. Creació de passos de vianants a banda i banda dels creus i alineats amb les voreres.
C/ Lepanto.
C/ Guillem de Castro i Torres de Quart.
C/ Fernando el Catòlic.
4. Creació de carrers a 30 Km/h com a C/ Quart, C/ Turia i C/ Lepanto (0 vots)
5. Millorar la connexió amb el riu.(1 vot)

(4 vots)

_panell resultat de la taula de vianants

Dades estadístiques referents al nombre d’assistents del taller mou-te al botànic, la distribució per sexes i si pertanyen alguna
entitat del barri.

_nombre de participants al taller 2

_distribució per sexe

_pertanyen alguna entitat del barri o no

_relació amb el barri

05.4_camins escolar_camins col∙lectius
Taller camins escolars_camins col·lectius: Taller organitzat conjuntament amb el Col·legi públic Cervantes. Es realitzarà en dues
jornades durant el mes de gener i es treballà sobre els hàbits de desplaçaments dels alumnes de l'escola, mobilitat sostenible i
es posaran en pràctica els continguts estudiats a socials sobre lectura de plànols, escala, llegenda i mesures.
Antecedents: En un procés participatiu sobre espai públic i mobilitat,

el tema dels itineraris escolars és un dels principals a

tenir en compte sense cap mena de dubte.
En el barri Botànic només hi ha una escola, el Col·legi Públic Cervantes, situat al Carrer Guillem de Castro 153. Aquest col·legi
s'ha considerat com un dels agents principals del barri des d'un inici del procés i després de vàries entrevistes amb l'equip
directiu es va acordar una col·laboració en forma de taller sobre itineraris escolars amb alumnes de l'escola.
L'equip tècnic del procés va preparar un dossier explicant els objectis, dinàmiques i possibilitats d'aquests tallers per a ferlo arribar al professorat amb l'objectiu de concretar amb quin grup d'edat s'anava a treballar i poder així dissenyar el taller
de manera més concreta i definir els continguts més adequats pels als xiquets que finalment participen.
L'escola proposa treballar amb els tres grups de 3r (8 anys) i després d'una entrevista amb una de les tutores i el coneixement
dels continguts i criteris que treballaran en el curs, es fa la proposta que exposem a continuació i que s'acabarà de consensuar
amb les professores encarregades.
Objectius:

Recollir informació sobre els hàbits de desplaçament dels alumnes.
Sensibilització de l'alumnat sobre hàbits de mobilitat sostenible
Reconeixement crític de l'entorn del barri per part dels alumnes.
Detectar els itineraris més utilitzats dins del barri pels alumnes i les seves famílies.
Percepció dels alumnes sobre aquests itineraris i propostes de millores Treballar els continguts proposats pel
professorat.

Dinàmica: Es proposa realitzar el taller en dues jornades de 90 minuts de durada en l'hora destinada a Ciències socials. Dilluns
de 15:30 a 17:00.
Els grups son aproximadament de 25 xiquets cadascun, situats cada un a una aula diferent, per tant és necessitaran idealment 2
membres de l’equip redactor acompanyats per una professora per grup.
Programa:
JORNADA 1: El divendres anterior a la jornada del taller, s'haurà fet arribar a cada família un plànol on el xiquet amb ajuda
d'un adult, marcarà el recorregut diari fins l'escola i identificarà quin mitjà de transport utilitza.
En cada aula, s'organitzaran els alumnes per sub-grups de 4 o 5 persones.
Damunt d'un plànol gran de la ciutat de València penjat al suro de la classe, es farà una breu explicació de la ciutat i els seus
barris i s'exposarà la dinàmica de la jornada als assistents.
Per sub-grups (4-5 xiquets) S'aproparan al plànol gran i amb fils de colors indicaran el seu recorregut diari segons el tipus de
transport.
Mentre, la resta de grups, tindran un plànol del barri per grup on s'han situat els equipaments i serveis del barri. Han de
colorejar-los segons els tipus amb els colors indicats a la llegenda i dibuixar els seus itineraris més habituals en sortir
d'escola, especificant sistema de transport.
Si coneixen algun altre equipament o servei no reflectit al plànol el poden afegir.
JORNADA 2: A partir dels recorreguts principals detectats en la primera jornada, es concretaran una sèrie d'itineraris que es
faran per grups acompanyats d'un monitor o professor.
1/ RECORREGUTS PEL BARRI. Durada aproximada 45 minuts
Es farà el recorregut marcat al plànol amb visió crítica: detectar aspectes que no agraden, coses que funcionen i anar perfilant
propostes sobre la marxa que es concretaran al tornar a l'aula. Es prendrà nota damunt del plànol d'estes observacions.

S'aprofitarà el recorregut per practicar el concepte d'escala i mesura, amb cintes mètriques es prendran una sèrie de mesures que
s'anotaran al plànol.
2/ CONCLUSIONS SOBRE PLÀNOL A L'AULA. Durada aproximada 45 minuts
Una volta a l'aula, es pot fer una graella entre tots en la que s'arrepleguen les opinions i observacions fetes durant el
recorregut.
Finalment es pot fer un llistat de propostes i si dóna temps, votar-les per així ordenar-les per prioritats. li faciliten uns
post_it per poder anotar les seves idees/propostes. I cada taula de treball es facilita la següent fitxa.
Material:
JORNADA 1






Plànol de la ciutat din4 que es lliurarà a cada família el divendres anterior al taller, perquè marque amb ajuda d'un
adult el recorregut diari d'anada a l'escola. (es pot enviar per correu electrònic o lliurar a mà, el que les professores
consideren més adequat)
Plànol gran de València amb els diferents barris en colors ressaltant el barri Botànic i el Col·legi Cervantes.
15U
Plànol del barri, amb serveis, equipaments i llegenda. Mida din1. Un per grup de 4-5 xiquets. E/1:4.000
Fil color segons tipus de transport: verd-bici, blau-vianant, groc-transport públic i roig-cotxe.
Agulles per marcar inici, final i girs dels trajectes.

JORNADA 2







Plànols amb els diferents recorreguts que es faran per grups. DIN3
Gomets verds i rojos (m'agrada no m'agrada)
Cintes mètriques (almenys 2 per grup)
Etiquetes per deixar missatges durant el recorregut?
Graella gran per replegar observacions
Gomets per la votació

A continuació s’adjunten les fitxes tipus previstes:

_fitxa per enviar a les famílies

_plànol general per penjar al suro

_plànol d'equipaments i serveis del barri - escala 1:4.000

_plànol tipus itinerari - escala 1:2.000

05.5_enquesta
L'enquesta és una eina fonamental per a la presa de dades. L'enquesta està dividida en tres blocs, dades personals, mobilitat i
espai públic.
El contingut de la mateixa ha sigut consensuat i corregit pels participants de les dues reunions del grup motor.
L'enquesta es pot fer tant en format digital com en paper per a arribar al màxim de persones possible.
En el primer bloc de dades personals es pregunta l'edat, sexe, email per a evitar respostes duplicades, relació amb el barri i
quants anys es viu o es treballa en el mateix. Aquestes preguntes ens serveixen per a realitzar estadístiques i veure la relació
existent entre els diferents paràmetres.
En el segon bloc es tracta el tema de la mobilitat amb preguntes sobre els mitjans de transport que s'utilitzen en els
desplaçaments dins i fora del barri i la durada dels mateixos. També es tracten els temes d'aparcament i qualitat i quantitat de
diferents elements com a passos de zebra, voreres, etc. i una sèrie de preguntes específiques per als propietaris de vehicles a
motor. Amb tot açò volem arreplegar l'opinió i les diferents realitats que conflueixen en el barri.
En el tercer bloc que està dedicat a l'espai públic, les preguntes se centren en l'opinió sobre la qualitat de l'espai públic,
places, solars, carrers i elements de mobiliari. També s'analitza la sensació que tenen els veïns sobre la quantitat d'arbrat en
el barri i els costums a l'hora de realitzar les seues compres, prestant especial interès a arreplegar les opinions sobre el
mercat Rojas Clemente.

_enquesta bilingüe

_els tres blocs de l’enquesta on line

D'altra banda tots els dissabtes que s'està en el lloc d'informació del mercat s'ha realitzat una recollida de dades preguntant
com han arribat els clients al mercat. El resultat és que una gran majoria dels clients van caminant.
Des del dissabte 26 de novembre la recollida de dades es realitza fora del mercat. Es pregunta als conductors dels vehicles a
motor que estacionen a la plaça si es dirigeixen a comprar al mercat.
Una vegada finalitzada la presa de dades podrem fer-nos una idea de les necessitats d'aparcament que té el mercat i com es
desplacen els seus clients.

05.6_entrevistes
Per últim, dins de les accions de la fase d’autodiagnòstic participat, seria el capítol d’entrevistes, tant d’indole de difusió
del procés participatiu com les previstes per a arreplegar dades més individualitzades.
Dins del primer grup -de difusió del procés-, l’equip redactor de El Botànic es mou, ha anat aprofitant diferents reunions,
assemblees o encontres realitzats pels distints col·lectius del barri per explicar-los el procés i el moment on es trobava dins
del cronograma general, aprofitant per informar-los i involucrar-los en el projecte. Així, en aquest tipus d’entrevistes, El
Botànic es mou, ha participat en assemblees de l’associació de veïns Col·lectiu Veïnal Barri Botànic, de la iniciativa ciutadana
coordinada per Salvem el Botànic, recuperem ciutat per crear uns horts urbans al solar de jesuïtes, el AMPA del col·legi CEIP
Cervantes o una entrevista per la secció de cultura del Jardí Botànic.
Pel que fa al segon grup, aquelles entrevistes individualitzades -més enllà de l’enquesta general abans descrita oberta a tots a
nivell individual-, es pretén concertar cites amb els diferents actors principals del barri per conèixer el seu punt de mira des
de la seua problemàtica o interessos concrets com a grup o col·lectiu. Encara que molts d’ells estan participant d’una forma
activa al procés, es pretén arreplegar la informació de l’espai públic i la mobilitat que els afecta directament -com a agents
socials més importants del teixit social- i no tant d’una forma general al barri. D’aquesta forma s’han iniciat els contactes
per, al llarg dels mesos de desembre d’enguany i gener del proper, realitzar una entrevista específica amb:
MERCADO ROJAS CELEMENTE, CENTRE MUNICIPAL D'ACTIVITATS PER A PERSONES MAJORS REINO DE VALENCIA, JARDÍ BOTÀNIC - UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA, AMPA CEIP CERVANTES, CEIP CERVANTES, AVAPE, SOCIETAT CORAL EL MICALET, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE
MÁRTIR SEDE SAN JUAN BAUTISTA, PARROQUIA DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN, COL·LECTIU VEÏNAL BARRI BOTÀNIC, DISTRITO 008,
COORDINADORA SALVEM EL BOTÀNIC, RECUPEREM CIUTAT, COL·LECTIU DE FALLES BOTÀNIC, BLACK BOTTOM, ACADÈMIA LA LLIBRETA, BICIKLO,
VALÈNCIA EN BICI i amb els membre de l’equip redactor del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DELS ENTORNS DELS BENS D’INTERÈS
CULTURAL‐JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, TEMPLE PARROQUIAL DE SAN MIQUEL i SAN SEBASTIÀ, PORTA DE QUART I CATÀLEG DE
PROTECCIONS.

06_conclusions
Participació:
Sense tenir en compte les aportacions a través de xarxes socials, correu electrònic i enquestes, un total de 65 veïns/es han
acudit a les diferents convocatòries obertes en aquesta Fase 2 (dos reunions de grup motor i dos tallers participatius), dels
quals diverses persones han repetit. Possiblement la curiositat sobre el procés va atraure a l'inici a més gent, disminuint el
nombre de participants en les següents convocatòries. Per tant, podem concloure que la participació està sent en general BAIXA.
Per a millorar aquesta implicació i aconseguir uns resultats més representatius de la realitat del barri, a més de tractar que
l'enquesta siga resposta pel màxim nombre de persones, tal com s'avança en el present document, està prevista la realització
d'entrevistes individualitzades als col·lectius, associacions i comerciants del barri que han mostrat interès a participar en el
procés però per horaris o altres dificultats no estan podent venir a les reunions del grup motor ni als tallers. Igualment, es
realitzarà una major difusió encara de l'últim Taller de propostes “Imagina el Botànic” per a procurar una major participació.
Tallers participatius:
En el primer taller (re)coneix el Botànic, gràcies a la distribució en equips durant el recorregut realitzat pel barri i la
posada en comú final, es van detectar els punts conflictius i les virtuts i oportunitats presents a l’espai públic del barri.
L'anàlisi dels resultats detecta deficiències importants en l’accessibilitat, la falta de vegetació, mobiliari urbà, neteja, etc.
A més existeix un gran sentiment negatiu front a la forta presència dels cotxes i tot l’espai que ocupen. Les fitxes de resultats
mostren els punts més conflictius (apartat 05.2).
En el segon taller, mou-te al Botànic, ens centrem en el tema de la mobilitat, treballant en 4 taules sobre transport públic,
transport privat motoritzat (cotxe/moto), bicicleta i vianant, segons tenien més experiència els participants. L'apartat 05.3
arreplega les propostes dels participants, destacant-se les que van obtenir un major consens:

-

Transport

públic:

millora

de

l’accessibilitat

(tant

a

les

mateixes

parades

com

al

trajecte

per

arribar-hi)

i

la

incrementació en la freqüència de pas i priorització del transport públic.
-

Transport privat motoritzat: restringir el trànsit passant a 5 carrers transversals, reducció de l’aparcament en superfície
i l’existent reglat amb zona taronja i blau.

-

Bicicleta: facilitar la circulació en bici pel barri, zona 30 i construcció de carrils bici a les vies més transitades (C/
Quart i Gran Via Ferran el Catòlic).

-

Vianant: Ampliació de voreres (molt estretes), millora dels passos de vianants i creació de nous espais de centralitat
(plaça Rojas Clemente, entorn CEIP Cervantes i eix carrer Borrull).

Taller IMAGINA EL BOTÀNIC:
El tercer i últim taller obert IMAGINA EL BOTÀNIC tindrà lloc la vesprada del 16 de desembre. En ell, després de l'anàlisi de les
conclusions dels dos tallers ja realitzats, així com dels resultats de les enquestes que s'hagen contestat fins al moment, es
posaran sobre la taula propostes concretes per a millorar l'espai públic i la mobilitat en el barri. També es tindran en compte
les propostes presentades als pressupostos participatius (el termini de presentació d’inversions va finalitzar el passat 30 de
novembre), de manera que s’amplia el coneixement respecte de les demandes veïnals.
L'objectiu serà que els propis veïns i veïnes voten i prioritzen les accions que consideren més necessàries i importants per a
millorar el seu barri.
Accions de la Fase 3:
Finalment, fem un repàs de les pròximes accions del procés participatiu (fins a mitjan gener 2017):
-

Tercera reunió grup motor (13 desembre): Resultats Tallers anteriors + reflexió col·lectiva sobre el pròxim taller obert.

-

Taller obert “Imagina el Botànic” (16 desembre): Propostes i prioritzacions.

-

Taller de camins escolars_camins col·lectius en el CEIP Cervantes (inici, les dates depenen de l’organització escolar).

-

Entrevistes individualitzades a col·lectius i associacions del barri (les dates dependran de la disponibilitat dels
entrevistats)

-

Resultats de l’enquesta general penjada en la web i de la realitzada als usuaris del mercat sobre la seua mobilitat
(obertes fins el 17 de desembre).

_annex

_col∙laboradors i agraïments fase 02

Jardí Botànic - aula grup motor

Mercado Rojas Clemente - parada mercat

La llibreta - aula taller

Biblioteca municipal María Beneyto - aula grup motor

Centre per a Persones Majors Regne de València - aula taller

CP-Cervantes - camins escolars

Es tiempo de reír - fotografia i vídeo

Per a concloure, agrair al veïnat en general, tant en forma individual com en associacions, agrupacions, institucions, comerços,
etc., per l’ajuda en la difusió i realització del autodiagnòstic participat -directa i indirecta- del procés.
També agrair, especialment, a tots aquells voluntaris i col·laboradors que, amb la seua ajuda, fan possible que es pogués
desenvolupar aquesta fase de El Botànic es mou.

València, 5 de desembre de 2016

