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_fase 3. formulació de propostes i consensos. concreció d’acords 
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01_introducció	  

Un cop finalitzada la fase d’anàlisi i autodiagnòstic participat encetem una nova etapa, un espai per formular propostes i buscar 

el màxim consens al barri Botànic. El Botànic es mou, en aquesta nova fase s’han plantejat processos reflexius de caràcter 

col·lectiu que han permès perfilar propostes i buscar la concreció dels acords, amb la finalitat de transformar l’espai públic i 

la mobilitat del barri Botànic. 

Han continuat les reunions amb el grup motor, per tal de dinamitzar i acordar les accions realitzades. I s’ha desenvolupat el 

taller Imagina el Botànic, on s’han exposat els resultats i les conclusions dels tallers oberts anteriors, les enquestes, la 

informació i suggeriments rebuts durant estos dos mesos per part de veïnes, veïns i participants en general. S’ha creat un espai 

per pensar i debatre sobre el model de barri que es vol. Imaginant el futur del barri Botànic, els canvis que es volen millorar 

de l’espai públic i prioritzant les accions que es consideren més necessàries. 

En paral·lel, s’ha realitzat un taller amb infants, Imagina la plaça, per a que puguen dir el seu parer respecte la plaça de 

Rojas Clemente, un espai important pel barri. Amb la finalitat que els xiquets i xiquetes participen del procés i prenguen part 

activa del mateix. Una plaça vital, un gran espai públic, amb el mercat del barri, un espai d’oportunitat on els infants han 

pensat i analitzat els problemes actuals, i han imaginat un nou espai d’intercanvi veïnal. 

La fase 3 ha permès arribar a la formulació i concreció d’acords amb la màxima pluralitat ciutadana, treballant amb rigor, 

transparència i convidant a la màxima participació. 

 

 



02_metodologia	  	  	  

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, buscant la màxima pluralitat ciutadana i consens en les 

propostes formulades. S’han previst diferents canals de participació, uns més basats en la participació individual i uns altres 

en la participació col·lectiva. 

El marc teòric que s’ha seguit es basa en: 

- Participació planificada: s’ha pensat molt bé què es volia aconseguir 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 sigut un procés obert a tothom, qui ho ha volgut ha pogut participar, 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 buscant el màxim consens possible. Enriquint les decisions i les propostes per fer-les el més 

inclusives i representatives possible.  

- Participació informada: El Botànic es mou ha facilitat tota la informació disponible tant en relació al propi procés com en 

relació als diferents temes debatuts. 

- Transparència: Tot el coneixement i la informació generada durant el procés participatiu s’ha posat a disposició de qui volgués 

consultar-la sense cap restricció. 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 electrònica (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. S’ha apostat pel debat presencial i ordenat com a principal mecanisme per desenvolupar el procés i per avançar 

en el consens.  

- Rigor metodològic: S’ha vetllat perquè el procés s’ajustés a uns criteris tècnics i metodològics que garantisquen la qualitat.  

Com s’organitza la fase 3?  

_relació barri/fase 3 

 

 

 

 



Com s’ha difós el procés en aquesta fase 3? 

Durant tot el procés s’ha posat en funcionament la web http://elbotanicesmou.valencia.es on està disponible la informació general 

i tota la generada durant el procés participatiu. 

 _captura pantalla web elbotanicesmou.valencia.es 

 

 

A més, s’ha continuat utilitzant l’adreça electrònica (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 i esdeveniments a facebook per compartir i donar la 

màxima publicitat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_captura pantalla facebook elbotanicesmou 

 



          _captura pantalla instagram elbotanicesmou 

 

 

 



Pel taller participatiu, igual que en els tallers anteriors, s’ha fet cartell específic i s’ha publicitat per punts adients del 

barri. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_cartell emprat per a difondre el Taller Imagina el Botànic  

 

I durant tots els dissabtes de matí, l’equip tècnic ha continuat estant present a la parada del Mercat de Rojas Clemente. Per 

poder facilitar informació de primera mà als veïns i veïnes del barri Botànic. 

 

 



03_accions	  	  

En esta fase s’ha realitzat una reunió amb el grup motor i un taller participatiu, que s’han desenvolupat en el temps segons 

s’indica a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_calendari fase 3 

 

Paral·lelament:  

- S’ha acabat d’organitzar el taller de camins escolars al CEIP Cervantes (pendents de la seua execució en gener 2017) 

- Hem estat presents en reunions del AMPA amb l’Ajuntament sobre les actuacions del carril bici davant l’escola. 

- Fins a final de gener es trobarà oberta l’enquesta general online i estarem presents a la biblioteca municipal del barri 

els dimarts de 16h30 a 18h30.  

- S’han iniciat les entrevistes individualitzades a diferents agents socials del barri.  



03.1_grup	  motor	  

La reunió va tenir lloc el dimarts 13 de desembre a la biblioteca municipal del barri, María Beneyto (C/ Pare Manjón, 1). A més 

dels veïns i veïnes interessats en el procés i l’equip tècnic, l’Ajuntament va tindre representació amb la presència de Ruth 

López (cap de servei Circulació i Transports) i Juan Enrique Tur (assessor Delegació de mobilitat).  

La reunió es va centrar principalment en realitzar un repàs de tot el realitzat fins al moment els últims dos mesos i el que 

queda per fer, avançant alguns resultats i conclusions que serveixen per a centrar l'últim taller obert del procés, sobre 

propostes i prioritzacions: IMAGINA EL BOTÀNIC. En paral·lel es va organitzar també el taller per a xiquets: IMAGINA LA PLAÇA. 

Part de la sessió es va centrar en la qüestió de la quantificació de la participació, donat l'aparent baixa implicació veïnal. 

Des de l’Ajuntament els agradaria poder constatar que eixa “no participació” també és voluntària. L’equip tècnic pren nota per a 

la recta final dels treballs.   

De tot el procés eixiran una sèrie d’actuacions, que quedaran recollides en un document. Les propostes s’ordenaran en diferents 

escenaris segons la prioritat i la viabilitat econòmica i temporal per dur-les a terme. La presentació de l’ESTRATÈGIA INTEGRAL 

PARTICIPATIVA es farà al MARÇ 2017.  

   

 

 

 

 

 

_imatges de la reunió  

 



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

 

_dades estadístiques relatives a la reunió del grup motor 



03.2_imagina	  el	  botànic	  (adults)	  	  

Data i lloc: Divendres 16 de desembre 2016. Aula del Centre per a Persones Majors Regne de València (C/ Dr Montserrat, 17). 

Objectius: Debatre i votar propostes d’accions pel barri sobre quin model de barri volen els veïns per al futur, quins canvis 

volen per millorar el seu espai públic, prioritzant les accions que es consideren més necessàries i prioritàries.  

Dinàmica: La sessió es divideix en els cinc paquets següents: Vianants i bicicletes, usos i gestió, connexions, biodiversitat, 

aparcament i transport públic. De cada tema es plantegen una sèrie de preguntes (45 en total) en les quals es mostren de dues a 

tres opcions per a la seua votació per part dels assistents. Abans de cada votació hi ha una petita explicació i 

contextualització de les propostes per aclarir dubtes dels assistents. Els resultats es van plasmant en un panell penjat en la 

paret de la sala. Per al cas de les places Rojas Clemente i Sant Sebastià també es demana la opinió dels veïns sobre els usos i 

activitats què els agradaria trobar en elles en el futur. Desprès de les votacions s’obri un últim espai de debat.         

Programa:  1.- Votacions i prioritzacions de les accions proposades (2h) 

  2.- Debat i suggeriments (30 min) 

Material: Presentació de les explicacions i preguntes. Cartolines de tres colors diferents per les votacions. Panell que va 

recollint els resultats. Dues fitxes de prioritzacions per a les places Rojas Clemente i Sant Sebastià.    

S’arreplega en annex el material complet.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_exemples de consultes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_imatges taller imagina el Botànic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_resultats: % de vots per a cada proposta presentada 

 



El panell de resultats reflecteix totes les votacions realitzades: 

 

Es fan un total de 45 consultes + 1 votació suggerida + 2 prioritzacions d’usos (places Rojas Clemente i Sant Sebastià).  

 

 

 

 



Conclusions respecte resultats: 

_biodiversitat 

Corredors verds: Tots els participants estan d’acord en que hi ha carrers en el barri que podrien transformar-se en veritables 

corredors verds.  

Ús temporal de solars: Tots els participants estan d’acord en el potencial de la utilització de solars per a ús comunitari 

(horts, jardins, etc.). 

Vegetació: a tots els votants els agradaria que la vegetació en el barri fóra més enllà dels arbres, apostant per la introducció 

en l'espai públic de tot tipus de verd: arbrat, arbustos, enfiladisses, herbàcies... Respecte al manteniment, la gran majoria 

(94%) aposta pel canvi a la jardineria urbana ecològica: sense fitosanitaris, sense eliminació de plantes al escocells i amb el 

mínim de podes possibles. Pel que fa a la superfície verda del barri, a tots els sembla bona idea incrementar-la mitjançant 

l’enjardinament de terrats i patis, i el foment i la construcció de cobertes i murs verds.  

Fauna: Per a afavorir la biodiversitat de la fauna, quasi el 94% dels votants estan d’acord en la col·locació en el barri de 

caixes niu per a ocells, rates-penades i hotels per a insectes.  

Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS): A tots els assistents els agradaria que s’estudiarà la seua implantació en l'espai 

públic del barri. 

_vianants i bicicletes 

Zona 30: Tots els participants estan d’acord en la implantació de Zona 30, i el 100% en tot el barri (no solament en la part sud 

des del carrer Quart, com estableix el PMUS).  

Camins escolars: Existeix unanimitat en què es realitze un projecte complet de camí escolar segur en el CEIP Cervantes.  



Superilles: El 100% dels participants estan d’acord en la creació de superilles per afavorir als vianants.  

Canvis de seccions: Tots coincideixen en votar l’opció de canviar la secció d'alguns carrers eliminant cotxes i ampliant voreres. 

Plaça Rojas Clemente per vianants: Respecte al possible àmbit reservat als vianants, un poc més del 76% dels votants estan a 

favor de fer per vianants tant l’entorn immediat com alguns carrers adjacents, mentre el 23,5% prefereixen només l’entorn 

immediat. 

Passos de vianants: S’evidencia la necessitat de situar nous passos protegits als encreuaments que no en tenen.  

Accessibilitat: S’evidencia la necessitat de realitzar un estudi global de l'accessibilitat al barri per poder establir un 

programa d'accions planificat. 

Carrils bici: Més del 90% dels assistents opinen que el barri no està ben connectat amb la xarxa de carrils bici actual. El 73,3% 

voten per la necessitat de combinar la xarxa actual amb vies 30 i altres alternatives, mentre que el 20% solucionarien el dèficit 

amb més carrils bici. Nomes el 6,7% opina que és suficient la xarxa actual. 

Bicicletes als carrers: Tots els participants pensen que calen canvis en els principals eixos del barri per afavorir una 

mobilitat més sostenible i segura per a tots.   

- Túria: La gran majoria (82%) creu que una Zona 30 és suficient per garantir la circulació segura de les bicicletes. 

Alguns participants pensen no obstant (quasi 18%) que és necessari un vial segregat per bicicletes.  

- Quart: S’aprecia un equilibri entre les possibles solucions: el 41% creu que una Zona 30 és suficient per garantir la 

circulació segura de les bicicletes, en canvi quasi el 59% creu que és necessari un vial segregat. 

- Gran Via: Quasi el 65% faria el carril bici a la calçada llevant un carril de cotxes, mentre el 35% faria carril bici 

utilitzant l'àmbit dels jardins centrals.   

- Connexió amb el riu: existeix unanimitat en la necessitat de millorar-la. 



Aparcaments per bicicletes: el 100% pensa que s'han de fer aparcaments de llarga durada o buscar una solució per la gent que no 

pot aparcar la bici a casa seva. 

Valenbisi: el 60% dels participants voten per la col·locació d’una nova estació junt a la estació de metro d’Angel Guimerà (per 

afavorir la intermodalitat). El 40% pensa que seria més útil prop de la estació Túria costat Botànic.  

_connexions 

Barri - riu: Un 5% dels participants opina que la connexió s’ha solucionat amb el nou pas de vianants recentment executat, mentre 

que quasi el 95% opina que no és suficient i que avui el Passeig de la Petxina és una barrera molt important que cal d’una 

solució més potent. 

Gaspar Bono - riu - Gran Via: existeix unanimitat en la importància de millorar aquestes connexions en el nord del barri.  

C/ Túria – Plaça Rojas Clemente: el 100% considera que l’obertura del carrer pot revitalitzar el barri. 

Barri – Gran Via/Guillem de Castro: el 95% dels assistents no consideren adequat l’estat actual.   

Jardí Botànic – Plaça Sant Sebastià: Tots coincideixen en considerar necessari millorar la connexió entre estos dos espais. 

Pràcticament el 95% pensa que el Jardí Botànic ara mateix és una illa al barri i es podria fer un tractament urbà unitari amb la 

Plaça de Sant Sebastià. El 5% creu que amb més passos de vianants seria suficient. 

_usos i gestió 

Plaça Rojas Clemente: La gran majoria dels assistents (87,5%) volen una plaça per als vianants, amb jocs per a xiquets i 

terrasses, accés restringit a garatges existents i serveis d’emergències. Només una petita representació desitja que l’espai siga 

compatible amb l’aparcament de vehicles. Tots coincideixen en que la plaça necessita una reforma.  



Respecte a l’enquesta de priorització d’usos pel futur de la plaça Rojas Clemente, el que més agradaria als veïns que hi haguera 

ací és, per ordre de prioritat: 

1- Vegetació 

2- Zona infantil / adolescents 

3- Espai buit per activitats  

4- Bancs 

5- Aigua 

6- Bars / Terrasses 

7- Aparcament per bicicletes 

8- Vàters públics 

9- Aparcament per vehicles   

Plaça Sant Sebastià: Dels resultats de l’enquesta de priorització d’usos, el que més agradaria als veïns trobar-se en esta plaça 

és, per ordre de prioritat: 

1- Activitats culturals  

2- Mercat setmanal  

3- Jocs infantils  

4- Prendre alguna cosa en terrassa 

5- Tranquil·litat  

6- Jocs per adolescents 

7- Aparcar bicicletes  

8- Activitats religioses 

9- Aparcar vehicles 

Solar Jesuïtes: de la votació es dedueix una divisió respecte de l’ús futur desitjat per aquest espai recuperat per a la 

ciutadania. Tots coincideixen en la bona proposta sobre creació d’horts urbans, però una part dels assistents (quasi 53%) vota 



per un ús temporal que permeti la futura ampliació del Jardí Botànic, mentre que a l’altra (47%) li agradaria que els horts 

urbans quedaren com a ús definitiu encara que fora en una part dels terrenys.  

Solars (públics i/o privats)_usos: Tots els assistents consideren interessant l’activació temporal d’aquests espais mentre no hi 

haja interès en la seua edificació. La majoria (61%) voten per la signatura de convenis Ajuntament-propietaris, a canvi de 

contraprestacions, i amb una co-gestió Ajuntament-veïns que possibilite més llibertat d’horaris i la realització d’activitats 

veïnals diverses. No obstant, quasi el 28% dels participants prefereixen la gestió única municipal com si fos un equipament 

públic més del barri. Només l’11% aposta per l’autogestió veïnal. 

Solars (públics i/o privats)_fora alineació de carrer: el 100% considera interessant que l’Ajuntament gestione la cessió 

anticipada del sòl destinat a viari per a augmentar a curt termini el ample de les voreres afectades.  

Pas cobert Centre de Salut: Més del 68% dels participants considera necessari el tancament d’aquesta connexió (accés des de 

Guillem de Castro). La resta no.  

_transport públic  

Informació sobre les línies: La majoria dels veïns pensen que no existeix una bona senyalització sobre les línies que passen pel 

barri (recorreguts, situació de les parades i informació dels horaris o freqüències de pas dels autobusos) 

Coordinació: Un poc més del 62% creu que no estan ben coordinats els diferents sistemes de transport i la freqüència de pas de 

les diferents línies per afavorir els transbordaments entre línies i entre mitjans. La resta no troba deficiències sobre aquest 

tema. 

Comunicacions: La zona de la ciutat que els sembla està pitjor comunicat és la de Universitats, barris del Nord i del Nord-est. 

Una part dels assistents consideren no obstant, que des de la seua experiència quotidiana, el barri està ben comunicat.  



Millores: La major part dels votants (87,5%) volen millora en el servei nocturn per evitar que la gent vinga al barri a 

estacionar i eixir pel Centre Històric. La resta prefereix que es millore la freqüència de pas de les línies. No troben necessari 

introduir-ne de noves.  

Accessibilitat: Tots els veïns estan d’acord en que cal millorar l’accessibilitat de les parades de metro i de bus del barri (els 

itineraris a peu per arribar i la situació de les diferents parades de bus existents actualment). 

Línia 28: REspecte a la proposta inclosa en el PMUS sobre doble sentit de circulació a un segment de Guillem de Castro per fer 

entrar la línia 28 al Centre Històric per Guillem Sorolla, la majoria dels participants (71,4%) pensa que la solució complicaria 

molt el trànsit a Guillem de Castro i per tant, estudiaria una altra solució. En canvi la resta opina, a parts iguals, una meitat 

pensa que d’aquesta manera es milloraria molt la connexió de la part nord del barri amb el centre històric, mentre que l'altra 

meitat pensa que la part nord del barri està ben comunicada amb el centre històric i no és necessari. 

_aparcament 

Aparcament en superfície: el 100% pensen que la presencia massiva de cotxes aparcats al barri genera problemes greus a la 

qualitat de l’espai públic i afecta a la mobilitat i per tant és necessària una reducció de l’estacionament en superfície, 

buscant alternatives a l’aparcament.  

Zona taronja: per a tots els participants és bona idea introduir Zona Taronja al barri per prioritzar l’aparcament dels veïns. 

Per al 71,4%, si es redueix l’estacionament en superfície i s’introdueix la zona taronja, farien tot l’estacionament de 

superfície  Zona Taronja. El 28,6% prefereix combinar la zona Taronja amb àrees de Zona Blava en certs punts que atrauen 

desplaçaments de visitants. Cap veí vota per deixar estacionament lliure.   

Gestió places buides (en venda, lloguer o no utilitzades): a més del 70% els agradaria Crear un sistema de gestió públic de 

places que garantisca un preu més baix de lloguer pels veïns i una renda segura al propietari. Quasi un 6% vota per gravar amb 

impostos la possessió d’una plaça de garatge buida de manera pareguda a com es grava la segona residència sense llogar. Un 23,5% 

no és partidari de cap dels sistemes d’intervenció proposats.  



Solars: Si una volta implantada la Zona Taronja i inclús implementat algun sistema de gestió de les places existents privades, el 

veïnat continua amb problemes d’estacionament, la majoria dels assistents (82,4%) és partidària d’estudiar l’ús dels solars per a 

crear bosses temporals o continues d’aparcament. La resta no ho és.   

Llocs singulars: més del 76% no estan d’acord en que alguns llocs, com el mercat de Rojas Clemente, tinguin un tractament 

diferenciat en la qüestió de l’estacionament per facilitar que la gent arribe en cotxe (a comprar en el cas del mercat, deixant 

per exemple places de zona blava o d’estacionament lliure al seu entorn). La resta sí que ho considera adequat.    

Debat i suggeriments: 

Finalment, al final de la sessió preparada, el President del col·lectiu veïnal del barri Botànic proposa que es vote la proposta 

de la construcció d’un APARCAMENT PÚBLIC SOTERRANI al barri, en concret sota la plaça Rojas Clemente. Dels 19 assistents en eixe 

moment a la sala, 9 participants voten a favor de la proposta (47,4%) i 10 (52,6%) en contra.         

 



Dades estadístiques referents al nombre d’assistents del taller imagina el botànic i distribució per sexes i si pertanyen a 

alguna entitat del barri. 

 

 

 

   _distribució per sexe al taller 3                      _distribució segons pertanyen a alguna entitat del barri o no 



03.3_imagina	  la	  plaça	  (xiquets/es)	  

Data i lloc: Divendres 16 de desembre 2016. Aula del Centre per a Persones Majors Regne de València (C/ Dr Montserrat, 17). 

Objectius: involucrar als xiquets/es (Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior) en les dinàmiques 

participatives, fomentar el treball en equip i col·laboratiu. Amb la finalitat de donar veu a les seves inquietuds respecte a les 

noves propostes i els futurs usos i disseny de la plaça Rojas Clemente. 

Dinàmica: primera part de la sessió es fa una breu presentació del taller i de la importància que els xiquets i xiquetes també 

puguen expressar-se i participar de les decisions del barri. Coneixem el grup; els infants presents, edats compreses i els 

dinamitzadors de l’activitat. Tot seguit, se’ls mostra una maqueta de la Plaça Rojas Clemente en l’estat actual i s’inicia un 

torn de paraules per tal de conèixer les sensacions dels infants, si coneixen el lloc, que es sembla, mostrem imatges del dia B!. 

A continuació, els demanem que ens expliquen què els agrada fer al seu temps lliure, com juguen al carrer i al pati de l’escola. 

Els presentem els materials que tenim i els convidem a fer anar la imaginació per pensar plegats un futur per la plaça de Rojas 

Clemente. Finalitzarem la sessió en una posada en comú, cal explicar totes les propostes, agrupar-les i amb consens col·locar-les 

de forma ordenada sobre la maqueta inicial. 

Programa:  

1. Presentacions: taller imagina la plaça- Infants i dinamitzadors presents (7 min) 
2. Coneixeu la Plaça Rojas Clemente? Pregunta oberta als nens, mostrar una imatge de l’estat actual. Mostrar unes fotos del 

Dia B!  (5 min) 

3. A què vos agrada jugar al carrer? Plaça? Pati escola? Fer preguntes als infants per tal que expliquen què els agrada fer en 
les seves estones lliures. Per tal de conèixer els gustos i preferències dels xiquets i xiquetes. (5 min) 

4. Com imaginem la nova plaça? dinàmica sobre maqueta, fitxes i plantilles (30-45 min) 
5. Consens. Concreció d’acords. Posada en comú, agrupació per temàtiques, debat i consens d'usos i distribució sobre la 

maqueta de la plaça (10 min) 

 



Material: Imatges de l’estat actual de la plaça Rojas Clemente, i del dia B!. Maqueta de la plaça amb cotxes estacionats i sense 

ells. Plantilles imagina la plaça, fitxes imagina la plaça. Temperes sòlides, retoladors i ceres. 

S’arreplega en annex el material complet.  

   

    

_imatges taller imagina la plaça 

Resultats: els infants consensuen la eliminació de llocs d’aparcament en superfície, per poder gaudir d’una ampli espai de joc, 

no s’obliden de posar vegetació, sobretot arbrat a la plaça que desitgen, zones de joc, d’estància, espai per bicicletes, etc. 



     

   

_imatges resultats taller imagina la plaça 

 



03.4_accions	  en	  curs	  (fase	  4)	  

Comencem a partir d'ara la següent fase, número 4, en la qual durem a terme les següents tasques, ja iniciades –tal com es 

descriu en el document de la fase 2-:  

- Enquesta online : segueix disponible a la web. Actualment l’han contestada unes 100 persones. A més a més, des del 10 de gener 

l’equip tècnic està a disposició de qualsevol interessat/da tots els dimarts a la vesprada, a la biblioteca del barri, per tots 

aquells/es que vulguin fer l’enquesta presencialment. S’ha realitzat una darrera difusió pel barri mitjançant col·locació de 

fulletons a les portalades i comerços, convidant a tots a dir la seva opinió mitjançant enquesta online. 

 

  _imatges darrera campanya difusió 

- Taller de camins escolars en el CEIP Cervantes: està tot preparat i organitzat, restem a l’espera que la direcció de l’escola 

fixe una data concreta, dins d’aquest mes de gener del 2017. 



- Entrevistes personalitzades: Ja s’han iniciat les entrevistes individualitzades, seguim ajustant agenda per arribar al màxim de 

participants i entitats possibles. 

La primera entrevista va ser amb els comerciants del mercat Rojas Clemente el 16 de desembre de 2016. Tots van ser informats de 

la convocatòria i van finalment participar 9 persones. Ens informen sobre les seus necessitats en matèria de mobilitat, càrrega i 

descàrrega de mercaderies, sobre els seus clients, etc. Parlem sobre la plaça Rojas Clemente, la situació actual i les 

possibilitats pel futur. Els agradaria que la plaça fóra per a vianants, que poguera ocupar-se per vegetació, per jocs infantils 

i per terrasses de bars, però sense perdre de vista les necessitats que tenen ells i alguns del seus clients per aparcar. També 

aprofitem perque facin l’enquesta general online.  

 

Les actes i conclusions d’aquestes entrevistes formaran part de l’autodiagnòstic participat i es tindran en compte en la 

elaboració de la Estratègia participativa final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04_conclusions	  

Participació:  

Sense tenir en compte les aportacions a través de xarxes socials, correu electrònic i enquestes, un total de 32 veïns/es han 

acudit a les diferents convocatòries obertes en aquesta Fase 3 (una reunió de grup motor i el taller participatiu), 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, encara que la difusió és exhaustiva arribant la informació a molta gent, 

podem concloure que la participació directa 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 online siga resposta pel màxim nombre de persones, estem realitzant una sèrie d'entrevistes individualitzades als 

col·lectius, associacions i comerciants més representatius del barri. A més, l'oficina del procés seguirà oberta en el barri 

durant el mes de gener, desplaçant-se del mercat a la biblioteca municipal, els dimarts a la vesprada (16h30-18h30) perquè tots 

els veïns que desitgen obtenir informació i seguir aportant suggeriments al procés puguen seguir fent-ho amb llibertat. 

Resultats taller:  

De les fases anteriors i de les propostes consensuades al taller Imagina el Botànic (detallat al apartat 03.3), es pot deduir que 

els veïns i veïnes del barri demanen un barri amb més biodiversitat, zones per a vianants, afavorir la mobilitat en bicicleta i 

transport públic i reduir la presència dels cotxes a l’espai públic. 

Amb els resultats i la informació de totes les fases realitzades al procés -i una vegada tancades les accions pendents descrites 

al apartat 03.4-, es realitzarà la proposta d’estratègia participativa (fase 4) organitzada per una sèrie de línies estratègiques 

que aniran agrupant les diferents accions i temes tractats a totes les fases de El Botànic es mou. Aquestes estratègies es 

prioritzaran tant per major o menor demanda, per la seua opció de realització a curt o llarg termini, com per la seua 

possibilitat d’execució en una modalitat de baix cost o de necessitat de projecte i, per tant, major cost.       



_annex  





BIODIVERSITAT

SITUACIÓ ACTUAL
-La vegetació del barri es troba concentrada en la zona Nord. Al jardí
botànic, al jardí de les Hespèrides i la plaça María Beneyto.

El Botànic no disposa d’entrada lliure
El Botànic i les Hespèrides tenen horaris d'obertura i tancament.

-Hi ha molt poques alineacions d'arbrat dins del barri. Els carrers amb
alineacions es limiten als limítrofs, com el Passeig de la Petxina, Guillem
de Castro i Gran Via Ferran el Catòlic.
-L'alineació del C/ Quart és discontínua només es troba en el tram de
davant del botànic.
-Hi ha bastants escocells buits en les alineacions.
-Els arbusts només estan presents en unes poques jardineres en el carrer
Túria, carrer Dr Sanchís Bergón i en la plaça Rojas Clemente.



ARBRAT D’ALINEACIÓ AL BARRI



ARBUSTS EN JARDINERES AL BARRI ESCOCELLS BUITS



CORREDORS VERDS
Són franges amb una
presència dominant de
vegetació i un ús exclusiu, o
si més no prioritari, de
vianants i bicicletes, que
travessen el teixit urbà i que
garanteixen la connectivitat i
també la connexió entre les
diferents taques de verd
existents dins la ciutat.



Estàs d’acord amb la següent afirmació?

Hi ha carrers del barri que haurien de ser corredors verds.

SI

NO

BIODIVERSITAT01



ESPAIS D’OPORTUNITAT

La naturalització dels
espais urbans implica
impregnar de natura
l’ambient construït,
introduint el verd en
l’estructura urbana tant
com sigui possible.



Està d’acord amb la següent afirmació?

Ús temporal dels solars per a horts, jardins comunitaris...

SI

NO

BIODIVERSITAT02



Com introduiria la vegetació en places i racons del barri?

BIODIVERSITAT

Amb l'ús d'arbrat i arbustos

Solament arbrat

Amb arbrat, arbustos, enfiladisses, herbàcies...

03



Quin tipus de manteniment de la jardineria li agradaria per al 
barri?

BIODIVERSITAT

Jardineria urbana ecològica. Sense usar productes fitosanitaris.

Jardineria tradicional 

Jardineria urbana ecològica. Sense fitosanitaris, sense eliminació de 
plantes al escocells y amb el mínim de podes possibles.

04



Està d’acord amb la següent afirmació per a afavorir la 
biodiversitat de la fauna?

Col·locació en el barri de caixes niu per a ocells, rates-penades i 
hotels per a insectes.

SI

NO

BIODIVERSITAT05



SISTEMES URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS)

-Els SUDS permeten la valoració
del recurs pluja (cicle de l’aigua).
-Redueixen la generació d'aigües
residuals.
-Proporcionen un recurs hídric
alternatiu i permeten la recàrrega
del freàtic.



Està d’acord amb la següent afirmació?

Introducció de SUDS en alguns carrers i places del barri.

SI

NO

BIODIVERSITAT06



Està d’acord amb la següent afirmació?

Incrementar la superfície verda del barri mitjançant
l’enjardinament de terrats i patis, i el foment i la construcció de
cobertes i murs verds.

SI

NO

BIODIVERSITAT07



ZONA 30

VIANANTS I BICICLETES



NO establiria ZONA 30 en el barri

ZONA 30

VIANANTS I BICICLETES

Establiria ZONA 30 en la TOTALITAT DEL BARRI

Establiria la ZONA 30 prevista en el PMUS

01



CAMINS ESCOLARS CERVANTES

VIANANTS I BICICLETES



Estaries d'acord en realitzar un projecte de camins escolars pel 
col·legi Cervantes i executar les propostes que en resulten?

SI

NO

VIANANTS I BICICLETES02



PEATONALITZAR ALGUNS CARRERS DEL BARRI/ SUPERILLES
VIANANTS I BICICLETES



Estaries d'acord en peatonalitzar alguns carrers creant 
superilles?

VIANANTS I BICICLETES03

SI

NO



Estaries d'acord en canviar la secció d'alguns carrers eliminant 
cotxes i ampliant voreres?

VIANANTS I BICICLETES04

SI

NO



Estic en desacord. Vull que seguisca com està ara

PEATONALITZACIÓ DE L'ENTORN DEL MERCAT.

VIANANTS I BICICLETES

Peatonalitzaria l'ENTORN I ALGUNS CARRERS ADJACENTS

Peatonalitzaria NOMÉS L'ENTORN IMMEDIAT

05



PASOS DE VIANANTS
VIANANTS I BICICLETES



Estaries d'acord en situar  nous passos de vianants protegits als 
encreuaments que no en tenen?

VIANANTS I BICICLETES06

SI

NO



Estaries d'acord en realitzar un estudi global de l'accessibilitat al 
barri per poder establir un programa d'accions planificat?

VIANANTS I BICICLETES07

SI

NO



CARRILS BICI

VIANANTS I BICICLETES



Consideres que el barri està ben connectat amb la xarxa de 
carrils bici de la ciutat?

VIANANTS I BICICLETES

NO, caldria combinar la xarxa actual amb vies 30 i altres alternatives

NO, crec que falten carrils bici al barri. 

SI, és suficient la xarxa actual

08



BICICLETES AL CARRER TÚRIA

VIANANTS I BICICLETES

Crec que és necessari un VIAL SEGREGAT per bicicletes

Crec que una ZONA 30 es suficient per garantir la circulació segura de 
les bicicletes. 

Deixaria el Carrer Túria com està ara

09



Deixaria el Carrer Quart com està ara

BICICLETES AL CARRER QUART

VIANANTS I BICICLETES

Crec que és necessari un VIAL SEGREGAT per bicicletes

Crec que una ZONA 30 és suficient per garantir la circulació segura de 
les bicicletes. 

10



Deixaria la Gran Via com està ara

BICICLETES A LA GRAN VIA

VIANANTS I BICICLETES

Faria el carril bici a la CALÇADA llevant un carril de cotxes

Faria carril bici utilitzant l'àmbit dels JARDINS CENTRALS

11



Creus que s'han de millorar la connexió de carrils bici amb la 
xarxa del riu?

VIANANTS I BICICLETES12

SI

NO



APARCAMENTS BICICLETES

VIANANTS I BICICLETES



Creus que s'han de fer aparcaments de llarga durada o buscar 
una solució per la gent que no pot aparcar la bici a casa seva?

VIANANTS I BICICLETES13

SI

NO



ESTACIONS VALENBISI

VIANANTS I BICICLETES



Creus que s'ha d'afegir alguna estació més de VALENBISI al barri?

VIANANTS I BICICLETES14

SI

NO



Si has contestat afirmativament, on la col·locaries?

VIANANTS I BICICLETES

Al final del carrer Túria

Estació Túria costat Botànic

Estació Àngel Guimerà

Altra ubicació

15



CONNEXIONS AL BARRI



CONNEXIONS

CONNEXIONS A TRACTAR

· BARRI – RIU TÚRIA
· CARRER BEATO GASPAR BONO – RIU TURIA – GRAN VIA F.C.
· CARRER TÚRIA – PLAÇA ROJAS CLEMENTE
. PLAÇA SANT SEBASTIÀ – JARDÍ BOTÀNIC
· CONNEXIONS AMB LA GRAN VIA
· CONNEXIONS AMB GUILLEM DE CASTRO
· CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE CARRILS BICI



Si, ja s‘ha solucionat amb el nou pas de vianants

No, crec que “l’autopista” actual és una barrera molt important i fins 
que no es solucione la connexió no serà bona.

No, cal fer més passos de vianants

Consideres que el barri està ben connectat amb el Riu Túria?

CONNEXIÓ BARRI-RIU TÚRIA01



CONNEXIONS

OBERTURA DE CARRERS

· Durant el procés participatiu s'han detectat dues demandes 
d'obertura de carrers:

- Connexió C/ Beat Gaspar Bono – Ferran el Catòlic
- Connexió C/ Turia – Plaça Rojas Clemente

· La primera suposaria una millora en les connexions del nord del
barri amb el seu entorn, perquè el pas del Jardí de les Hespèrides
fins la Petxina es tanca i l'alternativa actual és un recorregut molt
llarg. A més augmentaria la sensació de seguretat.

· La segona acabaria de conformar l'estructura interna del barri i 
suposaria una connexió directa del sud amb el Jardí del Turia. 



SI

NO

Consideres important connectar el carrer de Gaspar Bono amb el 
riu i amb la Gran Via?

CONNEXIÓ CARRER BEATO GASPAR BONO – RIU TURIA – GRAN VIA F.C.02



SI

NO

Consideres que la connexió del carrer de Túria amb la Plaça 
Rojas Clemente pot revitalitzar el barri?

CONNEXIÓ CARRER TÚRIA – PLAÇA ROJAS CLEMENTE03



SI

NO

Creus que la connexió actual del barri amb la Gran Via i amb 
Guillem de Castro és suficient?

CONNEXIÓ CONNEXIONS AMB LA GRAN VIA I GUILLEM DE CASTRO04



Si, el Botànic ara mateix és una illa al barri i es podria integrar amb la 
Plaça de Sant Sebastià.  

No, funciona tot bé com està ara.

Si, però es pot solucionar amb més passos de vianants.

Consideres necessària la connexió del Jardí Botànic amb la resta 
del barri i concretament amb la Plaça de Sant Sebastià ?

CONNEXIÓ PLAÇA SANT SEBASTIÀ – JARDÍ BOTÀNIC05



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA ROJAS CLEMENTE

· Malgrat la seua posició estratègica en la ciutat, donada la seua
proximitat al centre i la seua vinculació al mercat del barri, 
actualment es troba reduïda a ús d'aparcament. 

· Té un gran potencial per a convertir-se en una nova centralitat
en el barri. Existeix una oportunitat per a crear un nou pol en la 
part sud, un espai amb qualitat urbana que revitalitze tot l'entorn.

· “Remodelació i millora de la Plaça Rojas Clemente, 
enjardinament i zona infantil” és la proposta d’inversió en el barri
que compta actualment amb més suports (131) en els
pressupostos participatius.



Una plaça per als vianants, amb vegetació, jocs de xiquets i 
terrasses, accés restringit a garatges existents i serveis d'emergències

Una plaça mixta, amb vegetació, on tinguen cabuda tant els vianants 
com l’aparcament per a cotxes 

M’agrada com és ara, la plaça no necessita reformes 

PLAÇA ROJAS CLEMENTE

Com t’agradaria que fóra la Plaça?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC01



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA ROJAS CLEMENTE

Quins elements t'agradaria més que hi haguera en la plaça? 
Ordena per ordre de prioritat de l'1 al 9.

Zona infantil 
i/o adolescents Vegetació

Espai buit 
per activitatsAigua

Bancs

Vàters públics

Bars/Terrasses Aparcament 
per bicicletes

Aparcament 
per vehicles



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA SANT SEBASTIÀ

· Un dels pocs espais del barri per a la trobada dels veïns. D'ella es 
valora positivament la presència d'arbres i bancs, l'espai diàfan
que permet realitzar activitats veïnals, la presència de l'església i 
la proporció dels edificis que l'envolten.

· No obstant açò, els veïns:

- Consideren que està infrautilitzada.
- Proposen nous usos (equipament infantil, recuperar mercat, etc.) 
- No entenen la calçada perimetral i la presència de vehicles. 
- Demanen una millor connexió amb la vorera del Jardí Botànic.  



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA SANT SEBASTIÀ

Què t'agradaria trobar en aquesta plaça? 
Ordena per ordre de prioritat de l'1 al 9.

Mercat 
setmanal Jocs infantils

Activitats 
culturals

Aparcar
bicicletes

Aparcar 
vehicles

Jocs per 
adolescents

Prendre alguna 
cosa en terrassa

Activitats 
religioses

Tranquil·litat



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

SOLAR JESUÏTES

· Amb l'acord aconseguit per l‘Ajuntament i els propietaris del 
solar en 2013, es va aconseguir preservar aquest espai. L’acord
permet la cessió subsegüent a la Universitat de València, amb la 
finalitat d’ampliar l’actual Jardí Botànic.

· Després de tants esforços i amb el propòsit d’activar aquest espai
privilegiat, la Coordinadora Cívica Salvem el Botànic proposa una 
solució –provisional- que permeta visualitzar ben prompte que els 
terrenys ja formen part de l’espai públic de la ciutat: la creació
d’horts urbans autogestionats.



M’agrada la proposta de crear horts urbans autogestionats com a ús
temporal que permeta la futura ampliació del Jardí Botànic

M’agrada la proposta de crear horts urbans autogestionats com a ús
definitiu –encara que siga en una part dels terrenys-

No m’interessen els horts urbans, m’agradaria més un altre tipus
d’espai públic que no requerisca de tanques ni murs perimetrals

SOLAR JESUÏTES

Com t’agradaria que s’utilitzara aquest espai?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC02



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

SOLARS PRIVATS

· En el barri existeixen solars -de titularitat privada- sense aparent
manteniment, que suposen un problema de salubritat i de 
degradació del paisatge urbà. 

· Una de les solucions al dèficit d'espais de relació veïnal a l’aire
lliure (zones de jocs, equipament esportiu, per a gent gran, etc.) en 
el barri podria ser l'activació temporal d'aquests solars.

· També es podria valorar la seua utilització com a aparcament de 
vehicles per als veïns o com a zona de càrrega i descàrrega
associada al mercat (alliberant de pressió la plaça Rojas Clemente).



SI

NO

SOLARS PRIVATS

Consideres interessant per al barri l‘activació temporal d'aquests
solars per a usos veïnals, mentre no hi haja interès en la seua
edificació?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC03



GESTIÓ



GESTIÓ

SOLARS PRIVATS – Usos temporals

· En el barri existeixen solars -de titularitat privada- sense aparent
manteniment, que suposen un problema de salubritat i de 
degradació del paisatge urbà. 

· Una de les solucions al dèficit d'espais de relació veïnal a l’aire
lliure (zones de jocs, equipament esportiu, per a gent gran, etc.) en 
el barri podria ser l'activació temporal d'aquests solars.

· També es podria valorar la seua utilització com a aparcament de 
vehicles per als veïns o com a zona de càrrega i descàrrega
associada al mercat (alliberant de pressió la plaça Rojas Clemente).



SOLARS PRIVATS – Usos temporals
Per a l’ús temporal de solars privats, es proposa la tramitació de 
Convenis de cessió d’ús. Quina fórmula seria més adequada?  

Convenis Propietaris-Ajuntament, a canvi de contraprestacions.
Gestió de l’ús per part de l’Ajuntament (com equipament públic) 

Convenis Propietaris-Ajuntament, a canvi de contraprestacions.
Co-gestió Ajuntament i veïns (més llibertat d’horaris, etc) 

Convenis privats Propietaris-Veïns, amb el vistiplau de l’Ajuntament.  
Auto-gestió veïnal del seu ús i manteniment. 

GESTIÓ04



GESTIÓ

SOLARS PRIVATS – Fora d’alineació del carrer

· Els murs delimitadors d’alguns solars sobreixen de les façanes dels
edificis contigus, la qual cosa provoca que les voreres siguen en 
eixos punts molt estretes, impedint una correcta accessibilitat.
Per exemple dos casos al carrer Sant Pere Pasqual.

· Una possible solució del problema seria la cessió anticipada a 
l‘Ajuntament per part de la propietat d'aquest sòl per a l'ús viari
públic.



SI

NO

SOLARS PRIVATS – Fora d’alineació del carrer

Consideres important que l‘Ajuntament impulse aquesta o 
qualsevol altra mesura per a augmentar a curt termini l'ample
d'aquestes voreres?

GESTIÓ05



GESTIÓ

PAS COBERT CENTRE DE SALUT 

· La plaça Maria Beneyto és l'únic espai públic lliure de trànsit del 
barri, amb abundant vegetació i zona infantil. És un espai molt
freqüentat per famílies pel dèficit existent al barri, però els veïns
apunten la seua degradació. Existeix un projecte de remodelació.

· La problemàtica social existent –associada en part a l’ús de l’espai
per part de persones sense sostre- va portar a tancar l'espai cobert
sota les edificacions. 

· Avui alguns veïns consideren necessari el tancament per la nit del 
pas cobert que connecta Guillem de Castro amb l’interior de l’illa.   



SI

NO

PAS COBERT CENTRE DE SALUT

Consideres necessari el tancament per la nit d’aquesta connexió?

GESTIÓ06



APARCAMENT

SITUACIÓ ACTUAL

· 2500 turismes censats (cens 2015)
· Més de 2500 places en garatges privats
· 800 places en superficie (250 d’ORA)
. 65 % superficie dedicada al cotxe (trànsit i estacionament).
· Tendència del cens a reduirse (-3% a l’últim any)

· La zona Taronja és un sistema d’estacionament regulat que 
prioritza l’aparcament dels veïns (2,80 €/setmana) i l’encarix als
visitants (3,30 €/2 hores). 

· EL lloguer d’una plaça al barri costa entre 80 i 120 euros. 
· Comprar una plaça al barri costa entre 18.000 i 28.000 euros.



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
La presencia masiva de cotxes aparcats al barri genera 
problemes greus a la qualitat de l’espai públic que afecten a la 
mobilitat i per tant ÉS NECESSÀRIA UNA REDUCCIÓ DE 
L’ESTACIONAMENT EN SUPERFÍCIE, buscant alternatives a 
l’aparcament. 

SI

NO

APARCAMENT01



Estàs d’acord amb introduir la ZONA TARONJA al barri per 
prioritzar l’aparcament dels veïns?

SI

NO

APARCAMENT02



Combinaria la ZONA TARONJA amb la ZONA BLAVA i amb
l’ESTACIONAMENT LLIURE. 

Si es reduix l’estacionament en superficie i s’introduix la zona 
taronja, amb quina proposta estàs més d’acord?

APARCAMENT

Faria estacionament de superficie ZONA TARONJA i arees de ZONA 
BLAVA en certs punts que atrauen desplaçaments de vistants.

Faria TOT L’ESTACIONAMENT de superficie ZONA TARONJA per 
prioritzar l’aparcament dels veïns.

03



Sabent que al barri hi ha places d’aparcament buides (en venda, 
lloguer o no utilitzades), amb quin sistema d’intervenció i/o 
gestió per part de l’Ajuntament estaries més d’acord?

APARCAMENT

Gravar amb impostos la possessió d’una plaça de garatge buida de 
manera pareguda a com es grava la segona residència sense llogar.

Crear un sistema de gestió públic de places que garantisca un preu 
més baix de lloguer per als veïns i una renda segura al propietari.

No estic d’acord amb CAP DELS SISTEMES d’intervenció o gestió
proposats.

04



Si una volta implantada la ZONA TARONJA i inclús implementat
algun sistema de gestió de les places existents privades, el veïnat
continua amb problemes d’estacionament, 
Penses que l’Ajuntament deuria estudiar la utilització de solars
per a crear bosses temporals o continues d’aparcament?

SI

NO

APARCAMENT05



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
Hi ha llocs al barri com el MERCAT DE ROJAS CLEMENTE que cal 
que tinguen un tractament diferenciat en la qüestió de 
l’estacionament, deixant places de zona blava o d’estacionament
lliure al seu entorn per facilitar que la gent vinga en cotxe a 
comprar. 

SI

NO

APARCAMENT06



TRANSPORT PÚBLIC

SITUACIÓ ACTUAL

· 19 línies d’EMT passen pel barri (15 diurnes i 4 nocturnes) 
· 13 línies de METROBUS passen pel barri
· 5 línies de METRO passen pel barri
· Hi ha 7 estacions de Valenbisi al barri (2 dins i 5 al perímetre)
· El transport públic a la nit és molt escás 
(4 línies amb molt poca freqüencia i metro i metrobus sense
funcionament a partir de les 23:00)



Penses que hi ha SUFICIENT INFORMACIÓ sobre les línies que 
passen pel barri i que estes estan ben senyalitzades (recorreguts, 
situació de les parades i informació dels horaris o freqüències de 
pas dels autobusos)?

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC07



Penses que estan BEN COORDINATS els diferents sistemes de 
transport i la frequència de pas de les diferents línies per 
afavorir els transbordaments entre línies i entre mitjans?
(ex: agrupar parades de metro, bus i metrobus, situar estacions
de valenbisi prop de parades de bus i metro, coordinar 
freqüencies de línies complementàries)

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC08



Amb quina zona de la ciutat penses que el barri està pitjor
comunicat amb transport públic?

TRANSPORT PÚBLIC

Amb LES UNIVERSISTATS i els barris del NORD i del NORD-EST.

Amb el CENTRE HISTÒRIC.

El barri està BEN COMUNICAT.

09



Quina millora penses que és més necessària al transport públic
del barri?

TRANSPORT PÚBLIC

Introduir NOVES LINIES per a arribar a altres punts de la ciutat .

Millorar les FREQÜÈNCIES DE PAS de les diferents línies.

Millorar el SERVEI NOCTURN per evitar que la gent vinga al barri a 
estacionar i eixir pel Centre Històric

10



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
Cal MILLORAR L’ACCESIBILITAT de les parades de metro i de bus 
del barri millorant els itineraris a peu per arribar, aixi com 
estudiant la situació de les diferents parades de bus existents 
actualment.

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC11



El PMUS proposa doble sentit de circulació a un segment de 
Guillem de Castro per fer entrar la línia 28 al Centre Històric per 
Guillem Sorolla. Quina opinió et mereix esta solució? 

TRANSPORT PÚBLIC

Pense que la solució COMPLICARIA MOLT EL TRÀNSIT a Guillem de 
Castro i que per tant estudiaria una altra solució. 

Pense que MILLORARIA MOLT la connexió de la part nord del barri
amb el centre històric i per tant estic TOTALMENT D’ACORD.

Pense que LA PART NORD del barri està BEN COMUNICADA amb el 
centre històric.

12



Estàs d’acord amb la següent afirmació?

Hi ha carrers del barri que haurien de ser corredors verds.

SI

NO

BIODIVERSITAT01

100

0,0

%



Està d’acord amb la següent afirmació?

Ús temporal dels solars per a horts, jardins comunitaris...

SI

NO

BIODIVERSITAT02

100

0,0

%



Com introduiria la vegetació en places i racons del barri?

BIODIVERSITAT

Amb l'ús d'arbrat i arbustos

Solament arbrat

Amb arbrat, arbustos, enfiladisses, herbàcies...

03

0,0

0,0

100

%



Quin tipus de manteniment de la jardineria li agradaria per al 
barri?

BIODIVERSITAT

Jardineria urbana ecològica. Sense usar productes fitosanitaris.

Jardineria tradicional 

Jardineria urbana ecològica. Sense fitosanitaris, sense eliminació de 
plantes al escocells y amb el mínim de podes possibles.

04

0,0

5,9

94,1

%



Està d’acord amb la següent afirmació per a afavorir la 
biodiversitat de la fauna?

Col·locació en el barri de caixes niu per a ocells, rates-penades i 
hotels per a insectes.

SI

NO

BIODIVERSITAT05

93,7

6,3

%



Està d’acord amb la següent afirmació?

Introducció de SUDS en alguns carrers i places del barri.

SI

NO

BIODIVERSITAT06

100

0,0

%



Està d’acord amb la següent afirmació?

Incrementar la superfície verda del barri mitjançant
l’enjardinament de terrats i patis, i el foment i la construcció de
cobertes i murs verds.

SI

NO

BIODIVERSITAT07

100

0,0

%



NO establiria ZONA 30 en el barri

ZONA 30

VIANANTS I BICICLETES

Establiria ZONA 30 en la TOTALITAT DEL BARRI

Establiria la ZONA 30 prevista en el PMUS

01

0,0

0,0

100

%



Estaries d'acord en realitzar un projecte de camins escolars pel 
col·legi Cervantes i executar les propostes que en resulten?

VIANANTS I BICICLETES02

SI

NO

100

0,0

%



Estaries d'acord en peatonalitzar alguns carrers creant 
superilles?

VIANANTS I BICICLETES03

SI

NO

100

0,0

%



Estaries d'acord en canviar la secció d'alguns carrers eliminant 
cotxes i ampliant voreres?

VIANANTS I BICICLETES04

SI

NO

100

0,0

%



Estic en desacord. Vull que seguisca com està ara

PEATONALITZACIÓ DE L'ENTORN DEL MERCAT.

VIANANTS I BICICLETES

Peatonalitzaria l'ENTORN I ALGUNS CARRERS ADJACENTS

Peatonalitzaria NOMÉS L'ENTORN IMMEDIAT

05

0,0

23,5

76,5

%



Estaries d'acord en situar  nous passos de vianants protegits als 
encreuaments que no en tenen?

VIANANTS I BICICLETES06

SI

NO

100

0,0

%



Estaries d'acord en realitzar un estudi global de l'accessibilitat al 
barri per poder establir un programa d'accions planificat?

VIANANTS I BICICLETES07

SI

NO

100

0,0

%



Consideres que el barri està ben connectat amb la xarxa de 
carrils bici de la ciutat?

VIANANTS I BICICLETES

NO, caldria combinar la xarxa actual amb vies 30 i altres alternatives

NO, crec que falten carrils bici al barri. 

SI, és suficient la xarxa actual

08

6,7

20,0

73,3

%



BICICLETES AL CARRER TÚRIA

VIANANTS I BICICLETES

Crec que és necessari un VIAL SEGREGAT per bicicletes

Crec que una ZONA 30 es suficient per garantir la circulació 
segura de les bicicletes. 

Deixaria el Carrer Túria com està ara

09

0,0

82,4

17,6

%



Deixaria el Carrer Quart com està ara

BICICLETES AL CARRER QUART

VIANANTS I BICICLETES

Crec que és necessari un VIAL SEGREGAT per bicicletes

Crec que una ZONA 30 és suficient per garantir la circulació 
segura de les bicicletes. 

10

0,0

41,2

58,8

%



Deixaria la Gran Via com està ara

BICICLETES A LA GRAN VIA

VIANANTS I BICICLETES

Faria el carril bici a la CALÇADA llevant un carril de cotxes

Faria carril bici utilitzant l'àmbit dels JARDINS CENTRALS

11

0,0

35,3

64,7

%



Creus que s'han de millorar la connexió de carrils bici amb la 
xarxa del riu?

VIANANTS I BICICLETES12

SI

NO

100

0,0

%



Creus que s'han de fer aparcaments de llarga durada o buscar 
una solució per la gent que no pot aparcar la bici a casa seva?

VIANANTS I BICICLETES13

SI

NO

100

0,0

%



Creus que s'ha d'afegir alguna estació més de VALENBISI al barri?

VIANANTS I BICICLETES14

SI

NO

%



Si has contestat afirmativament, on la col·locaries?

VIANANTS I BICICLETES

Al final del carrer Túria

Estació Túria costat Botànic

Estació Àngel Guimerà

Altra ubicació

15

60,0

40,0

0,0

%

0,0



Si, ja s‘ha solucionat amb el nou pas de vianants

No, crec que “l’autopista” actual és una barrera molt important i fins 
que no es solucione la connexió no serà bona.

No, cal fer més passos de vianants

Consideres que el barri està ben connectat amb el Riu Túria?

CONNEXIÓ BARRI-RIU TÚRIA01

5,3

0,0

%

94,7



Consideres important connectar el carrer de Gaspar Bono amb el 
riu i amb la Gran Via?

CONNEXIÓ CARRER BEATO GASPAR BONO – RIU TURIA – GRAN VIA F.C.02

100

0,0

%

SI

NO



Consideres que la connexió del carrer de Túria amb la Plaça 
Rojas Clemente pot revitalitzar el barri?

CONNEXIÓ CARRER TÚRIA – PLAÇA ROJAS CLEMENTE03

100

0,0

%

SI

NO



Creus que la connexió actual del barri amb la Gran Via i amb 
Guillem de Castro és suficient?

CONNEXIÓ CONNEXIONS AMB LA GRAN VIA I GUILLEM DE CASTRO04

5,0

95,0

SI

NO

%



Si, el Botànic ara mateix és una illa al barri i es podria integrar amb la 
Plaça de Sant Sebastià.  

No, funciona tot bé com està ara.

Si, però es pot solucionar amb més passos de vianants.

Consideres necessària la connexió del Jardí Botànic amb la resta 
del barri i concretament amb la Plaça de Sant Sebastià ?

CONNEXIÓ PLAÇA SANT SEBASTIÀ – JARDÍ BOTÀNIC05

94,7

5,3

%

0,0



Una plaça per als vianants, amb vegetació, jocs de xiquets i 
terrasses, accés restringit a garatges existents i serveis d'emergències

Una plaça mixta, amb vegetació, on tinguen cabuda tant els vianants 
com l’aparcament per a cotxes 

M’agrada com és ara, la plaça no necessita reformes 

PLAÇA ROJAS CLEMENTE

Com t’agradaria que fóra la Plaça?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC01

87,5

12,5

0,0

%



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA ROJAS CLEMENTE

Quins elements t'agradaria més que hi haguera en la plaça? 
Ordena per ordre de prioritat de l'1 al 9.

Zona infantil 
i/o adolescents Vegetació

Espai buit 
per activitatsAigua

Bancs

Vàters públics

Bars/Terrasses Aparcament 
per bicicletes

Aparcament 
per vehicles

12

3

4

5

6 7

8

9



USOS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLAÇA SANT SEBASTIÀ

Què t'agradaria trobar en aquesta plaça? 
Ordena per ordre de prioritat de l'1 al 9.

Mercat 
setmanal Jocs infantils

Activitats 
culturals

Aparcar
bicicletes

Aparcar 
vehicles

Jocs per 
adolescents

Prendre alguna 
cosa en terrassa

Activitats 
religioses

Tranquil·litat

62

7

3

9

4 5

1

8



M’agrada la proposta de crear horts urbans autogestionats com a ús
temporal que permeta la futura ampliació del Jardí Botànic

M’agrada la proposta de crear horts urbans autogestionats com a ús
definitiu –encara que siga en una part dels terrenys-

No m’interessen els horts urbans, m’agradaria més un altre tipus
d’espai públic que no requerisca de tanques ni murs perimetrals

SOLAR JESUÏTES

Com t’agradaria que s’utilitzara aquest espai?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC02

52,9

47,1

%

0,0



SI

NO

SOLARS PRIVATS

Consideres interessant per al barri l‘activació temporal d'aquests
solars per a usos veïnals, mentre no hi haja interès en la seua
edificació?

USOS DE L’ESPAI PÚBLIC03

100

0,0

%



SOLARS PRIVATS – Usos temporals
Per a l’ús temporal de solars privats, es proposa la tramitació de 
Convenis de cessió d’ús. Quina fórmula seria més adequada?  

Convenis Propietaris-Ajuntament, a canvi de contraprestacions.
Gestió de l’ús per part de l’Ajuntament (com equipament públic) 

Convenis Propietaris-Ajuntament, a canvi de contraprestacions.
Co-gestió Ajuntament i veïns (més llibertat d’horaris, etc) 

Convenis privats Propietaris-Veïns, amb el vistiplau de l’Ajuntament.  
Auto-gestió veïnal del seu ús i manteniment. 

GESTIÓ04

27,8

61,1

%

11,1



SI

NO

SOLARS PRIVATS – Fora d’alineació del carrer

Consideres important que l‘Ajuntament impulse aquesta o 
qualsevol altra mesura per a augmentar a curt termini l'ample
d'aquestes voreres?

GESTIÓ05

100

%

0,0



SI

NO

PAS COBERT CENTRE DE SALUT

Consideres necessari el tancament per la nit d’aquesta connexió?

GESTIÓ06

68,4

31,6

%



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
La presencia masiva de cotxes aparcats al barri genera 
problemes greus a la qualitat de l’espai públic que afecten a la 
mobilitat i per tant ÉS NECESSÀRIA UNA REDUCCIÓ DE 
L’ESTACIONAMENT EN SUPERFÍCIE, buscant alternatives a 
l’aparcament. 

SI

NO

APARCAMENT01

100

0,0

%



Estàs d’acord amb introduir la ZONA TARONJA al barri per 
prioritzar l’aparcament dels veïns?

SI

NO

APARCAMENT02

100

0,0

%



Combinaria la ZONA TARONJA amb la ZONA BLAVA i amb
l’ESTACIONAMENT LLIURE. 

Si es reduix l’estacionament en superficie i s’introduix la zona 
taronja, amb quina proposta estàs més d’acord?

APARCAMENT

Faria estacionament de superficie ZONA TARONJA i arees de ZONA 
BLAVA en certs punts que atrauen desplaçaments de vistants.

Faria TOT L’ESTACIONAMENT de superficie ZONA TARONJA per 
prioritzar l’aparcament dels veïns.

03

71,4

28,6

0,0

%



Sabent que al barri hi ha places d’aparcament buides (en venda, 
lloguer o no utilitzades), amb quin sistema d’intervenció i/o 
gestió per part de l’Ajuntament estaries més d’acord?

APARCAMENT

Gravar amb impostos la possessió d’una plaça de garatge buida de 
manera pareguda a com es grava la segona residència sense llogar.

Crear un sistema de gestió públic de places que garantisca un preu 
més baix de lloguer per als veïns i una renda segura al propietari.

No estic d’acord amb CAP DELS SISTEMES d’intervenció o gestió
proposats.

04

5,9

70,6

23,5

%



Si una volta implantada la ZONA TARONJA i inclús implementat
algun sistema de gestió de les places existents privades, el veïnat
continua amb problemes d’estacionament, 
Penses que l’Ajuntament deuria estudiar la utilització de solars
per a crear bosses temporals o continues d’aparcament?

SI

NO

APARCAMENT05

82,4

17,6

%



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
Hi ha llocs al barri com el MERCAT DE ROJAS CLEMENTE que cal 
que tinguen un tractament diferenciat en la qüestió de 
l’estacionament, deixant places de zona blava o d’estacionament
lliure al seu entorn per facilitar que la gent vinga en cotxe a 
comprar. 

SI

NO

APARCAMENT06

23,5

76,5

%



Penses que hi ha SUFICIENT INFORMACIÓ sobre les línies que 
passen pel barri i que estes estan ben senyalitzades (recorreguts, 
situació de les parades i informació dels horaris o freqüències de 
pas dels autobusos)?

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC07

17,6

82,4

%



Penses que estan BEN COORDINATS els diferents sistemes de 
transport i la frequència de pas de les diferents línies per 
afavorir els transbordaments entre línies i entre mitjans?
(ex: agrupar parades de metro, bus i metrobus, situar estacions
de valenbisi prop de parades de bus i metro, coordinar 
freqüencies de línies complementàries)

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC08

37,5

62,5

%



Amb quina zona de la ciutat penses que el barri està pitjor
comunicat amb transport públic?

TRANSPORT PÚBLIC

Amb LES UNIVERSISTATS i els barris del NORD i del NORD-EST.

Amb el CENTRE HISTÒRIC.

El barri està BEN COMUNICAT.

09

7,7

69,2

23,1

%



Quina millora penses que és més necessària al transport públic
del barri?

TRANSPORT PÚBLIC

Introduir NOVES LINIES per a arribar a altres punts de la ciutat.

Millorar les FREQÜÈNCIES DE PAS de les diferents línies.

Millorar el SERVEI NOCTURN per evitar que la gent vinga al barri a 
estacionar i eixir pel Centre Històric

10

12,5

0,0

87,5

%



Estàs d’acord amb la següent afirmació?
Cal MILLORAR L’ACCESIBILITAT de les parades de metro i de bus 
del barri millorant els itineraris a peu per arribar, aixi com 
estudiant la situació de les diferents parades de bus existents 
actualment.

SI

NO

TRANSPORT PÚBLIC11

100

0,0

%



El PMUS proposa doble sentit de circulació a un segment de 
Guillem de Castro per fer entrar la línia 28 al Centre Històric per 
Guillem Sorolla. Quina opinió et mereix esta solució? 

TRANSPORT PÚBLIC

Pense que la solució COMPLICARIA MOLT EL TRÀNSIT a Guillem de 
Castro i que per tant estudiaria una altra solució. 

Pense que MILLORARIA MOLT la connexió de la part nord del barri
amb el centre històric i per tant estic TOTALMENT D’ACORD.

Pense que LA PART NORD del barri està BEN COMUNICADA amb el 
centre històric.

12

14,3

71,4

14,3

%







Com t ’imagines la plaça de Rojas Clemente?

NOM ANYS IMAGINA EL BOTÁNIC
TALLER  D’ESPAI PÚBLIC PER XIQUETS I XIQUETES

promou: coordina:



m’agrada...

m’agrada...

m’agrada...

m’agrada...

m’agrada...

m’agrada...
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	   13.12.16	  

AULA	  BIBLIOTECA	  MUNICIPAL	  
	  

	  
ACTA	  DE	  GRUP	  MOTOR	  03	  

TALLER	  MOU-‐TE	  	  AL	  BOTÀNIC	  I	  TALLER	  IMAGINA	  EL	  BOTÀNIC	  	  
	  
Assistents:	  	  
la	  paisatgeria	  (Elena	  Azcárraga,	  Gonzalo	  Fayos,	  Jaime	  García,	  María	  Pedro,	  i	  Javier	  Rivera)	  
Grup	  motor	  (Mariví	  Castillo_veïna	  /	  Andrés	  Navarro_veí	  /	  Àngel	  Delicado_veí	  /	  Josep	  
Vinyes_veí	  /	  Desiderio	  Guia_Col·∙lectiu	  veïnal	  Botànic	  /	  Liliya	  Radkova_veïna	  /	  Pepe	  Ivorra_veí)	  	  
Ajuntament	  de	  València	  (Ruth	  López_cap	  de	  servei	  Circulació	  i	  Transports	  i	  Juan	  Enrique	  
Tur_assessor	  delegació	  de	  mobilitat)	  
	  
	  
La	  reunió	  comença	  a	  les	  18.15	  h	  tractant	  els	  temes	  previstos	  a	  l’ordre	  del	  dia	  precedit	  d’un	  
resum	  del	  procés	  i	  agraint	  la	  participació	  dels	  membres	  de	  l’Ajuntament	  a	  aquesta	  reunió.	  
	  
RESUM	  DEL	  PROCÉS	  
Què	  hem	  fet	  junts	  estos	  2	  mesos?	  
El	  15	  d'octubre	  vam	  llançar	  el	  Botànic	  és	  mou	  amb	  una	  festa	  en	  el	  barri	  que	  va	  servir	  de	  
cridada	  d'atenció	  als	  veïns	  escenificant	  que	  un	  altre	  tipus	  d'espai	  públic	  és	  possible.	  
A	  partir	  d'aquell	  dia,	  ens	  hem	  trobat	  amb	  els	  veïns	  a	  través	  del	  grup	  motor	  en	  2	  ocasions	  i	  en	  
tallers	  oberts	  a	  tots	  en	  altres	  2	  ocasions.	  Ens	  heu	  ajudat	  a	  encaixar	  l’enquesta	  online,	  ens	  heu	  
facilitat	  dades	  i	  informació,	  hem	  mantingut	  contacte	  a	  través	  del	  mail,	  facebook,	  twitter	  i	  
instagram,	  i	  també	  físicament	  els	  dissabtes	  al	  matí,	  s'ha	  informat	  als	  veïns	  que	  s'han	  acostat	  a	  
l'oficina	  oberta	  del	  procés	  a	  la	  parada	  nº	  47	  del	  mercat.	  Recordem	  que	  el	  cap	  de	  setmana	  
vinent	  (17	  de	  desembre)	  és	  l'últim	  en	  el	  qual	  estarà	  oberta.	  
	  
Per	  poder	  organitzar	  els	  tallers,	  tractar	  que	  foren	  el	  més	  productius	  possibles	  i	  així	  poder	  
extraure	  conclusions	  interessants	  sobre	  la	  problemàtica	  existent	  en	  matèria	  d'espai	  públic	  i	  
mobilitat	  al	  barri,	  l'equip	  tècnic	  ha	  realitzat	  una	  anàlisi,	  que,	  encara	  que	  ja	  heu	  pogut	  conèixer	  
en	  bona	  part,	  estarà	  tot	  convenientment	  arreplegat	  en	  el	  document	  final.	  	  
	  
Què	  ens	  queda	  per	  fer	  junts?	  	  
A	  més	  d’aquesta	  reunió,	  aquest	  divendres	  16	  de	  desembre	  farem	  l’últim	  taller	  obert	  del	  
procés,	  sobre	  propostes	  més	  concretes,	  que	  es	  diu	  “Imagina	  el	  Botànic”,	  que	  explicarem	  
desprès.	  	  
	  
Què	  li	  queda	  a	  l’equip	  tècnic	  per	  fer?	  	  
-‐	  Continuarem	  amb	  el	  Taller	  de	  camins	  escolars	  que	  estem	  organitzant	  junt	  a	  l’escola	  
Cervantes	  (grups	  de	  3er,	  8	  anys)	  per	  al	  mes	  de	  gener.	  	  
-‐	  Deixarem	  l’enquesta	  online	  oberta	  unes	  setmanes	  més	  per	  continuar	  arreplegant	  dades	  i	  que	  
les	  conclusions	  siguen	  el	  més	  representatives	  possible.	  	  
-‐	  Aconseguirem	  alguna	  dada	  més	  sobre	  la	  mobilitat	  associada	  al	  mercat.	  
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-‐	  Farem	  entrevistes	  individualitzades	  a	  diferents	  agents	  del	  barri,	  als	  que	  no	  s’ha	  arribat	  per	  
diferents	  motius,	  o	  que	  han	  mostrat	  interès	  pel	  procés	  però	  no	  han	  pogut	  participar	  tot	  el	  que	  
volien	  pels	  horaris,	  etc.	  Comencem	  aquest	  divendres	  amb	  els	  treballadors	  del	  mercat	  Rojas	  
Clemente.	  	  
	  
Volem	  contactar	  amb:	  
	  
PLAZA	  RESERVADA,	  CERVANTES	  AMPA,	  CERVANTES	  COL·∙LEGI,	  BOTÀNIC	  CULTURA,	  DISTRITO	  
008,	  COL·∙LECTIU	  VEÏNAL	  BARRI	  BOTÀNIC,	  FALLES,	  MERCAT,	  COCEMFE,	  PARRÒQUIA	  SANT	  
SEBASTIÀ,	  CENTRE	  SALUT,	  BIBLIOTECA,	  UNIVERSITAT	  CATÒLICA,	  VALENCIA	  EN	  BICI,	  MICALET,	  
BICIKLO,	  LA	  LLIBRETA,	  REDACTORS	  DEL	  PLA	  BIC	  DEL	  BOTÀNIC,	  SALVEM	  EL	  BOTÀNIC.	  
	  
Enviarem	  el	  llistat	  al	  grup	  motor	  per	  tal	  que	  el	  revisen	  i	  proposen	  altres	  agents	  socials	  que	  
consideren	  importants	  per	  a	  afegir	  a	  les	  entrevistes	  personalitzades.	  
	  
De	  tot	  això	  eixiran	  una	  sèrie	  d’actuacions,	  que	  quedaran	  recollides	  en	  un	  document.	  Les	  
propostes	  s’ordenaran	  en	  diferents	  escenaris	  segons	  la	  prioritat	  i	  la	  viabilitat	  econòmica	  i	  
temporal	  per	  dur-‐les	  a	  terme.	  	  
	  
La	  presentació	  de	  l’ESTRATÈGIA	  INTEGRAL	  PARTICIPATIVA	  es	  farà	  al	  MARÇ	  2017.	  	  
	  
	  
DADES	  DE	  PARTICIPACIÓ	  fins	  ara	  
Es	  fa	  un	  repàs	  de	  les	  dades	  de	  participació	  als	  diferents	  actes,	  tallers	  i	  enquestes,	  com	  són	  
diaB!,	  1ª	  Reunió	  grup	  motor,	  2ª	  Reunió	  grup	  motor,	  Taller	  (re)coneix	  el	  Botànic,	  Taller	  mou-‐te	  
al	  Botànic,	  Enquesta	  online	  a	  la	  web	  i	  Enquesta	  al	  mercat.	  Es	  mostra	  en	  general	  una	  baixa	  
participació.	  
Totes	  aquestes	  dades	  s’arrepleguen	  al	  dossier	  de	  la	  fase	  2	  que	  en	  breu	  es	  penjarà	  a	  la	  web.	  
	  
Juan	  Enrique	  Tur	  comenta	  que	  des	  de	  l’Ajuntament	  estan	  adonant-‐se	  d’una	  baixa	  participació	  
en	  alguns	  processos	  en	  marxa	  a	  la	  ciutat,	  i	  els	  agradaria	  poder	  constatar	  que	  eixa	  “no	  
participació”	  també	  és	  voluntària,	  a	  molta	  gent	  li	  arriba	  la	  informació	  però	  decideixen	  no	  
participar.	  Per	  això	  recomana	  un	  últim	  esforç	  per	  aplegar	  a	  tots	  els	  veïns	  -‐quasi	  porta	  per	  porta	  
en	  format	  pamflet	  als	  portals-‐	  per	  que	  facen	  l’enquesta	  oberta	  i	  participen	  el	  més	  possible	  del	  
final	  del	  procés;	  també	  –pensant	  en	  el	  que	  poden	  dir	  les	  veus	  crítiques-‐	  que	  l’esforç	  
d'acostament	  als	  veïns	  puga	  demostrar-‐se	  d'alguna	  manera	  objectiva,	  quantificant	  nombre	  de	  
persones	  informades	  i/o	  quedant	  reflectit	  amb	  material	  gràfic	  (fotografies,	  etc.).	  	  
	  
L’equip	  redactor	  i	  el	  grup	  motor	  constaten	  la	  publicitat	  que	  s’ha	  fet	  del	  procés	  per	  múltiples	  
mitjans	  (oral,	  digital,	  cartells,	  etc.)	  i	  en	  múltiples	  formats.	  En	  general	  s’atribueix	  la	  baixa	  
participació	  a	  la	  poca	  experiència	  en	  participació	  de	  la	  societat	  (un	  model	  molt	  nou	  al	  país)	  i	  
més	  venint	  d’unes	  polítiques	  gens	  participatives	  anteriors.	  
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En	  qualsevol	  cas	  s’emfatitza	  l’esforç	  final	  que	  es	  farà	  en	  les	  entrevistes	  personalitzades	  (on	  es	  
proposa	  parlar	  també	  en	  la	  Federació	  de	  Veïns,	  donat	  que	  al	  barri	  l’associació	  veïnal	  federada	  
no	  està	  en	  actiu)	  i	  es	  pren	  nota	  de	  la	  proposta	  de	  l’Ajuntament.	  	  
	  
	  
RESULTATS	  DELS	  TALLERS	  OBERTS	  
Es	  fa	  un	  repàs	  del	  Taller	  (re)coneix	  el	  Botànic	  i	  dels	  resultants	  obtinguts,	  on	  l’objectiu	  va	  ser	  
detectar	  els	  punts	  conflictius	  però	  també	  les	  virtuts	  i	  oportunitats	  presents	  a	  l’espai	  públic	  del	  
barri.	  	  
S’ha	  traslladat	  la	  informació	  obtinguda	  en	  el	  passeig	  a	  unes	  fitxes,	  que	  s’han	  fet	  arribar	  a	  les	  
persones	  integrants	  del	  grup	  motor,	  i	  sobre	  les	  quals	  se’ls	  demana	  que	  afegisquen	  tot	  el	  que	  
puguen	  detectar	  que	  no	  s'ha	  considerat,	  sobretot	  de	  les	  zones	  que	  per	  qüestions	  de	  temps	  no	  
es	  van	  poder	  visitar.	  	  
Es	  recomana	  canviar	  el	  color	  del	  fons	  de	  les	  llegendes	  del	  plànol	  perquè	  és	  confús.	  
	  
Es	  fa	  un	  repàs	  del	  Taller	  mou-‐te	  al	  Botànic	  i	  dels	  resultats	  obtinguts,	  on	  l’objectiu	  va	  ser	  
conèixer	  com	  es	  mou	  la	  gent	  del	  barri,	  els	  seus	  hàbits	  de	  desplaçament;	  l’ús	  que	  fan	  dels	  
diferents	  mitjans	  de	  transport,	  tenint	  en	  compte	  la	  visió	  de	  perspectiva	  de	  gènere.	  
S’ha	  transcrit	  els	  resultats	  obtinguts	  en	  unes	  taules,	  on	  s'aprecien	  les	  propostes	  que	  van	  
obtenir	  més	  consens	  dels	  participants.	  
De	  nou,	  totes	  aquestes	  dades	  s’arrepleguen	  al	  dossier	  de	  la	  fase	  2	  que	  en	  breu	  es	  penjarà	  a	  la	  
web.	  
	  
	  
RESULTATS	  DE	  LES	  ENQUESTES	  fins	  ara	  
Per	  últim,	  repassant	  el	  que	  s’ha	  fet	  fins	  ara,	  es	  presenten	  breument	  els	  resultats	  que	  estan	  
apareixent	  tant	  a	  l’enquesta	  online	  (via	  web,	  de	  moment	  88)	  com	  a	  l’enquesta	  del	  mercat	  
(físicament),	  amb	  dades	  de	  participació	  i	  les	  conclusions	  generals.	  
L’enquesta	  del	  mercat	  s’està	  completant	  amb	  una	  presa	  de	  dades	  de	  l’estacionament	  a	  la	  plaça	  
Rojas	  Clemente	  per	  veure	  si	  els	  usuaris	  de	  l’aparcament	  ho	  son	  també	  del	  mercat.	  
L’enquesta	  online	  romandrà	  oberta	  un	  temps	  encara	  i	  l’enquesta	  del	  mercat	  es	  completarà	  
amb	  una	  presa	  de	  dades	  uns	  dies	  aleatoris	  entre	  setmana.	  	  
	  
Respecte	  al	  mercat,	  per	  donar-‐li	  més	  visibilitat,	  el	  grup	  motor	  proposa	  la	  publicitat	  al	  canal	  
bussi	  de	  l’EMT	  de	  les	  línies	  que	  passen	  pel	  barri	  i	  la	  senyalització	  en	  les	  dues	  direccions	  a	  la	  
Gran	  Via.	  Des	  de	  l’Ajuntament	  confirmen	  que	  la	  senyalització	  en	  una	  direcció	  ja	  existeix	  i	  en	  
l’altra	  està	  prevista	  a	  curt	  termini.	  
	  
	  
TALLER	  IMAGINA	  EL	  BOTÀNIC	  	  
L’últim	  taller	  obert	  serà	  este	  divendres	  16	  de	  desembre	  a	  les	  17.30	  h	  i	  encara	  que	  al	  cartell	  del	  
taller	  està	  anunciat	  que	  serà	  en	  el	  centre	  de	  persones	  majors,	  ahir	  vam	  saber	  que	  no	  està	  
disponible	  la	  sala,	  de	  moment	  tenim	  reservada	  una	  aula	  en	  el	  Micalet	  però	  es	  confirmarà	  demà	  
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-‐a	  data	  de	  la	  transcripció	  de	  l’acta	  es	  confirma	  la	  disponibilitat	  de	  la	  sala	  del	  centre	  de	  majors,	  
quedant-‐se	  com	  era	  a	  la	  convocatòria-‐.	  Es	  recorda	  la	  importància	  de	  difusió	  de	  la	  convocatòria	  
per	  a	  que	  vinga	  el	  màxim	  nombre	  de	  persones	  possible.	  
	  
Adults	  
En	  aquest	  últim	  i	  decisiu	  taller	  es	  presentaran	  els	  resultats	  i	  conclusions	  dels	  tallers	  oberts,	  
enquestes,	  informació	  i	  tots	  els	  suggeriments	  que	  s’han	  rebut	  durant	  aquests	  dos	  mesos	  per	  
part	  dels	  veïns	  i	  veïnes	  del	  barri.	  
Es	  debatrà	  i	  votarà	  sobre	  quin	  model	  de	  barri	  volen	  els	  veïns	  per	  al	  futur,	  quins	  canvis	  volen	  
per	  millorar	  el	  seu	  espai	  públic,	  prioritzant	  les	  accions	  que	  es	  consideren	  més	  necessàries	  i	  
prioritàries.	  	  
El	  grup	  motor	  proposa	  que	  s’incloga	  l’opció	  de	  triar	  carrers	  completament	  per	  vianants	  a	  la	  
proposta	  de	  model.	  L’equip	  dinamitzador	  confirma	  que	  està	  previst	  incloure	  el	  tema	  en	  
l’estratègia	  de	  vianants	  i	  bici.	  
	  
Xiquets/es	  	  
Taller	  IMAGINA	  LA	  PLAÇA.	  	  
Paral·∙lelament	  al	  taller	  d’adults	  es	  farà	  un	  taller	  per	  a	  xiquets	  amb	  l’objectiu	  de	  recollir	  
propostes	  sobre	  els	  futurs	  usos	  i	  disseny	  de	  la	  plaça	  Rojas	  Clemente.	  Donat	  que	  es	  tracta	  de	  la	  
proposta	  d’inversions	  en	  barris	  més	  votada	  als	  pressupostos	  participatius,	  es	  treballarà	  la	  plaça	  
des	  de	  la	  perspectiva	  dels	  xiquets.	  Com	  s’imaginen	  els	  infants	  del	  barri	  esta	  plaça,	  què	  els	  
agradaria	  que	  hi	  haguera,	  etc.	  	  
	  
	  
PREGUNTES,	  SUGGERÈNCIES	  I	  DUBTES	  
1)	  Un	  membre	  del	  grup	  motor	  comenta	  la	  proposta	  presentada	  a	  l’Ajuntament	  del	  projecte	  
Bicibus_anem	  a	  l’escola	  en	  bici,	  que	  pretén	  l’ampliació	  de	  la	  vorera	  front	  al	  col·∙legi	  Cervantes	  
desviant	  el	  carril	  bici	  que	  s’està	  construint.	  El	  desviament	  faria	  anar	  mes	  lents	  als	  ciclistes	  al	  
pas	  per	  l’escola	  i	  l’ampliació	  de	  la	  vorera	  descongestionaria	  l’entrada	  i	  eixida	  dels	  xiquets	  i	  
permetria	  ubicar	  aparcaments	  per	  a	  bici	  promocionant	  el	  “bicibus”	  (anar	  a	  l’escola	  en	  bici	  i	  en	  
grup,	  per	  guanyar	  seguretat,	  consciència	  i	  educar).	  
L’Ajuntament	  confirma	  que	  la	  proposta	  ha	  arribat	  i	  s’està	  estudiant	  la	  seua	  viabilitat.	  
	  
L’equip	  dinamitzador	  comenta	  que	  coneix	  la	  proposta	  i	  vol	  puntualitzar	  que	  l’ampliació	  de	  la	  
vorera	  (molt	  necessària	  per	  l’ús)	  	  hauria	  d’agafar	  tota	  l’illa	  del	  col·∙legi	  i	  la	  curvatura	  proposada	  
pel	  desviament	  del	  carril	  bici	  es	  massa	  tancada	  i	  hauria	  de	  fer-‐se	  més	  dolça.	  A	  més,	  l’espai	  
guanyat	  de	  vorera	  no	  s’hauria	  d’ocupar	  amb	  aparca	  bicis	  (es	  necessària	  per	  l’entrada	  i	  eixida	  
dels	  xiquets),	  proposant	  el	  seu	  trasllat	  al	  carrer	  posterior	  del	  col·∙legi	  (C/	  Andreu	  Julià,	  com	  a	  
part	  del	  possible	  canvi	  de	  la	  seua	  secció	  a	  un	  carrer	  destinat	  més	  per	  a	  vianants	  i	  bicis).	  Fins	  i	  
tot	  altres	  usuaris	  de	  l’escola	  ja	  han	  proposat	  utilitzar	  la	  porta	  posterior	  per	  al	  dia	  a	  dia	  i	  
transformar	  el	  carrer	  en	  un	  completament	  per	  a	  vianants,	  fugint	  del	  trànsit	  de	  Guillem	  de	  
Castro.	  
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L’Ajuntament	  pren	  nota	  dels	  suggeriments.	  Els	  sembla	  interessant	  que	  l'actuació	  provoque	  un	  
augment	  de	  l'ús	  de	  la	  bicicleta	  per	  a	  anar	  a	  l’escola,	  i	  per	  a	  açò	  és	  important	  que	  l'espai	  puga	  
absorbir	  un	  augment	  d'usuaris.	  	  
	  
2)	  El	  grup	  motor	  demana	  que	  es	  pengi	  l’enquesta	  a	  l’apartat	  de	  descàrregues	  de	  la	  web	  per	  
poder-‐la	  fer	  físicament	  i	  que	  l’equip	  dinamitzador	  li	  la	  envie	  per	  mail.	  També	  des	  del	  Col·∙lectiu	  
veïnal	  Botànic	  es	  demanen	  un	  grapat	  impreses	  per	  poder-‐les	  fer	  a	  l’associació	  veïnal.	  
	  
Per	  part	  de	  l’Ajuntament	  agraeixen	  el	  treball	  del	  grup	  motor	  i	  del	  procés	  desenvolupat,	  
animant	  a	  tancar-‐lo	  amb	  la	  major	  participació	  possible.	  	  
	  
	  
COM	  CONTACTAR	  AMB	  NOSALTRES	  	  
Es	  recorden	  les	  vies	  de	  contacte,	  per	  correu	  electrònic	  elbotanicesmou@gmail.com,	  per	  
facebook	  #elbotanicesmou	  o	  físicament	  a	  la	  parada	  del	  Mercat	  Rojas	  Clemente	  per	  últim	  dia	  el	  	  
dissabte	  17	  de	  desembre	  de	  12.00	  a	  14.00	  h.	  
	  
S’alça	  la	  sessió	  a	  les	  19.40	  h.	  	  
	  
	  



_col·∙laboradors	  i	  agraïments	  fase	  03	  

 

 

 

      

Mercado Rojas Clemente - parada mercat    Centre per a Persones Majors Regne de València - aula taller 

 

 

 

Biblioteca municipal María Beneyto - aula grup motor    CP-Cervantes - camins escolars 

 

 

Es tiempo de reír - fotografia i vídeo 

 

 



Per a concloure, agrair al veïnat en general, tant en forma individual com a les associacions, agrupacions, institucions, 

comerços, etc., per l’ajuda en la difusió i realització -directa i indirecta- del procés. 

També agrair, especialment, a tots aquells voluntaris i col·laboradors que, amb la seua ajuda, han fet possible que es poguera 

desenvolupar esta fase de El Botànic es mou.     

 

 

València, 13 de gener de 2017 
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