ESPAI PÚBLIC
ESP_01 | GESTIÓ
01_Ac vació temporal dels solars desocupats
02_Neteja i ges ó de residus
03_Ocupació de la via pública d’an gues alineacions

ESPAI PÚBLIC

ESP_02 | AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT
01_Creació de corredors verds
02_Manteniment sostenible
03_Afavorir la biodiversitat de fauna
04_Implantació de sistemes de drenatge sostenible
05_Implantació enllumenat
06_Incen vació vehicles elèctrics
ESP_03 | POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI
01_Tractament entorn Torres de Quart
02_Recuperació història

FASE 4_Línies d’actuació

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València
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ESP_01

01

ACTIVACIÓ TEMPORAL DELS SOLARS DESOCUPATS
AL BARRI

JUSTIFICACIÓ
En el teixit urbà del barri Botànic existeixen diversos solars de diferents dimensions que des de fa molts anys,
conseqüència de la crisi econòmica, es troben en desús i suposen un problema de salubritat i de degradació
del paisatge urbà. Donada la densitat del barri i el dèﬁcit d’espais públics de relació i estada per als veïns,
apareix la proposta de posar a la disposició del barri algun/s d’aquests buits urbans.
En un clar indicador de canvi de tendència en l’urbanisme actual, molts ajuntaments estan experimentant
amb noves idees incorporant la temporalitat dels usos (el que permet conèixer si les decisions funcionen
o no) i contemplant mecanismes de ges ó ciutadana directa. Alguns usos possibles: ac vitats veïnals,
aparcament, càrrega i descàrrega de comerços/mercat, horts urbans, jardins comunitaris amb jocs infan ls,
espais espor us, etc.

ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ

PROPOSAT:

40

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (Falles i Mercat)
Enquestes
Altres

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ

DESCRIPCIÓ

Solars desocupats existents al barri (veure plànol).

Es proposa el desenvolupament d’un procés amb implicació ciutadana dirigit a l’ac vació d’aquests espais en
desús amb l’objec u de posar-los al servei públic, seguint els següents passos:

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

01_Iden ﬁcació de solars, propietat, qualiﬁcació en el PGOU, possibilitats d’ac vació i usos possibles.
02_Procés par cipa u ciutadà sobre necessitats en el barri, demandes i col·lec us interessats.
03_Cessió d’ús al col·lec u que es faça càrrec de la ges ó del/s solar/s mitjançant convenis, amb vis plau
municipal.
04_Adequació dels espais als usos previstos.

FASE 4_Línies d’actuació

- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_01.01
01

03

01_Plànol solars desocupats al barri
02/03_Projecte exemple “estonoesunsolar” (Saragossa)
04_Estat actual del solar de l’alqueria al carrer Beat Gaspar Bono

04
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ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ

02
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ESP_01

02

NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS
MILLORANT L’ESTAT DELS CARRERS

JUSTIFICACIÓ
Al llarg de tot el procés s’ha evidenciat per part dels ciutadans (tant adults com xiquets) la bru cia general
existent als espais públics del barri. Ja al mateix primer dia del procés (festa de presentació diaB!), la paraula
“bru cia” va ser la més repe da pels veïns i veïnes a la pregunta “què és el que menys t’agrada del barri”.
Aquesta bru cia pot ser deguda tant a l’escassa presència dels serveis de neteja municipals com a l’incivisme
d’alguns ciutadans i propietaris d’animals domès cs.
Per altra banda, el veïnat transmet l’existència d’una problemà ca important d’índole social-amb la presència
de persones sense sostre i “gorrilles”- que fa incrementar en algunes zones el problema d’insalubritat (no tant
d’inseguretat).

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (El Micalet)
Enquestes
Altres (Tallers al col·legi Cervantes)

ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ
42

Coneguda la recent no cia que l’Ajuntament té intenció d’augmentar el pressupost per a neteja dels carrers i
la recollida de residus, així com augmentar les inspeccions perquè el treball es faça bé, es nguen en compte
les necessitats d’aquest barri en aquest sen t. Respecte de la problemà ca social, es sol·licita a Serveis Socials
la seua implicació i ges ó.

FASE 4_Línies d’actuació

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.
- Àrea de Desenvolupament Humà.

DESCRIPCIÓ

D’altra banda, els veïns demanen:
01_Punts de recollida per a l’oli de consum domès c (Decidim VLC codi VLC-2016-167)
02_Soterrament contenidors en els carrers Quart (VLC-2016-81) i Túria (VLC-2016-225)

Afecta a la totalitat del barri del Botànic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI: augment dels serveis de neteja
municipal.
- MIG TERMINI: ges ó de la problemà ca social.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_01.02
01_Plànol localització contenidors i espais amb problemà ca social
02_Situació contenidors carrer Quart
03_Exemple contenidors soterrats
04_Neteja dels carrers mitjançant aigua a pressió

01

03

04
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ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ

02
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ESP_01

03

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA D’ANTIGUES ALINEACIONS
DE SOLARS PRIVATS

PRIORITAT:

Els murs delimitadors d’alguns solars sobreïxen de les façanes dels ediﬁcis con gus (alineats segons Pla
General d’Ordenació Urbana de València). Aquesta situació provoca que les voreres siguen en eixos punts
molt estretes, impedint una correcta accessibilitat, fent necessari inclús en alguns moments baixar a la calçada
perquè els vianants puguen transitar.
Tots els veïns consultats estan d’acord en que en estos casos són necessàries mesures que impulsen l’alliberació
de l’espai públic per a augmentar l’amplada de les voreres.

ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ
44

MITJANA

BAIXA

COST:

JUSTIFICACIÓ

PROPOSAT:

ALTA

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

DELIMITACIÓ
Solars localitzats al plànol:
- Carrer Sant Pere Pasqual, 4
- Carrer Sant Pere Pasqual, 11
- Carrer Juan de Mena, 5
- Carrer Guillem de Castro, 99
- Carrer Guillem de Castro, 101
- Carrer Guillem de Castro, 103
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.

DESCRIPCIÓ
Es proposa que es ges one la cessió an cipada a l‘Ajuntament dels sòls que sobreïxen de les alineacions del
PGOU per a posar aquests terrenys a disposició de l’ús viari públic.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_01.03
02

01_Plànol situació dels solars fora d’alineació
02_Estat actual d’alguns d’aquestos solars
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ESPAI PÚBLIC_GESTIÓ

01
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ESP_02

01

CREACIÓ DE CORREDORS VERDS
INTRODUCCIÓ DE MÉS VEGETACIÓ AL BARRI

JUSTIFICACIÓ

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

El barri botànic té tres jardins de gran importància com són el riu Túria, el jardí de les Hespèrides i el jardí
botànic.

46

El riu es troba separat del barri pel Passeig de la Petxina i això juntament amb la diferència de cotes respecte
al barri fa que tant visual com sicament no es percep com a part del mateix. El jardí botànic és un jardí
envoltat de murs i ediﬁcacions que ho fan impermeable i a més no és de pagament. Finalment el jardí de les
Hespèrides amb horaris d’obertura i tancament i la seua situació perifèrica fa que també siga un espai poc
gaudit pels veïns.
Per això es considera que el barri necessita una unió real de la vegetació per crear corredors verds que uneixin
aquesta vegetació i que canvie la conﬁguració verda del barri i la percepció dels veïns i visitants.
Tots els veïns consultats estan d’acord que el barri necessita més vegetació.

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.

PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.
- Àrea d’Urbanisme.
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

DESCRIPCIÓ
Es proposa introduir la vegetació en qualsevol espai d’oportunitat, ja siga arbrat en alineació, enjardinar les
places, creació de parterres, plantació en terrats, u lització de solars com horts o jardins comunitaris...

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_02.01
01

03

01/02_Imatges del “Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona 2020”
03_Estat actual connexió amb el Jardí del Túria
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ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

02
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ESP_02

02

MANTENIMENT SOSTENIBLE
DE LA JARDINERIA

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

JUSTIFICACIÓ

48

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

En el barri la poca vegetació que trobem presenta un manteniment tradicional, retallada de bardisses,
escocells sense vegetació, recollida de fruits en tarongers…
Com es planteja augmentar el percentatge de vegetació dins del barri es proposa la possibilitat d’un altre pus
de ges ó de la vegetació com la jardineria urbana ecològica. Sense ﬁtosanitaris, sense eliminació de plantes
als escocells, amb el mínim de podes possibles...

COST:

DELIMITACIÓ
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

DESCRIPCIÓ
Canviar el model de ges ó de la jardineria per a fer-lo més ecològic i on els veïns puguen ﬁns i tot ser part del
mateix model.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_02.02
02

01_Jardí de les Hespèrides durant el taller “(Re)coneix el Botànic”
02_Carrer del Beat Gaspar Bono durant el taller “(Re)coneix el Botànic”
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ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

01
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ESP_02

03

AFAVORIR LA BIODIVERSITAT DE FAUNA
CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

JUSTIFICACIÓ

50

La biodiversitat de la fauna es concentra al voltant de les zones verdes del barri per açò sobretot en la meitat
sud (des de carrer Quart) la biodiversitat faunís ca disminueix considerablement. Es proposa augmentar-la
amb la creació d’hàbitats.

COST:

PROPOSAT:

DELIMITACIÓ

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

DESCRIPCIÓ
Creació d’hàbitats augmentant primer la vegetació i afavorint l’establiment d’espècies proporcionant-los
aliment i recer amb la col·locació de menjadors, caixes niu (tant per a ocells com per a rates penades), hotels
d’insectes, ruscs…

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_02.03
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ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

01_Proposta del “Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona 2020”
02_Exemples de nius per als ocells afavorint la seua presència al barri

51

ESP_02

04

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE DRENATGE SOSTENIBLE
AL BARRI

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

JUSTIFICACIÓ

52

El barri del botànic amb la seua falta de zones verdes i de sòls permeables perd totes les aigües pluvials per
escorren a que van al clavegueram perdent-se aigua que podria emmagatzemar-se per al reg, baldeig de
carrers o simplement permetre la inﬁltració de l’aigua al subsòl.

PRIORITAT:

PROPOSAT:

COST:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.

DESCRIPCIÓ

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

Els SUDS permeten la valoració del recurs pluja:
01_Redueixen la generació d’aigües residuals.
02_Proporcionen un recurs hídric alterna u i permeten la recàrega del freà c.

- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.
- Àrea d’Urbanisme.
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

Aquestes actuacions poden tenir diferent abast i magnitud. Des de canvis en els pendents dels paviments per
dirigir l’escorren a cap a les zones de plantació com són els parterres i els escocells, la instal·lació de paviments
drenants, ﬁns a obres més complexes amb estudis integrals del barri per a l’aproﬁtament i reu lització de les
aigües pluvials.

TERMINIS:

FASE 4_Línies d’actuació

BAIXA

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_02.04
02

01_Comportament drenatge previ i posterior a l’urbanització
02_Treball dels SUDS evitant l’acumulació d’aigua en super cie
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ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

01
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ESP_02

05

IMPLANTACIÓ ENLLUMENAT
BAIX CONSUM

PRIORITAT:

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

JUSTIFICACIÓ

54

Al barri hi ha una gran quan tat de fanals i en general el veïnat percep que hi ha massa il·luminació. S’ha
detectat una preocupació per la contaminació lumínica i la despesa que l’excés de lluminàries suposa per a la
ciutadania. Per açò es proposa canviar d’il·luminació perquè siga de baix consum.
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ
Es proposen diverses mesures:
01_Eliminació de fanals innecessaris.
02_Canvi de model de lluminària perquè la llum es dirigisca cap avall.
(en la Plaza María Beneyto les lluminàries són esfèriques)
03_Canviar el pus de bombeta per bombetes de baix consum.

FASE 4_Línies d’actuació

- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.
- Àrea d’Urbanisme.
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_02.05
02

01/02_Estat actual de l´enllumenat dels carrers al barri del Botànic
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ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

01
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ESP_02

06

INCENTIVACIÓ VEHICLES ELÈCTRICS
PÚBLICS I PRIVATS

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

ESPAI PÚBLIC_AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

JUSTIFICACIÓ

56

Per a reduir la contaminació es va proposar un model de ges ó que afavorira d’alguna manera els vehicles
elèctrics.
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

Algunes d’aquestes mesures poden ser:
01_Abara r l’impost de circulació. 02_Reduccions ﬁscals. 03_Subvencionar la compra de vehicles elèctrics.
04_Prioritzar l’aparcament a este pus de vehicles.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

01

02

03

01_Dis n u mediambiental assignat als vehicles elèctrics
02_Sistema de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública
03_Locatlització benzinera en un dels límits del barri del Botànic
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ESP_03

01

TRACTAMENT ENTORN TORRES DE QUART
MILLORANT L’ESPAI PÚBLIC

JUSTIFICACIÓ

ESPAI PÚBLIC_POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI

Les Torres de Quart no es situen dins dels límits administra us del barri Botànic però tenen una presència
innegable en la vida diària dels seus veïns i veïnes.

58

L’Ajuntament té previstes unes intervencions en l’entorn de les Torres de Quart del costat de Ciutat Vella
(plaça Santa Úrsula,...) i també es troba en tràmits l’eliminació de la benzinera de Guillem de Castro, però
no es preveuen millores a curt termini del costat del barri Botànic, on només existeix un pas de vianants
(insuﬁcient des del punt de vista funcional i indigne per al valor patrimonial d’aquesta an ga Porta de la ciutat)
No obstant assenyalar que es troba en tramitació el “Pla Especial de Protecció dels entorns dels Bens d’Interès
Cultural i Catàleg de Proteccions - Jardí Botànic de la Universitat de València, Porta de Quart, Església de Sant
Miquel i Sant Sebas à – PEP-EBIC 03 i Catàleg de Proteccions” on es proposen mesures de requaliﬁcació de
l’espai públic dirigides a la revalorització dels BICs i el seu entorn.
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-192)
Entrevistes (COCEMFE)
Enquestes
Altres

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Entorn de les Torres de Quart (veure plànol).
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge.
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

DESCRIPCIÓ

TERMINIS:

A curt termini és necessari millorar l’entorn pròxim, ampliant voreres i millorant el pas de vianants que creua
Guillem de Castro amb la reordenació del mobiliari urbà que s’acumula en aquesta cantonada amb el carrer
Quart. Però cal un projecte global i unitari que pose en valor tot l’entorn, creant un espai per a la seua
contemplació i que nga en compte tant el costat de Ciutat Vella com el del barri Botànic. A més llarg termini,
el Pla Especial en tramitació proposa la reurbanització i reordenació de la secció viària del carrer Guillem de
Castro, tram des de carrer Corona ﬁns la plaça de l’Encarnació.

- CURT TERMINI ( ): millora de la cantonada (pas de
vianants, voreres, organització del mobiliari urbà).

FASE 4_Línies d’actuació

CURT

MIG

LLARG

- LLARG TERMINI (
): accions de reurbanització
previstes en el Pla Especial dels entorns BIC.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

ESP_03.01
02

01_Plànol situació Torres de Quart i el seu entorn
02_Estat actual de l’entorn de les Torres de Quart
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ESPAI PÚBLIC_POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI

01
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ESP_03

02

RECUPERACIÓ HISTÒRIA
DEL BARRI

JUSTIFICACIÓ
El Botànic és un dels barris que conforma el districte d’Extramurs junt amb La Roqueta, La Petxina i Arrancapins.
Es tracta d’un dels entorns històrics de la ciutat de València, el seu emplaçament entre el riu Túria, les muralles i
alguns dels principals viaris històrics com el carrer Quart, el van conver r en un entorn privilegiat de l’expansió
urbana en el segle XIX. Un àmbit que va tenir un ràpid creixement ﬁns acabar de conﬁgurar-se al llarg del segle
XX, marcat per l’ instal·lació del Jardí Botànic, el Col·legi dels Jesuïtes i la presència de les Torres de Quart.
Destaquen també l’alqueria del carrer Beat Gaspar Bono (hui en estat d’abandonament) i la traça de l’an c
camí de Patraix (actualment carrer Juan de Mena).
Al llarg del procés els ciutadans han demostrat que valoren aquest entorn històric, si bé és necessari posar-lo
en valor.

ESPAI PÚBLIC_POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI

PROPOSAT:
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DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-192)
Entrevistes (COCEMFE)
Enquestes
Altres

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ
L’objec u de la proposta va dirigit a recuperar la dignitat i memòria històrica del barri gràcies a la implicació
de les ins tucions i la ciutadania. Es proposa:
- En un primer termini fer una campanya informa va i de sensibilització del Patrimoni i la Història del barri amb
ac vitats educa ves, recorreguts guiats inclusius, etc, i aproﬁtar per posar en marxa un procés par cipa u
ciutadà i disseny col·labora u per la posada en valor del patrimoni del barri (senyalització, usos de l’alqueria
i el solar del carrer Beato Gaspar Bono, possible reurbanització de l’an c Camí de Patraix (hui Juan de Mena),
“visibilitat” de la sèquia de Rovella que discorre per baix de les ediﬁcacions del barri, etc).
- A mig termini la realització de les accions dirigides a la revalorització segons resultats del procés par cipa u
anterior.

FASE 4_Línies d’actuació

- Àrea de Cultura.
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI ( ): campanya de sensibilització del
Patrimoni i la Història del barri. Procés par cipa u.
- MIG TERMINI ( ): realització de les accions dirigides a
la revalorització dels enclavaments històrics.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València
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ESPAI PÚBLIC_POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI

01_Creixement del barri del Botànic
02_Estat actual de l’alqueria del beat Gaspar Bono
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DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS
BOT_01 | PLAÇA ROJAS CLEMENTE
BOT_02 | PLAÇA SANT SEBASTIÀ
BOT_03 | SOLAR JESUÏTES
BOT_04 | PLAÇA MARIA BENEYTO
BOT_05 | EIX CARRER QUART

FASE 4_Línies d’actuació

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València
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BOT_01

01

PLAÇA ROJAS CLEMENTE
REMODELACIÓ I MILLORA

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

JUSTIFICACIÓ
Malgrat la seua posició estratègica en el barri i en la ciutat (per la seua proximitat al centre i la vinculació al
mercat Rojas Clemente), actualment la plaça es troba reduïda a ús d’aparcament. Una gran majoria dels veïns
demanen recuperar aquest espai per a les persones.
Es tracta d’un espai d’oportunitat que té un gran potencial per a conver r-se en una nova centralitat en el
barri, el nou pol sud amb qualitat urbana que revitalitze tot l’entorn, hui degradat.

DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS

“Remodelació i millora de la Plaça Rojas Clemente, enjardinament i zona infan l” és la proposta d’inversió en
el barri que ha comptat amb més suports en els pressupostos par cipa us (codi VLC 2016-148), passant la
fase de viabilitat tècnica.
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PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-148)
Entrevistes (Mercat,Falles,València en bici,COCEMFE)
Enquestes
Altres

DESCRIPCIÓ
Eliminació de l’aparcament de vehicles en tota la plaça. Peatonalització de l’espai amb accés restringit a
garatges existents, serveis d’emergències i necessitats de càrrega i descàrrega del mercat segons horari.
Prioritats de la ciutadania:
01_Vegetació
02_Zona infan l / adolescents
03_Espai buit per ac vitats

FASE 4_Línies d’actuació

04_Bancs
05_Aigua
06_Bars/ terrasses

07_Aparcament per bicicletes
08_Vàters públics
09_Aparcament per vehicles

COST:

DELIMITACIÓ
Plaça Rojas Clemente, entorn del mercat i carrers
adjacents.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

Es proposa actuar en dues fases:
- Una primera fase a CURT TERMINI ( ) que permeta
començar, amb pocs recursos, a modiﬁcar els hàbits de
mobilitat dels ciutadans respecte aquest punt neuràlgic
del barri augmentant la qualitat de l’espai públic.
- Una segona fase a MIG TERMINI (
) en la qual
es deﬁnisca amb detall, mitjançant un Projecte
d’urbanització, les caracterís ques deﬁni ves de la nova
plaça.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

BOT_01
01

03

01_Plànol situació plaça Rojas Clemente
02/03_Plaça Rojas Clemente durant el diaB
04_Estat actual plaça Rojas Clemente
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02
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BOT_02

02

PLAÇA SANT SEBASTIÀ
REMODELACIÓ I MILLORA

JUSTIFICACIÓ
La plaça Sant Sebas à és un dels pocs espais del barri per a la trobada dels veïns. D’ella es valora posi vament
la presència d’arbres i bancs, l’espai diàfan que permet realitzar ac vitats veïnals, la presència de l’església i la
proporció dels ediﬁcis que l’envolten. No obstant açò, al llarg del procés par cipa u els veïns han considerat
que està infrau litzada, no entenen la calçada perimetral i la presència de vehicles, proposen per a ella nous
usos (equipament infan l, recuperar el mercat històric dels divendres, etc) i demanen al carrer Quart una
millor connexió amb el Jardí Botànic.

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS

PROPOSAT:
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DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-184)
Entrevistes (Parròquia, Falles, València en bici)
Enquestes
Altres

DESCRIPCIÓ
Al llarg del procés par cipa u s’ha debatut sobre les accions que millorarien aquest entorn. A curt termini
es demana peatonalitzar tota la plaça i el carrer Dr Peset Cervera ﬁns el carrer Borrull, encara que siga amb
solució provisional. I a mig termini, per millorar la connexió de la plaça amb el Jardí Botànic el veïnat demanda
un projecte global amb un tractament unitari de tot el front del Jardí amb la plaça, una reurbanització de tot
l’entorn recuperant l’espai per als vianants (no és suﬁcient amb augmentar el nombre de passos de vianants
en el carrer Quart).

DELIMITACIÓ
Plaça Sant Sebas à, carrer Dr. Peset Cervera, carrer
Quart (front del Jardí Botànic) i accés al carrer Beat
Gaspar Bono.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

Per altra banda, 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 són:

- CURT TERMINI ( ): peatonalització de la plaça Sant
Sebas à i el carrer Dr. Peset Cervera.

01_Ac vitats culturals
02_Mercat setmanal
03_Jocs infan ls

- MIG TERMINI (
): projecte unitari de tot l’entorn
Beat Gaspar Bono - plaça - carrer Quart/Jardí Botànic.

FASE 4_Línies d’actuació

04_Prendre alguna cosa en terrassa
05_Tranquil·litat
06_Jocs per adolescents

07_Aparcar bicicletes
08_Ac vitats religioses
09_Aparcar vehicles

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

BOT_02
01

03

04
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02

01_Plànol situació plaça Sant Sebas à
02_Estat actual plaça Sant Sebas à
03_Actuació diaB a la plaça Sant Sebas à
04_Mercat de Sant Sebas à des del carrer Dr. Peset Cervera (anys 50)
(Font: valenciadesaparecida.blogspot.com.es)

67

BOT_03

03

SOLAR JESUÏTES

REMODELACIÓ I MILLORA

JUSTIFICACIÓ
Actualment es considera un espai molt deteriorat amb un gran potencial. Amb l’acord històric signat per
l‘Ajuntament amb els propietaris del solar en 2013, es va aconseguir preservar aquest espai per a la ciutat.
L’acord permet la cessió subsegüent a la Universitat de València, amb la ﬁnalitat d’ampliar l’actual Jardí
Botànic, si ben pel que sembla açò no es durà a terme a curt termini i la ciutadania reclama ja la dinamització
d’aquests terrenys, digniﬁcant no només el solar sinó tot el seu entorn.

DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS

PROPOSAT:
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DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:
DESCRIPCIÓ
Després de tants esforços, es demana que l’Ajuntament propicie ja l’ac vació d’aquest espai.

DELIMITACIÓ

La Coordinadora Cívica Salvem el Botànic (amb el recolzament d’altres col·lec us veïnals) proposa una solució
- provisional- que permeta visualitzar prompte que els terrenys ja formen part de l’espai públic de la ciutat: la
creació d’horts urbans autoges onats.

Solar dels Jesuïtes, al costat del Jardí de les Hespèrides.

Els veïns que han par cipat en el procés consideren encertada la proposta d’horts urbans, però es troben
dividits quant a la temporalitat d’aquest ús: uns veïns són par daris de l’ús temporal de l’inicia va mentre
no es faça l’ampliació del Jardí Botànic, mentre que d’altres opinen que els agradaria que els horts urbans
quedaren com a ús deﬁni u encara que fora en una part dels terrenys.

- Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

A més, es proposa aproﬁtar l’impuls de la inicia va d’ac vació del solar per a tramitar l’obertura de la connexió
del carrer Beat Gaspar Bono amb la Gran Via Ferran el Catòlic (consultar Fitxa MOB_03.02).

FASE 4_Línies d’actuació

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València
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01

03

04
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02

01_Plànol situació solar Jesuïtes
02_Vista aèria solar de Jesuïtes i Jardí Botànic
03_Vista aèria solar de Jesuïtes i Jardí de les Hepèrides
04_Exemple d’hort urbà a Benimaclet (València)
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BOT_04

04

PLAÇA MARIA BENEYTO
REMODELACIÓ I MILLORA

DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS

JUSTIFICACIÓ
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Aquesta plaça no agrada en general, però degut a la manca d’espais infan ls al barri, és un lloc molt freqüentat
per les famílies, sobre tot a l’eixida del proper col·legi Cervantes. El veïnat es queixa de la bru cia i també de
la problemà ca social existent en el pas cobert del centre de salut per la presència de persones sense sostre,
que ja va provocar el tancament amb tanques dels porxos de les ediﬁcacions de l’illa. Es té coneixement de
l’existència d’un projecte de remodelació de la plaça conseqüència dels pressupostos par cipa us de l’any
anterior, però no s’ha arribat a executar. L’interès del veïnat evidencia la prioritat que suposa l’adequació
d’aquest espai.

PRIORITAT:

PROPOSAT:

DELIMITACIÓ

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-520)
Entrevistes (Centre de salut, AMPA Cervantes)
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

Plaça Maria Beneyto i accessos (des de carrer Pare
Manjón i Guillem de Castro).
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ

- Àrea de Medi Ambient i Canvi Climà c.

Remodelació de la plaça segons demandes del veïnat (neteja, mobiliari urbà, adequació de la vegetació
existent). Control dels vehicles que aparquen en l’entrada a la plaça des del carrer Pare Manjón.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

Respecte de la problemà ca social, es sol·licita a Serveis Socials la seua implicació i ges ó.

FASE 4_Línies d’actuació

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

BOT_04
01

01_Plànol situació plaça Maria Beneyto
02_Problemà ca aparcament a l’accés
03_Estat actual plaça Maria Beneyto
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02

71

BOT_05

05

EIX CARRER QUART
ITINERARI PEATONAL

JUSTIFICACIÓ
El carrer Quart actua d’eix de connexió amb la ciutat an ga, des de la zona oest de la ciutat cap a l’an c centre
religiós i polí c de la ciutat medieval. Es tracta d’un dels eixos radials més importants d’accés a Ciutat Vella,
el seu caràcter estructurant, perviu ﬁns als nostres dies, dividit en dos trams amb caracterís ques pròpies
del creixement de la ciutat: Plaça del Tossal-Torres de Quart (tram intramurs) i Guillem de Castro-Carrer Joan
Llorenç (tram extramurs-eixample).

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

Actualment aquesta via, malgrat el seu potencial per a la ciutat, no compta amb un tractament digne que
potencie el seu caràcter de connexió peatonal amb el centre històric.

DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS

PROPOSAT:
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DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (COCEMFE)
Enquestes
Altres (Anàlisi tècnica - PMUS)

COST:

DELIMITACIÓ
Plaça del Tossal (Ciutat Vella) - Carrer Quart Ciutat
administra va 9 d’Octubre (barri Nou Moles).

DESCRIPCIÓ
Es proposa la impulsió del projecte d’i neraris per a vianants que uneix els barris amb el centre de la ciutat,
ja plantejats al PMUS i que l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Mobilitat Sostenible i la
Fundació InnDEA, va anunciar la seua execució amb ﬁnançament europeu. L’eix Quart – ciutat administra va
9 d’Octubre és un dels i neraris principals i prioritaris.

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

L’objec u és afavorir la introducció de la infraestructura verda urbana de forma radial, des dels barris ﬁns al
centre de la ciutat, unint centres comercials, equipaments públics, places i zones verdes, ampliant voreres,
introduint vegetació i ombra, mobiliari urbà i carril bici on es considere.

TERMINIS:

Es ndrà en compte les condicions d’urbanització establides en el Pla Especial de Protecció dels entorns BIC
en tramitació.

- MIG TERMINI: execució del projecte.

FASE 4_Línies d’actuació

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI: projecte d’urbanització.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València
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01_Vista aèria de part de l’eix proposat
02_Estat actual carrer Quart al barri del Botànic
03_Estat actual carrer Quart a Ciutat Vella
04_I neraris peatonals proposats a la ciutat de València
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