Estratègia Integral Participativa
Barri Orriols
Aprovació en Ple Municipal en sessió ordinària 26 d’abril 2018

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ .................................................................................................................. 2
2. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................. 3
3. PRINCIPIS ORIENTADORS ............................................................................................... ..4
4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU ..................................................................... 5
5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI ............................................................................................ 6
6. LÍNIES D’ACTUACIÓ... ....................................................................................................... 8
EIX 1. ESPAI PÚBLIC .......................................................................................................... 8
EIX 2. ECONOMIA I COMERÇ.............................................................................................12
EIX 3. VIVENDA I CONVIVÈNCIA.........................................................................................14
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ ............................................................................................. 17

Estratègia Integral Participativa-Orriols

Pàgina 1

1. PRESENTACIÓ
El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés
participatiu desenvolupat al barri de Orriols on el veïnat, directament o a través de les seues
associacions, ha realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament del
seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament
amb personal tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els
criteris que han d’orientar els treballs del Govern municipal en este barri durant els propers
anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer
polítiques públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball
de l’Ajuntament al barri d’Orriols. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la
població d’Orriols per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat, que
es desenvoluparà tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la resta
de barris de València. Les estratègies suposen, en qualsevol cas, una prioritat del Govern als
diferents barris i un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de
València i, per tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu
suport per a garantir, en la mesura del possible, el seu compliment per l’administració
competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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2. INTRODUCCIÓ
Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de
mobilitat, de participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de
l'entorn en què viuen les veïnes i els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública
és imprescindible per a millorar la qualitat de vida dels nostres barris. A més, les ciutats
exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat, d'innovació, d'impuls econòmic i
de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de cara a avançar cap
a un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una perspectiva
centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix
d’espais de trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model
d'intervenció institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió
social, alhora que es construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una
ferramenta de codisseny de polítiques públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que
servix per a definir les línies d'actuació prioritàries per al Govern municipal configurant-se com
a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de Orriols, tenint en compte la
viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han
treballat de forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les
dimensions de la vida del barri d'Orriols, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme
en el barri, així com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es
pot consultar el document base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web
http://www.activaorriols.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en
els principis següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa
informació i la capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de
l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida
entre cada agent involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques,
involucrant tots els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i la
totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un
desenvolupament i un benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de
partida d'una concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració
local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta
estratègia, la inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i
realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de
totes les actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.
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4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estratègia Integral Participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per
associacions i entitats del barri i veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic.
Este treball conjunt va tindre lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.
Fases del procés de participació ciutadana
El desenvolupament del procés es va dividir en cinc fases de treball:
En primer lloc, es va dur a terme una fase de presentació i contextualització del procés de
participació amb les principals entitats del barri. En esta fase es va constituir un grup motor i es
va recopilar informació per a preparar la fase següent.
La segona fase va correspondre a l'elaboració del diagnòstic participat. El diagnòstic es va dur
a terme a partir de les dades extretes en la primera fase i de les dades aportades per diferents
agents involucrats en el procés a través de tallers, entrevistes i enquestes.
La tercera fase, de disseny de propostes, tenia com a objectiu fonamental formular propostes
d'actuació sobre els problemes detectats durant la fase de diagnòstic.
Finalitzada la fase de propostes, i una vegada sistematitzada la informació, va començar la
quarta fase de priorització de propostes, per a triar aquelles considerades més rellevants per
les persones participants.
La cinquena i última fase va consistir en la definició dels mecanismes per a l'avaluació i el
seguiment de l'estratègia resultant del procés. Es van treballar de manera col·lectiva tots els
aspectes relatius a la posada en marxa de la futura Comissió de Seguiment encarregada de
supervisar l'execució dels compromisos adquirits. Es va realitzar, a més, una avaluació
col·lectiva del procés mateix de participació.
Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball
previ realitzat per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents
fases. Hi van participar les persones i col·lectius que volien tindre un major grau d'implicació en
el procés1

1 El grup motor es componia de dotze persones: veïns i veïnes a títol individual, així com representants d’associacions com

l’Associació de Veïns i Veïnes Orriols-Rascanya, Orriols Conviu, València Acull, Centre Cultural Islàmic, CEIP Miguel Hernández, CEIP
Cossío, Caixa Popular, Associació de Comerciants, Agrupació de falles, Centre de Persones Majors d’Orriols, Església Evangèlica de
Barona, Associació de Bolivians i l’Associació d’Artesans.
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Tallers oberts
Es van realitzar un total de quatre tallers en les distintes fases del procés de participació
excepte en la inicial. Un durant la fase de diagnòstic, un altre per a l'elaboració de propostes,
un tercer per a la seua priorització i, finalment, un taller per al disseny de la futura Comissió de
Seguiment. L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es
pogueren tractar els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
Entrevistes
Es van realitzar un total de sis entrevistes durant el procés. El propòsit d'estes era acostar el
procés a agents específics que per diferents motius no havien participat en els tallers i
aconseguir així una visió més exhaustiva de la situació d'Orriols.
Enquesta en línia
L'objectiu de l'enquesta en línia era ampliar l'espectre d'agents participants en el procés.
L'enquesta es va estructurar d'acord amb les línies d'actuació establides.
Activitats i tallers específics (infantils i juvenils)
L'objectiu d'estes activitats era identificar les debilitats i punts forts del barri, reflexionant
sobre l'entorn des de la perspectiva de la infància i la joventut.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri resultat
del treball del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, estructurat en diferents blocs
temàtics, els veïns i les veïnes van detectar determinats problemes i necessitats que s'havien
d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del barri.
Mobilitat
D'una banda, es considera que, en general, existixen bones connexions de transport,
encara que se subratlla la mala comunicació amb l'hospital de referència La Fe.
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D'altra banda, la configuració urbana del barri provoca una alta densitat de trànsit i
dificultats de circulació per a les persones vianants que té com a conseqüència un
impacte negatiu en els comerços de la zona.
Qualitat de l'espai públic
Hi ha una percepció generalitzada de degradació de l'espai públic, a causa sobretot de la
falta de manteniment d'este (falta de neteja, il·luminació i espais verds, deteriorament
del mobiliari urbà i les façanes).
Vivenda
El parc de vivenda d'Orriols es caracteritza, en algunes zones, per la seua mala qualitat i
per l'existència d'un alt percentatge de vivenda buida que afecta el mercat immobiliari i
propicia situacions d'ocupació.
Economia i comerç
Es posa en valor l'existència d'un gran nombre de comerços especialitzats i de
proximitat, encara que la falta de formació, de relleu generacional i la falta
d'oportunitats laborals puguen suposar un problema en la sostenibilitat de la seua
activitat.
Convivència
La diversitat cultural del barri és vista com un valor afegit en relació a la convivència o la
configuració dels teixits associatiu i comercial.
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6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri d'Orriols sorgides del procés participatiu,
l'Ajuntament de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé
són de competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar
una col·laboració entre l'Ajuntament de València i una altra administració.
Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el
document base del procés participatiu en la pàgina web http://www.activaorriols.valencia.es
en el qual apareix una descripció detallada d’estes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 0.0. REDEFINICIÓ DELS LÍMITS ADMINISTRATIUS DEL BARRI
D'ORRIOLS

EIX 1. ESPAI PÚBLIC
LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. CAP A UN NOU MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE
1.1. Reestructuració dels espais d'estacionament
1.1.1. Creació de zones d'aparcament públiques en les zones perimetrals del barri.
1.1.2. Revisió del sistema d'aparcament existent en algunes zones amb l'objectiu
d'optimitzar el nombre de vehicles estacionats.
1.1.3. Implantació d'elements dissuasius d'estacionament de vehicles motoritzats
sobre les voreres.
1.2. Pacificació del trànsit
1.2.1. Creació d'una zona amb límit de velocitat 30 que pacifique el trànsit al barri i
millore la seguretat per a les persones vianants.
1.3. Xarxa d'itineraris amables per a les persones vianants
1.3.1. Creació de recorreguts escolars segurs.
Estratègia Integral Participativa-Orriols
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1.3.2 Creació d'un eix de connexió nord-sud amb prioritat de pas per a persones
vianants.
1.3.3. Creació d'un eix est-oest al carrer de Santiago Rusinyol que comunique les
diferents infraestructures existents al carrer i millore la circulació de les persones
vianants i el seu potencial comercial.
1.3.4. Obertura del carrer d’Agustín Lara a l'avinguda de la Constitució (“forat de la
vergonya”) i urbanització de l'entorn.
1.3.5. Revisió dels elements que garantisquen la circulació segura per a les persones
vianants.
1.4. Foment de l'ús dels transports no motoritzats
1.4.1. Creació d'una connexió transversal i longitudinal al barri per a vehicles no
motoritzats que connecte amb la xarxa de carril bici existent.
1.4.2. Creació d'aparcaments de bicicletes en zones pròximes a llocs d'interés general.
1.4.3. Esmena de talls i punts negres a la xarxa ciclista existent.
1.4.4. Creació d'aparcaments de bicicletes en plantes baixes d'edificis.
1.5. Millora del transport públic
1.5.1. Millora de la connexió d'Orriols amb zones d'interés general per al barri.
1.5.2. Millora de la connexió circular transversal entre els barris de la zona nord.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC
2.1. Per un barri més net
2.1.1. Incrementar les tasques de manteniment i neteja del barri.
2.1.2. Foment dels sistemes de recollida de residus.
2.1.3. Creació i implementació de campanyes d'educació i conscienciació ciutadana.
2.2. Orriols i la seua il·luminació
2.2.1. Revisió i correcció de les deficiències trobades en l'enllumenat.
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2.2.2. Implementació de sistemes d'enllumenat d'alta eficiència energètica i amb
possibilitat de regulació horària.
2.3. Matèria verda al barri
2.3.1. Planificació, actualització i reforma de la infraestructura verda del barri.
2.3.2. Millora en el manteniment de la vegetació existent als carrers.
2.3.3. Incorporació de vegetació als carrers.
2.4. Mobiliari urbà
2.4.1. Incrementar, mantindre i renovar el mobiliari urbà en l'espai públic.
2.5. Façanes del barri
2.5.1. Millora de l'aspecte dels baixos comercials i locals en planta baixa.
2.5.2. Eliminació del cablejat existent a les façanes dels edificis.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. LES ARRELS D'ORRIOLS
3.1. Posada en valor i difusió del patrimoni cultural d'Orriols
3.1.1. Identificació i catalogació dels béns rellevants al barri.
3.1.2. Posada en valor dels béns culturals identificats al barri.
3.1.3. Creació de ferramentes per a la seua difusió i promoció.
3.2. Millora urbanística de l'antic nucli d'Orriols
3.2.1. Execució del jardí/plaça al descampat de l'ermita de Sant Jeroni.
3.2.2. Integració paisatgística de l'entorn del conjunt de la plaça de l'Ermita.
3.2.3. Pacificació del trànsit al carrer del’Arquitecte Rodríguez en el tram comprés
entre els carrers Duc de Mandas i Reig Genovés.
3.2.4. Adequació de la zona del tram de carrer per a vianants existent entre el carrer
del Pare Viñas i de l’Arquitecte Rodríguez.
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3.3. Incorporació del monestir de Sant Miquel dels Reis a Orriols
3.3.1. Actuació de caràcter urbà i paisatgístic que millore la connexió entre Orriols i el
monestir, i millore així els seus accessos i la relació de proximitat amb el barri.
3.3.2. Incorporació del patrimoni associat a Sant Miquel dels Reis al recorregut
museístic del monestir2
3.3.3. Ampliació de la programació cultural de la Biblioteca Valenciana amb l'objecte
de convertir l'equipament en un referent cultural a nivell metropolità3.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. EQUIPAMENTS PÚBLICS. GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES
4.1. Aprofitament i millora dels recursos disponibles
4.1.1 Creació d'un cens d'espais municipals disponibles.
4.1.2 Generació de protocols que afavorisquen la participació activa en la gestió dels
equipaments públics per part de la ciutadania.
4.1.3 Disseny d'una plataforma digital per a consultar la disponibilitat temporal dels
espais municipals i sol·licitar la seua cessió/lloguer.
4.1.4 Revisió i optimització del model d'utilització dels equipaments existents.
4.1.5 Creació d'un programa d'activitats culturals que pose en valor el teixit associatiu
del barri.
4.2. Creació de nous equipaments
4.2.1. Rehabilitació de l'Alqueria d’Albors com a centre cultural.
4.2.2. Creació d'un centre de dia per a persones majors al barri.

2

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
3 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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EIX 2. ECONOMIA I COMERÇ

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. ACTIVACIÓ I DINAMITZACIÓ
5.1. Activació dels locals buits per a iniciatives emprenedores
5.1.1. Dur a terme un procés de catalogació que permeta identificar locals tancats i
espais buits o abandonats.
5.1.2. Iniciar un programa d'activació dels espais.
5.2. Suport institucional a la continuïtat generacional del comerç.
5.2.1. Creació d'una oficina de dinamització comercial.
5.2.2. Posar en marxa una campanya informativa dels recursos i possibilitats
disponibles per al relleu generacional o traspàs dels negocis.
5.3. Promoure activitats d'intercanvi cultural en l'àmbit comercial.
5.3.1. Promoure activitats d'intercanvi cultural en l'àmbit de la gastronomia i altres
productes.
5.3.2. Creació d'un fòrum comercial.
5.4. Millora de vies comercials i integració amb l'entorn.
5.4.1. Coordinar accions de recuperació i millora de l'espai públic per a incorporar les
necessitats específiques del teixit comercial.
5.4.2. Promoure l'estructuració del teixit comercial d'Orriols a través de la millora de
l'atractiu de les vies comercials principals.
5.4.3. Millorar l'aspecte dels baixos comercials que romanen tancats.
5.4.4. Millorar els locals comercials actius per mitjà d'intervencions d'actualització i
millora de la seua imatge.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. ASSESSORAMENT I FORMACIÓ
6.1. Potenciar l'accés a la formació i l'assessorament a professionals del comerç .
6.1.1. Establir mecanismes d'assessorament permanent per a emprenedors/ores i
professionals del comerç.
6.1.2. Posar en marxa programes de formació contínua.
6.2. Connectar el teixit comercial amb la infraestructura educativa.
6.2.1. Promoure la participació de les i els comerciants en iniciatives i projectes
conjunts amb les institucions educatives del barri4.
6.2.2. Explorar la possibilitat de realitzar pràctiques professionals de titulacions
específiques en els comerços i empreses del barri5.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. VISIBILITZACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR.
7.1. Promoure l'estructuració, visibilitat i integració en l'entorn del teixit comercial.
7.1.1 Creació d'una guia comercial del barri d'Orriols.
7.1.2 Habilitació de senyalística que facilite la localització dels comerços.
7.1.3 Posar en marxa campanyes específiques que visibilitzen i interrelacionen el teixit
comercial amb llocs d'interés patrimonial6.
7.2. Programes d'atracció econòmica per a inversors i inversores potencials.
7.2.1 Promoure la publicitat positiva del barri quant a disponibilitat i possibilitats
d'inversió.

4

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
5 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
6 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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7.2.2 Emprendre campanyes específiques per a l'atracció de noves persones
inversores.
7.3. Barri pilot cap a un turisme cooperatiu.
7.3.1 Generació d'una xarxa de persones propietàries, comerciants i agents culturals
amb interés a treballar de manera cooperativa per un turisme sostenible.

7.3.2 Posada en marxa d'una proposta pilot que promocione Orriols entre les persones
visitants a la ciutat de València.

EIX 3. VIVENDA I CONVIVÈNCIA
LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. INFORMACIÓ I MEDIACIÓ
8.1. Ampliació de la informació de l'estat del parc de vivenda.
8.1.1. Generació d'una base de dades de l'estat actual del parc de vivendes.
8.1.2. Desenvolupament de ferramentes de visualització de dades.
8.2. Mediació pròxima
8.2.1. Creació d'un punt d'informació al barri.
8.2.2. Establiment d'un protocol i un mecanisme àgil per a actuar contra els
impagaments de les quotes comunitàries.
8.2.3. Estudiar i millorar els casos de persones i famílies vulnerables i les seues unitats
habitacionals.
8.3. Ampliació d'ajudes per a millorar l'estat i l'accés a la vivenda.
8.3.1. Finançament complementari a les ajudes per a la realització de l'Informe
d'Avaluació de l'Edifici (IEEcv).
8.3.2. Finançament complementari a les ajudes de rehabilitació arquitectònica.
8.3.3. Diversificació de les ajudes per al pagament del lloguer per a persones amb
dificultats d'accés a la vivenda.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. FORMES DE TINENÇA
9.1. Millora del parc públic de vivenda.
9.1.1. Augment de l'oferta de vivenda pública al barri.7
9.1.2. Increment del percentatge de vivenda pública destinada a lloguer social.8
9.2. Activació del mercat immobiliari.
9.2.1. Creació de mesures fiscals que penalitzen la tinença massiva d'immobles sense
habitar.
9.2.2. Impuls públic al lloguer de vivendes buides.
9.3. Suport a formes diverses de tinença.
9.3.1. Informar i promoure formes diverses d'organització per a accedir a una vivenda.
9.3.2. Informar i promoure formes diverses de finançament de la vivenda.
9.3.3. Informar i promoure formes diverses d'organització per a mantindre una
comunitat veïnal.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. REHABILITACIÓ I REFORMA
10.1. Per una vivenda digna, accessible, eficient i funcional.
10.1.1. Promoure l'accessibilitat universal en les unitats habitacionals.
10.1.2. Promoure la millora energètica de les vivendes.
10.1.3. Promoure la reestructuració de la tipologia de vivenda a les necessitats actuals
de les persones que les habiten.
10.2. Millora dels servicis dels espais comuns.

7

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
8

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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10.2.1. Aprofitament dels espais en planta baixa per a usos temporals útils per al barri i
que millore el finançament de la comunitat.
10.2.2. Reconvertir les vivendes buides en equipaments útils per al desenvolupament
personal i comunitari dels veïns i les veïnes.
10.2.3. Utilització dels espais exteriors comunitaris de l'edifici.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. MANERES DE VIURE. DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
11.1. Programes d'atracció per a potencials residents.
11.1.1. Promoure la publicitat positiva del barri quant a disponibilitat de vivendes.
11.1.2. Emprendre campanyes específiques per a l'atracció d'estudiants, persones
refugiades i altres col·lectius com a futurs/es residents.
11.2. Orriols com a referència de convivència intercultural.
11.2.1. Promoció d'espais de trobada i participació per a la convivència.
11.2.2. Realització de campanyes de conscienciació per a defendre els valors de
respecte, civisme i convivència en les comunitats veïnals.
11.3. Connectar Orriols amb la joventut.
11.3.1. Creació d'un cens de vivendes i habitacions disponibles al barri.
11.3.2. Visualització a través de mapes i dades de persones propietàries,
vivendes/habitacions, característiques i condicions per a accedir-hi.
11.3.3. Connexió del parc de vivenda privat amb la borsa de vivenda universitària de la
ciutat9
11.4. Afavorir la convivència intergeneracional
11.4.1. Implementació d'un programa de convivència intergeneracional.
11.4.2. Campanyes de conscienciació i difusió per a implicar a la joventut en la gestió
de recursos en les comunitats veïnals.

9

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb
això es busca respondre a tres objectius fonamentals: d'una banda, oferir majors nivells de
transparència i informació quant a l'activitat exercida per les administracions públiques.
D'un altre, retre comptes sobre l'execució i posada en marxa dels compromisos adquirits
per part de les administracions. Finalment, és una manera d'involucrar el teixit social en la
implementació de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les
persones involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una
sèrie de criteris sobre les seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir
d'estes directrius s'establixen els aspectes següents sobre la constitució i funcionament de
la comissió de seguiment d’esta Estratègia Integral Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de
les propostes adoptades en esta Estratègia, tindrà les funcions següents:


Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d'execució de les actuacions
previstes dins de l'Estratègia Participativa de Barri.
 Avaluar la qualitat i l'impacte de les actuacions mampreses.


Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en
el procés d'implementació de les propostes d'actuació de l'Estratègia, i que
esta es traduïsca en el màxim benefici per al benestar del barri.

Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a
l'Ajuntament de València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua
acceptació i motivarà qualsevol decisió que es prenga en sentit negatiu. La documentació
que es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter públic i estarà a disposició de la
ciutadania a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i
col·lectius del barri i veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen
relació amb l'entorn. Es podrà sol·licitar, quan els temes que s’hagen de discutir així ho
requerisquen, l'assistència de representació tècnica i/o representació de diferents recursos
municipals i socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat de deu persones i
haurà de garantir la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en
compte perfils que reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període
d'implementació de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament.
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