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Aquest document recull el diagnòstic participatiu realitzat en la fase 2 del procés de participació per a la
conversió en zona de vianants i reforma de la plaça de l’Ajuntament de València.
El procés s’ha organitzat en 4 fases i documents:
A. Límits, B. Diagnòstic, C. Proposta, D. Avaluació.
Durant els mesos d’octubre i novembre es va dur a terme la fase central del diagnòstic participatiu. S’hi
van recollir opinions i es va debatre sobre la situació de la plaça per mitjà d’un formulari digital i un altre de
físic en totes les Juntes Municipals de Districte (JMD), per mitjà d’activitats i tallers per a grups específics
(majors, joves…), d’accions al carrer per a la recollida espontània d’opinió i de tallers i sessions de contrast.
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1.1. Context

L’anàlisi tècnica que s’ha realitzat de la plaça de l’Ajuntament ha tingut com a finalitat
conéixer els factors objectius que podrien influir en el procés de participació i en
el futur disseny de la plaça. Aquesta informació ha ajudat a enfocar les accions
del procés i a contrastar les opinions qualitatives amb informació quantitativa.
De cara al concurs per a la reforma de la plaça que es convocarà pròximament, des
del Servici de Projectes Urbans s’han sol·licitat informes tècnics a altres servicis
municipals que han sigut d’ajuda per a elaborar aquesta anàlisi.

Fig.1.
Foto de la plaça
de l’Ajuntament
en Falles amb
el recinte de la
mascletà
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La plaça de l’Ajuntament és l’espai públic més emblemàtic i important de la ciutat
de València. A la plaça es troben les seus d’institucions públiques i culturals, com
ara l’Ajuntament, Hisenda, Seguretat Social o Correus, així com l’Ateneu Mercantil o
el Teatre Rialto de València. Així mateix, hi tenen lloc els esdeveniments principals
de la ciutat: les Falles i les activitats que s’hi relacionen, com la mascletà o els
premis, les manifestacions i reivindicacions socials, la festa del 9 d’Octubre i
moltes altres més.
La seua transformació i conversió en zona de vianants canviarà la imatge i l’ús
d’aquest espai central, per la qual cosa ha de sorgir d’una visió compartida de la
ciutadania valenciana.

Fig.2.
Plànol de buit del
centre urbà de
València, la plaça, en
groc, destaca com a
porta d’entrada.
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Forma i història
Dins de l’estructura urbana de la ciutat de València, la plaça apareix com una porta
d’entrada de forma apuntada de sud a nord, des dels eixamples huitcentistes cap
a l’interior de Ciutat Vella. Aquest espai de forma triangular de quasi tres hectàrees
és el buit més gran del centre històric i, per tant, el punt d’accés principal per a la
ciutadania valenciana.
Com quasi totes les grans places de centres urbans històrics, l’espai es crea
a partir de l’enderrocament d’edificis preexistents i la forma que té de triangle
rectangle és molt recent. Assentada sobre l’antic convent de Sant Francesc, la
plaça es crea inicialment (s. XV) sobre el jardí del convent que, en llevar els ses
murs passa a convertir-se en una xicoteta plaça en forma triangle equilàter. La
demolició del convent en 1891 i les posteriors reformes d’inicis del XX la van anar
ampliant mitjançant plans de reforma interior fins que, en 1933, es va quedar amb
la forma que actualment coneixem.
Per tant, com a mostra l’informe de la Secció d’Arqueologia Municipal disponible
en la web del procés, la història de la plaça amb la forma actual és relativament
recent i la seua vida ha estat plena de canvis i transformacions. Molta gent recorda
el mercat de flors, més coneguda com “la tortada”, dissenyat per Goerlich per a
l’espai central de la plaça i derrocat en 1961. Així mateix, el nom de la plaça ha
canviat en innombrables ocasions, de manera que es pot denominar la plaça dels
mil noms: plaça de San Francisco, General Espartero, Isabel II, La Llibertat, San
Francisco (de nou), Emilio Castelar, del Caudillo, del País Valencià i l’actual plaça
de l’Ajuntament.
Això ens mostra com aquest espai és un lloc viu que reflecteix en cada època la
imatge de la ciutat, de la mateixa manera que ho farà la conversió de la plaça en
zona de vianants i reforma que ara s’inicia amb aquest procés de participació.
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Fig.3.
Plànol d’entorn
d’edificació.
Com més fosc,
més alt és
l’edifici.
Nord a la dreta

Fig.4.
Plànol de reforma
interior per al
centre històric de
València (Javier
Goerlich, 1929).
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1.2. Anàlisi temàtica

Com es mostra en l’informe A. Límits i temàtiques, el procés està estructurat
entorn de tres temes (la Triple Dimensió de l’Espai Públic), que organitzen tota
la informació i resumeixen tot el que un espai públic necessita per a funcionar
adequadament: xarxa, espai i activitat. Partim d’aquesta estructura per a valorar
la plaça tècnicament.

Xarxa
Actualment, la plaça té una proporció molt elevada de zones dedicades al trànsit
rodat davant de zones estancials o de trànsit per als vianants. Aquest desequilibri
en una zona central de la ciutat és el que ha donat lloc a la necessitat de la
conversió en zona de vianants que ara es proposa.
Superfície motoritzada davant de zona de vianants. El 55,2 % de la superfície de
la plaça està dedicada al trànsit i a l’aparcament de vehicles. La superfície total
és de 27.919 m², i la superfície dedicada a vehicles a motor és de 15.401 m2, com
s’observa en la figura 5.
LaLa plaça és, a més, un dels espais més ben connectats de la ciutat ja que
té l’estació del Nord i l’estació de metro Xàtiva a tot just 300 metres, i és un
intercanviador central d’autobús urbà de l’EMT.
En la figura 6 es mostra la connexió amb el transport públic, amb la distribució de
parades de Rodalia (blanc i rosa), bus urbà EMT (roig), Metrovalencia (roig i negre)
i estacions Valenbisi (negre).
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Fig.5.
Plànol d’ús de
l’espai públic. En
verd la zona de
vianants i en groc
la rodada. Nord a
la dreta

Fig.6.
Plànol dels
accessos a
transport públic
de la plaça.
Llegenda en el
text.
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Espai
La plaça té un bon nombre d’arbres de diverses espècies que haurà de decidir-se
si es mantenen, ja que hi ha una necessitat important que la plaça siga més verda
perquè siga més amable.
En la figura 7 es mostren les espècies vegetals. Les principals espècies arbòries
de la plaça són el Cercis siliquastrum (arbre de l’amor), que funciona com a arbre
d’alineació al voltant de tota la plaça, i el plantanus hispànica (plàtan d’ombra),
que envolta l’esplanada central de la mascletà. També existeixen repartits per la
resta de la plaça altres espècies com la Phoenix dactylifera (palmera datilera) o el
Citrus aurantium (taronger amarg), davant de l’Ajuntament.
La naturalització de la plaça també depén del clima de València, temperat a l’hivern
i calorós a l’estiu, i de la solejada de la plaça. La forma oberta cap al sud permet
l’accés de sol a la plaça durant l’hivern, però també suposa un calfament excessiu
a l’estiu, de manera que ha de protegir-se amb vegetació o tendals.
D’altra banda, el nou disseny ha d’integrar centenars d’elements de mobiliari
i serveis que hi ha a la plaça. Com a xicoteta mostra, en la figura 8 apareixen
únicament els contenidors de recollida de fems que donen servei a residents i
comerciants (en taronja) i les papereres que es reparteixen per tota la plaça per
mantindre-la neta (en verd).
Molts dels edificis de la plaça estan protegits patrimonialment, per la qual cosa
el disseny ha de remarcar-ne el valor i ser respectuós amb l’estètica i la història
d’aquests.
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Fig.7.
Plànol d’espècies
arbòries de la
plaça.

Fig.8.
Plànol de
contenidors i
papereres de la
plaça.

Fig.9.
Plànol de
població.
Nombre
d’habitants
per illa.
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Activitat

A la plaça hi ha una gran diversitat d’activitats, comercial, d’oficines, institucional
i residencial, tant a la planta baixa com a plantes superiors dels edificis. Aquesta
heterogeneïtat d’ús és un dels grans valors de l’entorn urbà de la plaça i mantindre’l
és un dels reptes als quals s’enfronten aquest i la resta de centres urbans d’Europa.
Les dues figures 10 i 11, a la dreta, mostren els usos en planta baixa i en planta
primera dels edificis de l’entorn de la plaça segons cadastre. En groc, comerços
i hostaleria; en blau, les oficines; en verd, els habitatges, i en gris, la resta, que
inclouen dotacions, edificis institucionals, hoteleria i altres.
Es pot comprovar que l’hostaleria i el comerç ocupen quasi totes les plantes baixes
excepte les dedicades a institucions, hotels i algun cas aïllat. A la primera planta
es mesclen els usos residencials amb els d’oficines i la resta d’usos institucionals
i hotelers que ja s’han mostrat en la planta baixa.
A més, l’entorn de la plaça no és un espai deshabitat, com sol pensar-se.
Pràcticament totes les illes tenen habitants censats, persones que realitzen les
seues activitats quotidianes en un entorn cèntric com aquest i que conviuen amb
oficines i hostaleria.
Densitat d’habitants a la plaça: totes les illes pròximes a la plaça, a excepció de
l’Ajuntament, l’institut Lluís Vives i el Teatre Principal, acullen habitatges. Entre 4 i
160 habitants per illa. No són grans comunitats, però suficients com per a tindre
en compte que aquest és un barri habitat, com es pot veure en la figura 9.
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Fig.10.
Plànol d’usos en
planta baixa.
Nord a la dreta.
En groc, comerços
i hostaleria; en
blau, les oficines;
en verd, els
habitatges, i en
gris, la resta,
que inclouen
dotacions,
edificis
institucionals,
hoteleria i altres.

Fig.11.
Plànol d’usos a la
primera planta.
Mateixa llegenda.
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2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
delparticipatiu,
diagnòstic
Les accions que s’han dut a terme per a l’elaboració2.6.
delContrast
diagnòstic

s’han pensat de manera seqüencial amb un objectiu dins del procés. L’ordre de
presentació és el d’inici de cada activitat, encara que han tingut diverses duracions,
per exemple, les entrevistes s’han allargat quasi fins al final del procés.
OCTUBRE
NOVEMBRE
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OCTUBRE

NOVEMBRE

Metodològicament, les accions es plantegen estructurades per funcions
complementàries segons la posició que tinguen en la piràmide de la participació.
Els nivells segons el grau d’implicació i intervenció de la ciutadania han anat des
del simple accés a la informació, fins a la implicació en la gestió, passant per la
consulta i la decisió conjunta.
2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
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Difusió sensibilització
- Presentació i roda de premsa
- Espai web
- Cartelleria i fullets
Analítiques
- Anàlisi tècnica
- Actes i síntesis de conclusions
Consultiu - unidireccional
- Qüestionaris digital i físic
- Butaca pensa la plaça
- Mapes mentals
Qualitatiu - interactiu
- Entrevistes a agents socials i serveis tècnics
- Passeig veïnal
Deliberatiu - concertació
- Tallers de diagnòstica
- Trobada amb persones majors
- Taller a l’institut Lluís Vives
Col·laboració-cooperació
- - Contrast del diagnòstic War Room
o War Room amb agents socials
o War Room amb grup tècnic
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PÚBLIC OBJECTIU
El públic objectiu del qüestionari és la ciutadania en general. Es tracta d’un espai
de participació de caràcter consultiu dirigit principalment a la població que o bé
no desitja o no disposa del temps per a implicar-se en altres espais de participació
que exigeixen més disponibilitat.

2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
Accions a grups específics
MÈTODE D’EXTRACCIÓ DE 2.3.
CONCLUSIONS
Explotació estadística del qüestionari2.4.
i Entrevistes
anàlisi de propostes majoritàries per
2.5. Tallers de diagnòstic
temàtiques en les preguntes obertes.
2.6. Contrast del diagnòstic
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OBJECTIUS
Recollir un nombre ampli de percepcions de la ciutadania en relació amb les
OCTUBRE
NOVEMBRE
diferents temàtiques
per mitjà de les quals s’analitza
la plaça actual.
Recollir opinions de població no habituada a participar en processos d’implicació
ciutadana.
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Fig.12.
Qüestionari en
paper integrat
en el fullet
informatiu
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OCTUBRE

NOVEMBRE

DESCRIPCIÓ
Dates: Des del 14/10/2019 fins al 14/11/2019
Llocs: Qüestionari digital en la pàgina web del projecte. Qüestionaris físics
recollits a les bústies habilitades en les deu Juntes de Districte Municipals (JMD)
i els registres municipals de la ciutat, i a peu de carrer als voltants de la plaça.

Fig.13.
Persones
emplenant el
formulari en
paper

La recollida d’opinions de la població general, normalment amb poc temps
disponible o escàs interés en la participació, s’ha dut a terme gràcies a un sistema
d’enquestes. Un qüestionari tipus l’emplenament del qual ha sigut possible per
mitjà de diversos espais: en línia en la pàgina web del projecte i físics, que s’han
depositat a les bústies situades en les diferents Juntes o bé amb suport de les
persones dinamitzadores al carrer.
La resposta a les preguntes suposava a l’enquestat entre 15 i 20 minuts. L’estructura
del qüestionari s’organitza en els tres eixos temàtics del procés i és la mateixa per
al format en línia i per al format físic. Aquest integra qüestions relacionades amb
la XARXA: connectivitat, accessibilitat i seguretat; l’ESPAI: l’habitabilitat i identitat,
i l’ACTIVITAT: persones usuàries i usos; a més de preguntes obertes que permeten
deixar comentaris lliures en relació amb la plaça. Al seu torn, el qüestionari
integra contingut divulgatiu del procés i dels objectius que es persegueixen
amb la conversió en zona de vianants de la plaça per a millorar la sostenibilitat,
inclusió i singularitat d’aquest espai, bé per mitjà del tríptic, de l’explicació de les
dinamitzadores o, si s’escau, per mitjà de la web del projecte.
El funcionament del qüestionari ha sigut autònom per mitjà de la web i de les
bústies, és a dir aquelles persones que ho han desitjat ha emplenat de manera
particular el qüestionari en línia, o bé han emplenat el qüestionari físic i l’han
depositat en una bústia. En aquest sentit podem dir que la participació individual
ha sigut més significativa per mitjà de la web: 905 qüestionaris digitals davant de
149 qüestionaris físics.
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Fig.14.
Fullets
disponibles
durant la
Setmana de
l’urbanisme

La recollida de qüestionaris per mitjà d’entrevista al carrer (45 en total) ha permés
la presa de percepcions entre un públic general que d’una altra manera no hi hauria
participat. Durant diferents dies de la setmana, alternativament en horari de matí
i de vesprada, persones dinamitzadores han recorregut l’entorn de la plaça. En
termes generals, la disponibilitat de la ciutadania ha sigut molt positiva, encara
que algunes de les persones contactades només n’han sigut informades i han
preferit no participar-hi.

PARTICIPANTS
Descripció de la mostra de població participant (vegeu figures 15 a 18)
1.057 persones han participat en total per mitjà dels qüestionaris físics i digitals,
amb un repartiment per gènere molt homogeni entre la població masculina i
femenina. Entorn del 49 % respectivament i un 1,16 % de persones que no es
reconeixen en cap dels dos gèneres.
Si s’analitza la distribució per edats, s’observa menys participació de la població
més jove, menor de 19 anys i de la població més gran de 70 anys. Aquest
desequilibri és un fet habitual, per això en el procés de participació s’habiliten
espais de participació específics per a la població major així com per a la joventut.
Per la seua part la distribució per gènere i per edats també mostra un xicotet
desequilibri. En el rang de 50 a 59 anys hi ha més participació de dones davant
d’homes, i a la inversa en el rang de 30 a 39 anys.
Sobre la nacionalitat de les persones participants s’observa que un 95 % de la
població participant és espanyola i el 5 % restant es reparteix entre 20 nacionalitats
diferents. La població estrangera a València representa el 17 %, per la qual cosa
per a tenir una opinió més representativa d’aquests col·lectius s’ha entrevistat
tres entitats representants del col·lectiu migrant (vegeu Annex).
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Finalment s’atén la distribució de la participació en relació amb el lloc de residència de les persones
enquestades. El procés parteix amb l’objectiu d’obrir la participació a tota la ciutat per la singularitat de
l’espai i especialment recollir opinions de la població resident a l’entorn de la plaça. Com es pot observar
en el plànol s’ha aconseguit recollir qüestionaris de tots els codis postals de la ciutat, i en destaquen en
nombre Ciutat Vella, el barri de Sant Francesc, El Pilar i el Mercat, l’Eixample Russafa i Gran Via, i l’Olivereta
i Patraix.
Marge d’error, intervals de confiança a tindre en compte per als resultats obtinguts
Des del punt de vista estadístic per a poder dur a terme una interpretació correcta dels resultats es
defineix el marge d’error de la mostra aleatòria de participació aconseguida. Atés que l’objecte d’aquest
qüestionari és complementari al conjunt del procés de participació, es calcula el marge d’error segons
un nivell de confiança estàndard del 95 % i una desviació estàndard de 0,5 utilitzades per la majoria
d’investigadors. En aquest sentit, si es prenen com a univers la població de València, 798.538 habitants
(padró 01.01.2018), per a la mostra aleatòria obtinguda de 1.057 persones, s’obté un marge d’error del
3,01 %. Per tant, els resultats del qüestionari poden interpretar-se en intervals de tres punts percentuals
dalt i baix dels diferents valors obtinguts.
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participants en el
qüestionari

RESULTATS
El qüestionari segueix els temes que es proposa en el procés. Es compon de 14
preguntes estructurades segons les temàtiques i subtemàtiques, on la major
part de les preguntes tancades s’acompanyen d’un espai on deixar comentaris
o justificacions de la resposta, que permeten agregar informació als resultats. A
continuació, es descriuen els resultats obtinguts per a cadascuna d’elles.
A més, el qüestionari es completa amb una última pregunta oberta mitjançant
la qual es pot recollir qualsevol opinió respecte a la plaça: “Finalment deixa’ns
les opinions o idees que consideres”. De 1.057 qüestionaris, 318 han respost
aquesta pregunta. El 84 % dels comentaris té un caràcter propositiu. Els següents
se seleccionen com a comentaris més representatius del conjunt:
“Al meu parer, la plaça ha de convertir-se en un punt de trobada dels ciutadans,
sense obstacles d’accessibilitat, lloc de passeig, observació del meravellós
entorn i de gaudi d’activitats culturals”.
“Em plantege la plaça com un element d’unitat, on tots tinguem cabuda, com les
dels pobles antigament”.
“És important pensar en qui viu a la zona centre i no que siga una espècie
d’aparador o escenari”.
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“La plaça ha de ser totalment per als vianants, ha de deixar de ser una rotonda”.
“Molta més zona per als vianants, però que sí que s’hi permeta el pas amb cotxe”.
“Zones d’aparcaments als voltants de la plaça”.
“Crec que seria molt important poder arribar a la plaça amb autobús a qualsevol hora”.
“Una zona de descans, lliure de cridòria i d’aldarulls”.
“Incrementar-hi les zones d’ombra” .
“Hauria d’haver-hi més arbratge i verd”.
“Respectar la font i els llocs de flors”.
“Més bancs per a asseure’s”.
“Canviaria la façana de, probablement, l’edifici més lleig de la ciutat”.
“Hi falten zones de jocs infantils, pista de ball i banys públics”.
“Continuar amb l’oferta cultural, potser variar-la més, aconseguir que siga més inclusiva”.

XARXA
R1. Connectivitat, maneres de transport
1. Consideres còmode i fàcil arribar a la plaça amb les diferents maneres de mobilitat i a qualsevol
hora del dia? Puntua d’1 (menys) a 3 (més)
Entorn del 60 % i 70 % de la població enquestada considera que és fàcil arribar a la plaça en transport
públic o a peu, respectivament, i el 50 % en taxi o amb moto; i només entre el 7 i 11 % considera que és
difícil arribar a la plaça d’aquestes maneres.
En canvi, els resultats varien per a la bici i el cotxe. S’observa que quasi un 30 % considera que és difícil
arribar a la plaça amb bici i només un 35 % considera que és fàcil. La població menor de 30 anys és la
que més confirma que és difícil, principal grup de població usuari d’aquesta manera de mobilitat.
Pel que fa al cotxe es recull un 40 % que considera difícil arribar a la plaça automòbil i un 30 % que ho veu
fàcil. Si s’hi analitza segons el lloc de residència, s’observa que entre els residents en seccions censals
pròximes a la plaça s’iguala la visió entre els quals veuen fàcil o difícil arribar amb cotxe, mentre que per
a les persones que resideixen fora de la ciutat les que el veuen difícil quasi representen el triple de les
quals ho consideren fàcil.
1.2.- Què hi milloraries?
Gràcies a aquesta pregunta, que complementa l’anterior, es reconeixen quines maneres de mobilitat són
els que més preocupen, independentment de l’avaluació de la seua situació actual. Aquesta pregunta
l’han resposta 612 persones del total de qüestionaris, de les quals es calcula que les que més es
repeteixen són per a millorar la xarxa ciclista, per als vianants i transport públic. Un 30 % de propostes
estan dirigides a millorar la xarxa ciclista; hi segueix la mobilitat per als vianants, amb un 20 % de
propostes de millora, i el transport públic amb un 16 %. Els comentaris es repeteixen en relació amb la
necessitat de millorar el trànsit per la plaça, anar-hi d’un punt a un altre còmodament sense necessitat
d’esquivar obstacles, tant per al vianant com per al ciclista. Quant al transport públic es parla que la
plaça és un punt de trobada i no d’accés al centre històric, per al qual se sol·licita un millor servici del
transport públic, pel que fa als horaris i les freqüències a les proximitats de la plaça, i assegurar que
autobusos recórreguen la plaça, ja que, a causa de les dimensions que té, és necessari per a persones
majors i amb diversitat funcional.
Per la seua part un 4 % de propostes parlen de millorar l’accés a la plaça amb cotxe, i un altre 5 %
insisteix a reduir el trànsit a la plaça i eliminar la presència dels cotxes per a millorar-ne, en general, la
connectivitat. Finalment, un altre 4 % parla de la necessitat d’espais d’aparcament per a motos a les
proximitats.
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Fig. 20 a 23. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Xarxa, pregunta 1
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2. Quan faràs tasques quotidianes a peu (compra, encàrrecs, acompanyar a algun familiar
dependent...) travesses la plaça o en busques un camí alternatiu?
Finalment, en el bloc de connectivitat s’avalua de quina manera la plaça s’insereix dins de la xarxa
d’itineraris del teixit urbà, a través de la pregunta de si travesses o no la plaça. La resposta obtinguda
mostra com un 73 % de les persones enquestades diuen que travessen la plaça i un 21 % l’eviten. Si
s’analitza el 73 % de les persones que diuen que travessen la plaça, s’observa gràcies al pla en el qual
assenyalen
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recorreguts
que realitzen,
que(compra,
exactament
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la plaça sinóaque
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públic. Aquesta resposta té coherència amb les respostes anteriors en les quals es demanda millorar el
disseny de l’espai per a poder-lo recórrer d’una punta a una altra lliurement.
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Fig. 24 a 27. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Xarxa, pregunta 2
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R2 Accessibilitat i R3 Seguretat
3. Consideres que la plaça és accessible per a totes les persones (infància, persones majors o amb
diversitat funcional…)? Quins problemes hi detectes?
Atés que el marge d’error de l’enquesta és un 3,1 % podem dir que el percentatge de persones que veuen
la plaça accessible és pràcticament igual amb una diferència de mínima d’1 fins a 8 punts percentuals.
Un percentatge que es manté igual per gènere però que per a les persones del barri i les persones
entre 20 i 29 anys s’igualen quasi totalment les dues postures. Si aprofundim sobre l’accessibilitat, en
preguntar quins problemes detectes el 80 % de les persones enquestades hi detecta algun problema.
Més del 50 % considera que el problema d’accessibilitat són els cotxes, quasi el 50 % també assenyala
les terrasses, el mobiliari i els senyals com a principals obstacles i li segueix amb un 41 % l’acabat
esvarós del paviment.
3. Consideres que la plaça és accessible per a totes les persones (infància, persones
majors o amb diversitat funcional...)?
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Fig. 28 a 31. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Xarxa, pregunta 3
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Fig. 32 a 36. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Xarxa, pregunta 4
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ESPAI
E1. Benestar i E2. Verd i cicle de l’aigua
5. És la plaça un lloc agradable per a estar-hi?
Davant de la pregunta general que defineix si un espai públic té les condicions per gaudir-lo, és a dir si
l’espai resulta agradable o confortable, s’obté com a resposta que més d’un 50 % de persones considera
que no. Aquest percentatge augmenta entre 8 i 10 punts percentuals en els grups de població que, a
priori, són els principals usuaris de la plaça, les persones residents en barris pròxims i les persones
majors. Les raons per les quals es considera l’espai poc agradable són principalment l’escassetat de
verd segons el 54 % de les enquestes, el soroll amb un 47 % i la insuficiència de bancs amb un 39 %.
També se cita la calor en un 26 % dels casos i en menor mesura de la brutícia, amb només un 13 %.
Entre els comentaris explicatius es repeteix la percepció sobre la plaça com a lloc gris poc acollidor,
un espai de pas que no convida a estar-hi per l’excessiva presència de cotxes i autobusos, l’escàndol
en els dies laborals, les aglomeracions de turistes, l’escassetat d’espais agradables on descansar
tranquil·lament a l’ombra, sense soroll i des dels quals apreciar les vistes de la plaça. Amb la finalitat de
detectar si hi ha algunes àrees a la plaça agradables en les quals a la gent li agrada estar-s’hi més, es va
sol·licitar que indicaren en el pla aquests espais, i els que apareixen més repetits són l’esplanada central,
els quioscos de flors, l’entorn de la font i l’Ajuntament i el balcó.
6. Consideres que la plaça té una vegetació adequada, suficient i diversa?
El percentatge de persones que afirma que la plaça no té un verd adequat és d’un 79 %, tan sols un
17 % contesta que la vegetació sí que és adequada. Les raons que s’apunten parlen principalment de
la falta de zones amb arbratge d’ombra i l’excés d’asfalt. En aquest sentit, es proposa en general més
vegetació que respecte el disseny i les vistes de la plaça, arbres de fulla caduca que permeten el pas del
sol a l’hivern, més diversitat d’estrats vegetals i paviments permeables més agradables. Es qüestiona la
possibilitat de col·locar arbres o ombres a l’esplanada central i també hi ha propostes diverses respecte
el tipus d’arbratge, per exemple que no siga massa alt.
7. Creus que la font i la presència de l’aigua són importants a la plaça?
Aquesta pregunta juntament amb la de l’adequació del verd i la identificació d’elements identitaris és la
que presenta més unanimitat en tot el qüestionari, un 82 % de les persones considera que la font i l’aigua
sí que són importants i tan sols un 10 % diu que no. En analitzar les justificacions, es troben respostes
diverses respecte a la font circular, un ampli nombre en valora la funció però només algunes el valor
representatiu que té. A més, es parla de la necessitat de l’aigua a la plaça des de diferents punts de vista:
amb l’objectiu de refrescar, per la funció ornamental, pel valor interactiu i per al joc, o bé per a beure.

Fig.37. Pla analítics del qüestionari per a la temàtica Espai, pregunta 5
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Fig. 38 a 43. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Espai, preguntes 5, 6 i 7
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E3. Patrimoni i paisatge
8. Quins elements de la plaça creus que resten valor a la imatge, el paisatge i les vistes?
El valor patrimonial i representatiu de la plaça a la ciutat és un aspecte que li és inherent. En preguntar
quins aspectes són els que més valor resten a la imatge de la plaça, s’obté que un 67 % de les respostes
afirma que són els cotxes i que, en general, vehicles, autobusos i motos, impedeixen apreciar el conjunt
de la plaça. En analitzar les respostes per rangs d’edat s’observa que la visió negativa sobre l’impacte
visual dels cotxes augmenta entre les persones menors de 30 anys. També hi destaca, amb un 56 %
de les respostes, l’impacte dels contenidors, que es considera que s’haurien d’ocultar. Un 35 % destaca
l’impacte dels rètols i senyals a la plaça, els comentaris se centren en la baixa qualitat de la publicitat
d’algunes franquícies. Finalment, un 15 % dels enquestats parla de la barrera que suposen les terrasses
i també és destacable l’impacte que suposa l’edifici d’oficines de la cantonada del carrer de les Barques
en el conjunt de les façanes.
9. Quins elements consideres els més identitaris o representatius de la plaça?
Si es formula la pregunta en positiu, quins són els elements identitaris de la plaça que es consideren més
valuosos, s’obté que el que més es repeteix és l’ajuntament amb una rotunditat del 91 % de les respostes i
l’edifici de Correus, amb un 81 % i es fa referència al valor del conjunt de façanes dels edificis de principis
del segle XX. Per aquest motiu es destaca el trencament que suposa en el conjunt els edificis el bloc
d’oficines del carrer de les Barques. Respecte els llocs de flors i les mascletaes, obtenim 65 % i un 62 %
de qüestionaris que els seleccionen com a elements identitaris. Quant a les parades de flors, es troben
comentaris negatius respecte al disseny i la ubicació dels quioscos, però la venda de flors es considera
de manera generalitzada un element representatiu de la plaça. En relació amb la mascletà, es troben
comentaris que plantegen la possibilitat de desplaçar-la, ja que genera molts condicionants a la plaça,
però el valor identitari que té és molt alt. Així mateix, la font circular té un alt valor identitari pràcticament
per a la meitat de les persones consultades, un 48 %. Com ja es va veure en la pregunta sobre l’aigua,
la font circular és un element estimat en l’àmbit patrimonial només per uns quants enquestats però la
presència de l’aigua a la plaça es valora molt. La vida de la plaça i les activitats que s’hi esdevenen tenen
valor identitari per a un 34 %, la il·luminació per al 24 % i l’estàtua de Francesc de Vinatea tan sols per a
l’11 %.
Entre els comentaris oberts, es recullen observacions puntuals sobre la importància de la història de la
plaça i la necessitat de visibilitzar-la, per exemple, a través de les restes arqueològiques.
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Estàtua Francesc de Vinatea

11 %

34 %

Il.luminació

Teatre Rialto

49 %

24 %

Vida de la plaça

48 %

34 %

Font
circular

Estàtua Francesc de Vinatea

11 %

Il.luminació

24 %

“Tots els edificis com a
conjunt i en especial
l’Ajuntament i Correus”

“Les parades de flors són
de la identitat, però els
quioscos no són especialment
bonics ni tampoc la posició”

“La plaça ha patit canvis
de nom”.

“Tots els edificis com a

“Les parades de flors són

“La plaça ha patit canvis

l’Ajuntament i Correus”

quioscos no són especialment

“La vegetació que hi ha a la

“La vegetació que hi ha a la
plaça encara que escassa té
el seu valor.”

Fig.
44 a 46.
Gràfics
analítics del qüestionari
i imatges per
a laels
temàtica Espai, preguntes
8i9
conjunt
i en
especial
de la identitat,
però
de nom”.

bonics ni tampoc la posició”
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ACTIVITAT
A1.Persones usuàries
10. Amb quina freqüència uses la plaça? Consideres que aquestes persones són usuàries de la
plaça? Quins estan menys o més presents a la plaça? Com milloraries la seua presència?
En general, les persones usen la plaça setmanalment un 50 %, mensualment un 27 % i diàriament un 18
%. Si s’analitza la resposta de residents dels voltants de la plaça, es troba que l’ús diari ascendeix al 57
%. Es tracta d’una plaça molt utilitzada per tot tipus de persones, forma part de la vida quotidiana de la
gent de l’entorn i de l’oci setmanal de la meitat dels enquestats.
Quan es pregunta si usen la plaça els diferents col·lectius, s’observa que s’identifica que hi falten dos
grups principalment: la infància i les persones amb diversitat funcional, amb més d’un 65 % de vots.
També destaca l’absència de la població migrant i els i les residents del barri amb un 42 % i 45 %,
respectivament. Per a millorar la presència d’aquests col·lectius, una de les propostes que es recullen
està relacionada amb la seguretat viària. Perquè es considera que reduir la presència de cotxes
beneficiarà
als infants
i a les
persones
diversitat
A més,
es proposa
generar espais que
10. Consideres
que estes
persones
sónamb
usuàries
de lafuncional.
plaça? Quines
estan
més o menys
presents
en
la
plaça?
conviden a l’ús estancial i al joc.
80 %

Amb quina freqüència uses la plaça?

70 %

Quasi mai; 2 %

60 %

Anualment;
2%

50 %

Mensualment;
27 %

Diàriament;
18 %

40 %
Setmanalment;
50 %

30 %
20 %

Residents al barri

10 %
Anualment;
0%

0%

Mensualment;
7%

Setmanalment;
36 %

1 Menys presents

2

Quasi mai;
0%

Diàriament;
57 %

3 Més presents

Com milloraries la presència d’aquests col·lectius?

69 %

Infància

“Zones que inviten al
joc segur lliure
, però sense recórrer a
les àrees de joc, sòl
amb diferents
altures, per a dibuixar,
córrer, etc.”

67 %

Diversitat funcional
“Sense dubte la
peatonalizació
afacoriria la
presència de persones
majors y amb
diversitad funcional”

42 %

Gent del barri

“Restringint el
tràfic, y en
conseqüencia el
soroll, y millorant
que les zones per a
assentar-se més
comerç local y
menos”

45 %

Migrants

“Generant
espais
adequats per a
cada grup”

Figs.47 a 49. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Activitat, pregunta 10
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A2. Equipament
11. Quines activitats realitzes a la plaça? Creus que hi falten espais amb equipament per a activitats
específiques dirigides al joc, l’esport, la cultura o el medi ambient?
Les activitats que realitzen a la plaça les persones enquestades són de pas i no estancials. EL 68 %
diu que passeja per la plaça, i el 50 % per oci cultural. A més, el 38 % fa gestions personals i compres
un 32 %. Menys freqüent, només un 21 %, utilitza l’oferta hostalera o hi descansa. A més, un 19 % de
les persones enquestades treballa a la plaça o són turistes. Jugar amb els infants és, de les possibles
respostes, la que apareix menys esmentada, amb només un 1 %..
Associada als usos que es realitzen es pregunta si es troba a faltar algun equipament per a desenvoluparhi activitats específiques. El 56 % diu que sí que és necessari nou equipament davant d’un 24 % que diu
que no. El debat està en la mena d’equipament i l’ús que se li donarà, hi ha massa elements que no es
consideren oportuns; no obstant això, es vol activar la plaça perquè s’hi puga jugar, ballar i sentir música.
Entre el 24 % que no volen més equipament es denuncia l’excés d’aldarull i molèsties que aquest genera.

Creus que hi falten espais amb equipament
per a activitats específiques dirigides al joc,
l'esport, la cultura o el medi ambient?

11. Quines activitats realitzes a la plaça?

70 %

No ho sé;
12 %

60 %
50 %

Altres;
3%

40 %

No;
24 %

30 %

Sí; 56 %

20 %
10 %
0%

Segons lloc de residència

Per rang d'edat

“Per a activar-ho per a oci
com el ball, tallers”

140

45 %
40 %

120

35 %

“No, res de jocs, ni
esport ni eixes coses que
només porten soroll”

100

30 %
25 %

80

20 %

60

15 %

“Jocs infantils” “Una
pèrgola per a concerts i
música en acústic”

40

10 %
20

5%
0%

Barri
Sí

Ciutat
No

No ho sé

Altra resposta

Altre (Fora)

0

<10

10-20
Sí

No

No ho sé

20-30

“No crec que eixa haja de
ser la finalitat de la plaça
del poble”

Fig. 50 a 53. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Activitat, pregunta 11
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A3. Activitats i A4.Gestió
12. Consideres adequada l’activitat comercial i l’activitat turística als voltants de la plaça? Per què?
Atén les necessitats tant del barri com de la ciutat?
Al llarg del qüestionari, en preguntes com la seguretat, l’accessibilitat o el benestar a la plaça es denuncia
la presència d’aglomeracions o turistes, però quan es pregunta específicament per si es considera
adequada l’activitat que hi fa referència, un 52 % de les enquestes diu que sí davant d’un 27 % que no.
Aquest repartiment es manté proporcionalment segons gènere, lloc de residència i per rangs d’edat. En
els comentaris s’al·lega que el turisme i el comerç hi donen vida, però es denuncia la pèrdua del comerç
tradicional i la massificació turística de franquícies al servici del turisme, que resten interés a la plaça.
13. Creus que la programació d’activitats socioculturals que allotja la plaça és adequada? Per què?
Atén les necessitats tant del barri com de la ciutat?
Quant a la progressió d’activitats, el percentatge de persones que consideren que sí que és adequada
és 11 punts superior a les que diuen que no. El debat se centra en els qui opinen que n’hi ha massa i
els qui en demanen més; la gent de l’entorn és la més afectada per usos culturals que distorsionen la
vida diària. En els comentaris es troben coincidències respecte a la necessitat de programar millor les
activitats per evitar aquests desacords entre els qui estan a favor i els qui estan en contra dels usos
culturals que actualment acull la plaça.
En concret, quan es pregunta si la programació sociocultural atén el barri i la ciutat, el 34 % diu que no
atén aquesta dualitat. Com s’ha vist en la pregunta prèvia, s’identifiquen necessitats diferents que es
considera apropiat consensuar encara que també es troben comentaris que resten importància a les
necessitats locals.
14. Consideres que hi ha algun conflicte important entre activitats o algun ús que siga problemàtic?
Quins?
Finalment, de cara a identificar possibles conflictes entre usos actuals, només hi ha el 31 % considera
que sí, el 35 % que no i el 26 % no ho sap. Entre els comentaris, els problemes que es denuncien ja han
sigut recollits en preguntes prèvies com ara els derivats del trànsit, l’obstacle que generen les terrasses
o com la mascletà condiciona el disseny de l’espai. Per tant, per mitjà del qüestionari no s’ha identificat
cap grup o col·lectiu que faça un ús poc inclusiu a la plaça.
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12. Consideres adequada l'activitat comercial i l'activitat turística als voltants de la plaça?
Per què?
Sí

No ho sé;
12 %

Altres;
5 %

No ho sé

Altra resposta

Sí

No

“És adequada i li
dona vida a la plaça”

No ho sé

120

35 %

Sí;
52 %

No;
27%

No

40 %

30 %

100

25 %

80

“Sobren taules i
cadires dels bars;
dificulten el pas”

20 %

60

o passeig tranquil.”

40

“Massa
massificació
turística i
franquícies resten
personalitat”

15 %
10 %

20

5%
0%

Barri
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13. Creus que la programació d’activitats
socioculturals que allotja la plaça es
adequada? Per què?

0

Altre (Fora)

<10

10-20

20-30

Atén a les necessitats tant del barri com de la
ciutat?
30 %

Altres;
7%
No ho
sé; 19 %

Altres
6%
Sí;
41 %

No ho
sé; 23 %

No;
30 %

“Moltes vegades
resulta escassa o no
se li fa la
publicitat per
què arribe a tots
els ciutadans”

25 %

Sí;
30 %

15 %

No;
34 %

“Està millor que
fa uns anys”
“N’hi ha massa, la
descentralizació
hauria de ser una

20 %

10 %
5%

“És una plaça
emblemàtica de la
ciutat, el barri ha de
tindre altres espais”

0%

Barri

Ciutat

Altre (Fora)

Sí No No
Altra resposta
ho sé

14. Consideres que hi ha algun conflicte important entre activitats o algun ús que siga
problemàtic? Quines?
Altres;
2%
No ho sé;
26%

No;
35%

Sí;
31%

“Soroll a hores de descans ”
“Hosteleria de
turistificació”
“Trànsit”
“El trànsit intens de la plaça
plaça impossibilita que
se’n gaudisca”.

“Excés de terrasses en les
voreres que impedeixen un
còmode per a vianants”
“Les mascletaes condicionen
molt que siga una enorme
esplanada”.
“Saturació turística,

Fig. 54 a 60. Gràfics analítics del qüestionari per a la temàtica Activitat, pregunta 12, 13 i 14
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2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic

2.2. Accions al carrer

B. Diagnóstico
participado

OCTUBRE

NOVEMBRE

2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic

. Diagnóstico
participado

OCTUBRE

Butaca pensa la plaça

NOVEMBRE

PÚBLICO OBJECTIU
Activitat oberta en l’espai públic a la ciutadania en general.
2.1. Qüestionaris
MÈTODE
EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
2.2.
Accions al carrer
Realització de
qüestionaris
físics a la Butaca pensa la plaça.
2.3. Accions a grups específics
Entrevistes informals a les persones2.4.
que
es paren a rebre informació.
Entrevistes
2.5.al
Tallers
de de
diagnòstic
Respostes curtes escrites en post-it i apegades
panell
grans dimensions
2.6. Contrast del diagnòstic
que hi ha a la plaça.

. Diagnóstico
participado

OBJECTIUS
Donar difusió al procés, visibilitzar els objectius a l’espai públic i aconseguir
OCTUBRE
NOVEMBRE
ampliar la participació a persones que transiten de manera quotidiana per la
plaça.

2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic

. Diagnóstico
participado
Fig.61.
Foto de la plaça
durant la sessió
de la Butaca
pensa la plaça

OCTUBRE

NOVEMBRE

2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic
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. Diagnóstico
participado

OCTUBRE

NOVEMBRE

Fig.62.
Foto de la plaça
durant la fira
de la Joventut.
Assistents
emplenant
qüestionaris

DESCRIPCIÓ
Dates: Del 17/09/2019 al 19/09/2019
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Durant tres dies en jornada de dijous vesprada, divendres de matí i dissabte jornada
completa es va instal·lar un espai efímer amb butaques de pensar i un mural
expositiu. L’objectiu de l’espai va ser informar totes les persones que passejaven
per la plaça sobre el procés de participació que estava en marxa i demanar-los
que s’hi assegueren un segon per pensar en el que més els agrada i el que menys
de la plaça de l’Ajuntament i com la imaginarien en el futur. El panell expositiu
mostrava en una de les cares el cronograma del procés participatiu i explicava
les tres temàtiques en les quals s’estructura tota la recollida de dades, XARXA,
ESPAI i ACTIVITAT, així com els punts a tindre en compte: la conversió en zona de
vianants i la permanència de la mascletà a la plaça de l’Ajuntament. En el revers,
es va reservar un gran espai perquè la gent, mitjançant adhesius, hi escriguera el
que pensava en cadascuna de les tres preguntes que s’hi feien: Valors, Problemes
i Desitjos. L’espai també tenia activitats pensades per als infants, amb fotos i
pintures perquè fora un reclam i així entregar fullets amb el qüestionari als i les
acompanyants.

RESULTATS
Durant els tres dies d’activitat es va interactuar amb aproximadament 250
persones, es van recollir 52 post-it, es van fer enquestes in situ i altres persones
van ser informades i van realitzar l’enquesta bé siga per la web o depositant un
dels qüestionaris a les bústies habilitades en diferents punts de la ciutat. La major
part de la mostra van ser persones adultes i majors, i hi té menys representació la
resta de franges d’edat.
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Fig. 63.
Foto de la plaça
durant la fira
de la Joventut.
Assistents
emplenant
qüestionaris

CONCLUSIONS
La finalitat més important d’aquesta activitat va ser la d’acostar el procés a la
gent i testar l’acolliment que tenia la conversió en zona de vianants de la plaça
de l’Ajuntament, així com explicar en què consistia el procés i els objectius que
pretenia complir. La informació obtinguda va ser de gran valor, perquè mostra una
actitud molt propositiva mitjançant la petició de “desitjos” per a la futura plaça
i, d’altra banda, es van poder localitzar problemes que les persones usuàries
detectaven diàriament en el seu ús de la plaça.
Per mitjà de les entrevistes realitzades es van poder obtindre 98 impressions dins
de les temàtiques de Valors, Problemes i Desitjos, sent 21 positives, 17 negatives
i 59 propositives.
Els temes més comentats van ser els relacionats amb la falta de bancs i la falta
d’ombra, introducció d’arbratge, el paviment esvarós, i les parades i horaris de
l’EMT.
Positives;
21,65 %

Fig.64.
Gràfic d’opinions
per tipus

Negatives;
17,53 %

Propositives; 60,82 %
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Mapes mentals
PÚBLIC OBJECTIU
Ciutadania en general, representativa de la diversitat de persones usuàries de
la plaça.
MÈTODE EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
Anàlisis dels mapes mentals a partir de l’anàlisi de les maneres de representació
utilitzadets i la informació plasmada en els mapes.
OBJECTIUS
Reconéixer els elements més representatius i el funcionament de la plaça
a partir de la representació mental, és a dir, a partir de la percepció que té la
població sobre la plaça.

Fig.65.
Mapa mental
dibuixat per un
xiquet
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DESCRIPCIÓ
Fig. 66 i 67.
Mapes mentals de
la plaça

Dates: Des de el 29/10/2019 fins ael 16/11/2019
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Els mapes mentals suposen són l’eina principal la principal eina per a reconéixer
la imatge mental que té la ciutadania sobre la plaça. Aquest instrument proposa a
la persona participant dibuixar en un foli full en blanc la seua visió que té de com
és la plaça.
Es van donar indicacions perquè les persones participants dibuixaren amb
total llibertat d’expressió, sense pensar a demostrar destreses il·lustratives
sinó tractant de representar com entenien i comptaven contaven la plaça de
l’Ajuntament. No obstant això, en els casos en què les persones participants es
hi mostraven menys disposats disposició o no tenien clar com plasmar les seues
idees, se’ls va demanar que representaren l’espai de la plaça, que hi assenyalaren
els elements més representatius i hi indicaren els seus recorreguts i itineraris que
fan de manera més habitual.
Paral·lelament, el dia 16 de novembre, en el marc de les activitats en a la pPlaça
de l’Ajuntament per a la Ssetmana de l’Urbanisme, es va dur a terme un xicotet
taller infantil breu en què es va demanar a les persones participants (menors de
10 anys) que dibuixaren la plaça. Com que el nivell de reflexió d’aquests dibuixos
és més baixDonat el menor nivell de reflexió d’aquests dibuixos, no s’han sotmès
al mateix tipus d’anàlisino han sigut sotmesos a la mateixa mena d’anàlisi que els
que han realitzats per joves i persones adultes.
A partir dels dibuixos obtinguts es va buscar traure conclusions basades en les
coincidències en de com s’entén la plaça, quèe s’assenyala i com s’utilitza, per a
la qual cosa al que s’han desenvolupat diferents classificacions.
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altre; 3 %

rectangular;
41 %

Fig.68.
Gràfic de tipus de
mapes mentals
en funció de la
forma de la plaça

original-triangular;
56 %

Classificació tipològica
Inicialment, es van establir tres tipus de mapes segons la llegibilitat de l’espai, el
coneixement que es se’n té i el nivell d’identitat que se li doóna a la plaça:
•

•
•

Topogràfics o esquemàtics: mMapes esquemàtics, hi dibuixen zones amb
formes geomètriques que connecten o limiten amb línies, poden escriure
topònims.
Realistes: Plans plànols exactes, hi dibuixen edificis o formes de carrers,
poden ser axonometries, no han d’estar ben dibuixats.
Conceptuals: nNo es reconeix com a mapa, hi dibuixen escenes o elements o
escriuen idees o sensacions relacionats amb el lloc.

Vores, fites i nodes
En segon lloc, es van establir tres categories per a identificar coincidències entre
els mapes, el més representat i fins i tot el que no apareix, i el caràcter negatiu o
positiu del que s’ha dibuixat:
•
•
•

Vores: límits que apareixen en el dibuix: el límit és la façana dels edificis, els
carrers que desemboquen a la plaça, la trama de la ciutat al voltant, altres.
Fites: elements de referència que apareixen en el dibuix, com ara edificis,
monuments, mobiliari, altres.
Nodes: eEspais de referència que apareixen en el dibuix, creus creuaments de
carrers o rutes, parades d’autobús.

Relació amb el nord
Finalment, per a entendre com se situa un àmbit a la ciutat i en relació amb
quines altres peces urbanes, es va estudiar el nombre de mapes que situaven
la plaça igual, ja siga amb el nord a dalt, a l’inrevés, nord a la dreta o l’esquerra,
o si situaven el nord en direcció cap a l’Ajuntament, l’estació del Nnord, el centre
històric o l’eixample de la ciutat.

PARTICIPANTS
En total, es van recollir 32 dibuixos, dels quals un el 50 % va ser fet per població
femenina i un el 50 % per població masculina. Així mateix, 18 d’aqueixos
d’aquests dibuixos (56 %) van ser realitzats per joves entre 15 i 30 anys; 12 (38
%), per adults entre 30 i 65 anys, i 2 (6 %) per persones majors més grans de 65
anys.
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Fig. 69 i 70.
Mapes mentals de
la plaça

ANÀLISI
Classificació tipològica
S’han recollit 27 mapes de tipus topogràfic/esquemàtic i 5 mapes de tipus realista.
No s’ha recollit cap de tipus conceptual.
Vores
En la conformació de les vores s’observa: 1. Una línia contínua que representa
l’entorn construït de les façanes o 2. Blocs que representen cada illa amb façana
a la plaça. En alguns dibuixos també s’inclou la trama urbana o la desembocadura
dels carrers.
Fites
Pràcticament en tots els mapes recollits s’ha assenyalat l’Ajuntament. En la
majoria major part dels casos s’ha representat la font i l’edifici de Correus.
La vegetació, el mobiliari, les parades els llocs de flors o certs locals d’hostaleria
s’han assenyalat en un el 50 %% dels dibuixos.
En el 35% % dels casos s’ha assenyalat algun tipus de comerç present en a la
pPlaça. La mascletà, l’i estàtua de Vinatea, el Tteatre Rialto o l’Ateneu tan sols
s’han indicat en uns pocs mapes.
Nodes
En la major part dels dibuixos recollits s’ha assenyalat la delimitació dels espais de
la plaça. Només en el 28 % dels casos s’ha assenyalat algun tipus de creuament.
Les parades de bus només s’han assenyalat en el 19 % dels mapes. Hi ha varietat
entre els que assenyalen com a ruta el creuament a través de l’espai central i els
que assenyalen les voreres al costat de les façanes.
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Ajuntament

Fig.71.
Gràfic de fites
més assenyalades
en els mapes
mentals
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Posició del nord i forma
El 69 % dels mapes no ha dibuixat la plaça orientada al nord; només el 31 % l’ha
dibuixada amb una orientació real. El 56 % ha representat la geometria de la plaça
de manera triangular, un 41 % l’ha representada de forma rectangular i un 6 % amb
d’una altra forma.
Altres qüestions
En la major part dels dibuixos la font s’entén com un element delimitador més, en
comptes d’un element integrat en el rectangle de la plaça.
En la major part dels casos s’ha dibuixat l’esplanada central en el centre paper, de
manera que la resta de l’espai queda en un segon pla.

CONCLUSIONS
•

L’Ajuntament, l’edifici de Ccorreus i la font són els elements més representatius
de la plaça

•

La plaça s’entén com l’espai central actual. La resta de l’espai, malgrat que és
molt més extens en superfície, s’entén com l’espai circumdant o d’arribada a
la plaça.

•

Els límits de la plaça quasi sempre es representen amb edificis, la qual cosa
reflecteix la importància d’aquests en la imatge mental que es té de la plaça.

•

La representació de la plaça és, en molts casos, conseqüència de l’ús particular
que cada persona en fa. Per exemple, qui dibuixa una parada de bus no ho fa
de totes les parades a la plaça sinó de la que utilitza. Això reflecteix la dificultat
per a entendre l’espai en conjunt i per a situar els diferents equipaments i
serveis.
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2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic
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PÚBLIC OBJECTIU
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. Diagnóstico
participado

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESCRIPCIÓ
Data: 16/11/2019

Fig.73.
Foto del passeig

Lloc: plaça de l’Ajuntament.
Amb l’activitat del passeig veïnal es va buscar obtindre el coneixement del lloc
que tenen les persones usuàries de la zona, així com entendre la idiosincràsia
d’aquest lloc tan emblemàtic. Per a fer-ho, això es va crear un recorregut que
passara per punts que van anar s’havien esmentat apareixent com a destacats
o conflictius en les activitats anteriors, entrevistes i qüestionaris anteriors. En
cadascuna de les parades es formulava una pregunta a la qual el grup havia de
contestar i argumentar, amb el la qual cosaque es generava un xicotet debat en
cada punt del recorregut, i s’obtenia tant la resposta a la pregunta formulada com
més informació sorgida del debat.
Les persones participants que hi van participar en el passeig pertanyien a
diferents àmbits socials, amb el que la qual cosa es va poder obtindre una varietat
d’opinions amb diferents interessos i anhelsdesitjos, aconseguint de manera que
també es va aconseguir trobar acords entre els diferents punts de vista.

PARTICIPANTS
Hi van assistir 10 persones de diverses entitats veïnals, comercials i ciutadanes
de Ciutat Vella. En total, una representant del Col·legi d’Arquitectes CTAV i veïna de
la plaça, dues persones de l’associació Amics del Carme, altres dues persones de
l’Associació de Comerciants del Centre Històric, un integrant de València Camina,
dos dues de les floristes comerciants de la plaça i una veïna a títol particular.
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Fig.74.
Gràfic de
repartiment
d’opinions en
el passeig per
temàtica

Espai;
26,79 %

Xarxa;
25,00 %

Activitat;
48,21 %

RESULTAT
Les preguntes formulades corresponien a les tres grans temàtiques en les quals
s’estructura tot el procés, una de les quals pertany a la Xarxa, tres a l’Entorn i dues
a l’Activitat.
Per mitjà d’aquestes preguntes es van obtindre 61 opinions. Segons la mena el
tipus de resposta, les propositives van ser la majoria (17 negatives, 2 positives i
42 propositives) i respecte a pel que fa a les temàtiques, l’Activitat va ser la que
més debat va suscitar (27 activitat, 14 xarxa i 15 espai). Les activitats, l’hostaleria
i el turisme van ser els subtemes més destacats.

CONCLUSIONS
Aquestes van ser les opinions que van tenir més de major consens en el grup:
“Passejar i travessar la plaça com a dret, reservar una zona per als vianants
quan es s’hi facen esdeveniments”.
“Augmentar la freqüència de pas del transport públic”.
“Hem de pensar-la de manera global, no sols només la plaça solta, sinó en com
es relaciona amb les altres places i la resta de la ciutat”.
“Quan tanquen els quioscos llocs de les flors, la plaça queda a les fosques”.
“El mobiliari és un problema, en tenim molt, però falten altres tipus (bancs) i
sobren fanals, panells publicitaris, molts senyals de trànsit, paviment d’una
altra època”.
“Som ací per pensar la plaça i no a salvar les falles, són aquestes les que s’han
acoblar al disseny i no a l’inrevés”.
“Ordenança d’usos per al comerç (pla d’usos)”.
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“Crear hàbits que la gent utilitze i vaja a la plaça, amb activitats que els hi
atraguen, que identifiquen a la plaça”.
“Hem de pensar que la plaça s’utilitza 11 mesos a l’any i només un per a Falles;
ara es pensa a l’inrevés i el que és provisional és la mascletà”.

Fig.75.
Foto del paseo

“Repartir les activitats amb la resta de places”.
“Tots els col·lectius (comerciants) tenen dret a utilitzar la plaça (en al·lusió a la
festa dels mercats ambulants)”.
“Fer que la gent puga estar a la plaça”.
“Els i les turistes no poden ser el col·lectiu principal a tindre en compte per al
disseny de la plaça”.
“No perdre la identitat de València”.
“Posar-hi ombres”.
“Posar fonts que refresquen l’ambient”.
“Que no posen tarongers per a donar ombra”.
“Més verd, molt de verd”.
“València, capital del disseny, crear mobiliari exclusiu per a València i paviment
també a l’estil de Barcelona”.
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Sessió amb majors
PÚBLIC OBJECTIU
Persones en el grup d’edat superior a 65 anys.
MÈTODE EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
Entrevistes ràpides i preguntes obertes sobre el passat, present i futur de la
plaça.
OBJECTIUS
Conéixer les opinions sobre la plaça del grup de població de més edat, en general
menys present en la resta del procés de participació.
Recollir opinions i experiències de la plaça en el passat, tant sobre la vida i el
gaudi d’aquesta, com sobre anteriors formes i dissenys que tenia.

Fig. 76.
Foto de la sessió
amb majors.
Entrevista
a través de
qüestionari.
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DESCRIPCIÓ
Data: 14/11/19
Lloc: sala d’activitats recreatives de l’Ateneu Mercantil de València

Fig. 77.
Foto de la sessió
amb majors.
Entrevista
personal.

Les entrevistes a la sala d’activitats recreatives de l’Ateneu va ser dirigida
exclusivament a les persones de més edat, considerades les principals
coneixedores de les diferents transformacions a les quals s’ha sotmés la plaça
en el passat. D’aquesta manera, es va aconseguir una participació directa d’un
col·lectiu que, en general, havia estat menys present en la resta del procés de
participació.
Es va realitzar a la vesprada, durant la tradicional sessió de joc. L’activitat va
consistir a dialogar amb les persones majors mostrant tres preguntes obertes
sobre el passat, present i futur de la plaça. Segons la situació, les preguntes es
van llançar de manera individual o col·lectiva, de manera que en algunes qüestions
hi va haver debats breus. Aquesta va ser l’estructura de les entrevistes:
•
•
•

Quins són els teus millors records de la plaça de l’Ajuntament?
Què creus que ha empitjorat i què és el que menys t’agrada?
Com t’agradaria que fora la plaça en el futur?

A més, alhora que es feien les preguntes, se’ls va mostrar als participants diferents
imatges històriques de la plaça, en les quals podien observar-se diverses escenes
quotidianes i alguns dels antics dissenys.

PARTICIPANTS
En total, es van realitzar 21 entrevistes de les quals es van extraure un total de 87
opinions. Algunes de les entrevistes es van realitzar a grups de 4 persones, amb
la qual cosa es va aconseguir un total de 40 persones majors. L’edat de totes les
persones entrevistades estava entre els 65 i els 80 anys, de les quals el 57 % eren
dones i el 43 %, homes.
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Fig.78.
Gràfic de
repartiment
d’opinions per
tipus: positives,
negatives i
propositives

Propositiva;
37 %

Positiva;
16 %

Negativa;
40 %

RESULTATS
D’entre els 87 comentaris recollits en les entrevistes, el 40 % han suposat
comentaris negatius cap a la plaça i la gestió que se’n fa, el 37 % han sigut
opinions propositives i el 16 % de comentaris positius; queda el 7 % de comentaris
no estrictament relacionats amb la plaça.
Els temes més tractats, independentment del tipus d’opinió, són, d’una banda, el
disseny general de la plaça (16 %), i de l’altra, la gestió d’usos (17 %).
Quins són els teus millors records de la plaça de l’Ajuntament?
En la major part dels casos la resposta s’ha referit directament al disseny de
Javier Goerlich, o “la torta”, com s’ha denominat popularment. Alguns dels casos
expliquen experiències “quan el jardí i les flors estaven baix” o quan “hi havia espai
per a patinar”. Altres respostes estan més relacionades amb la importància de la
mascletà i les Falles i altres al·ludeixen a records personals amb família o amics.
En qualsevol cas, pràcticament totes les respostes coincideixen que abans la
plaça era un espai més acollidor, habitable i bonic.
“Quan anava amb el meu nòvio a veure la mascletà.”
“Quan estaven les flors baix, anava amb la família i era acollidora.”
“Quan eixíem del col·legi i anàvem a la torta i al pis de baix a jugar.”
“Veure la mascletà des de dins del cotxe a la zona de Correus.”
“Quan era una torta.”

Què creus que ha empitjorat? Què és el que menys t’agrada de la plaça actual?
La major part de les respostes han sigut molt crítiques amb gestió d’usos de
la plaça actual. Hi ha una visió majoritària que una de les raons principals per
les quals ha empitjorat la plaça ha sigut la contínua programació d’activitats
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socioculturals i econòmiques dels últims anys.
En aquesta línia, moltes opinions assenyalen que els diferents esdeveniments que
s’esdevenen a la plaça no respecten el caràcter simbòlic de l’espai.

Fig.79.
Foto de la sessió
amb majors.
Entrevista grupal

D’altra banda, un nombre considerable de respostes ha assenyalat l’augment del
trànsit i del soroll com una altre de les causes de l’empitjorament de la plaça.
Així mateix, s’indica com l’augment del trànsit i el disseny actual han convertit
la plaça en un aparcament. Minoritàriament algunes opinions consideren que la
plaça està millor ara que antigament.
“Massa ciment i asfalt.”
“Per la falta de personalitat de la plaça. És impersonal. És un aparcament.”
“En Falles no s’hi pot entrar.”
“No sembla la plaça d’una ciutat.”
“Des que es va canviar està destinada als cotxes.”

Com t’agradaria que la plaça fora en el futur?
Moltes de les respostes a aquesta última pregunta estan relacionades de manera
directa amb l’anterior. Com que la crítica a la gestió d’usos de la plaça és repetida,
un nombre elevat de respostes coincideix a proposar que no s’hi duguen a terme
el mateix tipus d’activitats socioculturals o econòmiques que s’han celebrat a la
plaça últimament, i en alguns casos es proposa traslladar-les a altres llocs de la
ciutat.
D’altra banda, en un nombre important d’opinions es proposa que la plaça torne a
tindre el disseny de Javier Goerlich, mentre que un altre grup proposa augmentar
l’espai verd i enjardinat de la plaça, i coincideixen en la necessitat de més neteja
i manteniment.
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Finalment, en relació amb el trànsit i la mobilitat, malgrat que hi ha opinions a
favor de la conversió en zona de vianants i opinions que tan sols hi limitarien el
trànsit, existeix un ampli consens quant al desig que es mantinga el transport
públic a la plaça.
“M’agradaria que hi haguera zones verdes i pèrgoles per a escoltar música
folklòrica valenciana.”
“Que siga humana, un espai tan central ha de ser de reunió i alhora bonic.”
“M’agradaria que la plaça fora més per als vianants i també tots els carrers
comercials pròxims.”
“Que siga passejable i transitable.”
“Que siga per als vianants però que hi haja busos i taxis.”

CONCLUSIONS
•

Hi ha consens quant al record de la plaça dissenyada per Javier Goerlich com
un espai acollidor i agradable.

•

Hi ha una visió majoritària de discordança entre les activitats socials, culturals
i econòmiques programades a la plaça i el caràcter simbòlic d’aquesta.

•

Hi ha consens a entendre el trànsit com una de les principals raons de
l’empitjorament de la plaça.

•

No obstant això, el consens és ampli quant a reclamar que es mantinguen les
actuals línies de transport públic i els taxis.

•

Un nombre elevat d’entrevistats proposa augmentar les zones enjardinades.
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Taller amb joves
PÚBLIC OBJECTIU
Alumnes de 1r de batxillerat nocturn de l’IES Lluís Vives.
MÈTODE EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
Debat i posada en comú dels principals temes tractats en el procés de
participació.
OBJECTIUS
Donar a conéixer el procés de participació al grup d’edat més jove.
Escoltar els punts de vista i les opinions sobre la plaça d’un grup al qual no s’ha
1arribat
amblafacilitat al llarg de la resta del procés.
PENSEM
PLAÇA de
l’AJUNTAMENT

O

propostes de la JOVENTUT per a la plaça

ESPAI / ESPACIO

Es proposen més espais per a asseure's. Quin tipus d'espais de
reunió i per a asseure's us agradaríen per a la plaça? On us
sembla més adequat?
Què és el quin més us agrada de la font circular i com la
milloraríeu? Com augmentaríeu la presència de l'aigua en la
plaça i on?

Augmentar el verd en la plaça i emfatitzar la visibilitat de les
façanes dels edificis són propostes majoritàries, però també
es vol visibilitzar les traces del passat i mostrar restes
arqueològiques, Què coneixeu de la història de la plaça i què
us sembla important que es mostre en el disseny de l'espai?

#

XARXA/ RED

Es volen millorar l'accessibilitat per als vianants en la plaça i
eliminar els obstacles, quins recorreguts considereu
prioritaris?

Per a arribar amb bici i travessar la plaça es proposa un
carrer 30 de convivència i en a zona per als vianants prohibir
el pas de bicis i patinets, què us sembla?

¡!

ACTIVIITAT / ACTIVIDAD

Per a fer més versàtil l'esplanada central de la plaça es
proposa mobiliari i equipament flexible que puga retirara en
falles, Què us sembla? Quin tipus d'equipament, (escenaris,
espai infantil) us sembla que necessita la plaça?

Com creieu que pot conviure en la plaça la presència de
turisme amb l'ús en el dia a dia de les persones que viviu o
estudieu en l'entorn?

Fig.81.
Panell de
continguts per al
taller
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Fig.82.
Foto de l’inici del
taller amb joves

DESCRIPCIÓ
Data: 05/12/19
Lloc: Aula de l’IES Lluís Vives
El taller amb gent jove de l’IES Lluís Vives va ser una oportunitat per a convidar al
procés de participació i escoltar els punts de vista d’un grup d’edat al qual no havia
sigut fàcil arribar al llarg de la resta d’activitats i tallers com és el dels menors de
18 anys.
L’activitat es va dur a terme en el transcurs del període d’una classe, per la qual
cosa va consistir en un xicotet taller de debat.
Després d’una breu presentació en què es van explicar les claus del procés de
participació, es va convidar als alumnes a formar tres grups en els quals es va
presentar un panell que recollia diferents qüestions tractades en la resta del procés,
però adaptades a les inquietuds i la perspectiva del seu grup d’edat. Aquestes
qüestions van servir per a iniciar a una conversa oberta en què els participants
van poder comentar i confrontar diferents punts de vista, crítiques i propostes que
van recollir els dinamitzadors.

PARTICIPANTS
Hi van assistir les 26 persones (21 xiques i 5 xics) estudiants de 1r de batxillerat
del torn nocturn de l’IES Lluís Vives de València.
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Positiva; 3 %
Negativa; 14 %

Fig. 83.
Gràfic de
repartiment
d’opinions per
tipus: positives,
negatives i
propositives.

Propositiva;
83 %

RESULTATS
Com que el taller tenia un caràcter propositiu, el 83 % de les 59 opinions recollides
van ser propostes, un 14 % van ser opinions negatives i un 3 % opinions positives.
Quant als temes, el 64 % de les opinions va tractar idees relatives a l’espai,
mentre que un 24 % va tractar opinions relacionades amb la xarxa i un 12 %, les
relacionades amb els usos i l’activitat.
ESPAI. Amb caràcter general, les opinions recollides estan a favor d’augmentar
el nombre de bancs. A més, proposen que els aquests es disposen enfrontats
perquè es permeta la socialització i facilitar la trobada. Proposen que seria
convenient instal·lar taules o zones de pícnic, així com que els espais de reunió
haurien d’estar enjardinats.
Malgrat que en general la font els agrada, consideren que està aïllada i que
hauria de tindre més presència i ser més pròxima, i a més que es poguera tocar.
Consideren que el primer pas per a augmentar la presència de l’aigua és habilitarhi més fonts per al consum.
Augmentar el verd a la plaça i emfatitzar la visibilitat de les façanes dels edificis
són propostes majoritàries, però també es vol visibilitzar els rastres del passat i
que s’hi mostren restes arqueològiques.
Encara que desconeixen la història de la plaça i les diferents transformacions
que ha viscut, creuen que seria interessant mostrar-ho, de manera didàctica i,
sobretot, inclusiva (fan especial esment a la necessitat que la informació estiga
en Braille), mitjançant una maqueta que explique com era abans la plaça o una
estàtua representativa de la República.
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Fig.82.
Foto del final del
taller amb joves

XARXA. Per fer una plaça més accessible consideren que ha de ser plana, sense
escalons ni canvis d’altures; que han d’eliminar-se els embuts de pas (com el de la
cantonada cap al carrer de Ribera) i la tanca dels jardins, i que s’hi habiliten zones
verdes que sí que es puguen tocar i viure.
També assenyalen que es tracta d’una plaça molt segura perquè hi ha molt de
trànsit.
Consideren que és necessari integrar el carril bici en el projecte i que hauria de
plantejar-se per les vores de la plaça. No obstant això, es recullen opinions que
advoquen per la prohibició del pas de les bicicletes per la plaça. S’assenyala la
necessitat d’introduir més aparcaments per a bicicletes.
ACTIVITAT. Els sembla interessant que s’hi faça servir un mobiliari flexible per a
l’esplanada, però remarquen que aquest no ha de ser fràgil, perquè consideren
que sovint la flexibilitat va lligada a instal·lacions de mala qualitat. Assenyalen els
possibles problemes de seguretat, de robatoris o de manteniment
Consideren que no hauria d’haver-hi un espai infantil a la plaça.
Creuen que podria començar-se per promocionar comerços d’estada a la plaça i
no afavorir la presència de cadenes de menjar ràpid que no propicien la vivència.
Hi proposen un comerç orientat a la ciutadania local, a les famílies.
Proposen que hi haja un quiosc que venga productes tipus café, de manera que
pugues asseure’t a la plaça a consumir-lo tranquil·lament (als bancs, a la gespa…).
S’hi assenyala la necessitat d’evitar les aglomeracions i que l’espai estiga net.
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Xarxa; 24 %

Fig.83.
Gràfic de
repartiment
d’opinions en
el taller per
temàtica

Espai;
64 %
Activitat;
12 %

CONCLUSIONS
Les propostes principals, que els diferents grups van repetir, van ser les següents:
•

Consideren encertat l’augment del nombre de bancs i proposen que la
disposició d’aquests facilite la socialització, que siguen inclusius.

•

Creuen que la font hauria de tindre-hi més presència i ser més accessible.
Proposen habilitar fonts d’aigua potable.

•

Els sembla interessant mostrar la història de la plaça i proposen la instal·lació
d’equipament explicatiu. Consideren fonamental trobar la forma perquè hi
convisquen el verd i el patrimoni.

•

Ha de ser accessible i han d’eliminar-se els embuts.

•

Ha d’integrar-se el carril bici en el projecte i augmentar la quantitat
d’aparcaments per a bicicletes. Proposen fer-ho a les vores de la plaça.

•

Si s’instal·la mobiliari flexible, ha de ser resistent; han d’evitar-se els possibles
problemes de manteniment o seguretat.

•

Proposen un comerç orientat a la ciutadania local a partir de la limitació de
les cadenes de menjar ràpid i d’evitar les aglomeracions. Consideren que la
presència de vegetació ajudarà en aquest sentit.
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PÚBLIC OBJECTIU
Col·lectius, institucions i entitats de la ciutat de València

2.1. Qüestionaris
2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
MÈTODE EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
2.4. Entrevistes
Entrevistes en profunditat sobre l’opinió de les2.5.
entitats
sobre
la situació actual
Tallers de
diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic
de la plaça, la conversió en zona de vianants i la reforma d’aquesta.

. Diagnóstico
participado

OBJECTIUS
Recollir una visió al més àmplia i col·lectiva possible de quina és la situació de
OCTUBRE
NOVEMBRE
la plaça i què
es desitja que hi ocórrega.
Acostar-se a entitats que representen persones de tota la ciutat perquè siguen
informades de primera mà i s’escolten directament les seues opinions’.
Aportar una informació valuosa per al futur concurs i donar a conéixer les visions
particulars de col·lectius molt diversos.
2.1. Qüestionaris
Difondre
el procés per mitjà d’àmplies institucions.

2.2. Accions al carrer
2.3. Accions a grups específics
2.4. Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic

. Diagnóstico
participado

OCTUBRE

NOVEMBRE

Fig.84.
Foto de
l’entrevista amb
l’Associació de
Comerciants del
Centre
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DESCRIPCIÓ
Data: Des del 18/10/19 fins al 17/12/19
Lloc: A les seus de les entitats, cafeteries, Ajuntament, etc.

Fig.85.
Foto de
l’entrevista amb
l’Associació Amics
del Carme

Des del 18 d’octubre fins al 17 de desembre s’han realitzat 33 entrevistes a
institucions i entitats de la ciutat i sis a serveis municipals. S’hi mostra un resum
de les entrevistes, però poden consultar-se de manera completa en l’Annex:
Entrevistes completes, al final d’aquest diagnòstic
Per a totes les entrevistes es va seguir un mateix protocol de contacte i guió de
diàleg. Més del 75 % de les entitats contactades va accedir a la petició d’entrevista
i la major part de les entitats es va mostrar receptiva cap al procés participatiu i el
projecte de reforma i conversió en zona de vianants.
La selecció d’entitats entrevistades s’ha realitzat juntament amb el Servici de
Participació, de manera que s’ha tractat d’englobar tantes entitats i opinions de
la ciutat de València com ha sigut possible. Ordenades per temàtiques, aquestes
són les entitats que han sigut entrevistades:

Servicis municipals entrevistats
•
•
•
•
•
•

Servici de Projectes Urbans
Servici de Sanitat
Servici de Patrimoni Històric i Artístic
Servici de Mobilitat Sostenible
Policia Local. Comissaria Centre
EMT. Empresa Municipal de Transport
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ACTIVITAT; 1,94 %

A1 Persones usuàries;
5,00 %

A4 Gestió
d'usos; 4,72 %

A3 Activitats
socioculturals;
4,17 %
A2 Equipaments; 3,33 %
A3 Activitats econòmiques; 9,72 %

E4 Patrimoni i
conservació;
1,67 %

ESPAI; 0,83 %
E1 Confort estancial;
6,67 %

E4 Paisatge i
impacte visual;
3,06 %

E1 Manteniment; 0,56 %

E4 Memòria i
Entitats i agents socials entrevistats
arqueologia;
2,22 %

Veïnals

E2 Aigua; 1,67 %

•

CAVECOVA. Confederació d’Associacions de Veïns de la CV

•

urbà; 5,00 %
E3 Il·luminació;
Amics del Carme. Associació
de veïns
i comerciants

•

Coordinadora d’Associacions de Ciutat Vella

•

Federació d’Associacions de Veïns de València

•

Entrebarris, veïns en perill d’extinció. Ciutat Vella Batega

•

Viure Ciutat Vella. Associació de veïns i comerciants

•

Associació de Veïns Velluters

E3 Mobiliari

0,28 %

E2 Infraestructura Verda; 4,44 %

E3 Energia i materials; 0,83 %

Comercials
•

Comerciants de flors de la plaça. Floristes

•

Associació de Comerciants del Centre Històric de València

•

FEHV. Federació Empresarial d’Hostaleria de València

Mobilitat
•

Federació Sindical del Taxi de València

•

FVET. Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística

•

València amb bici

•

ADISLEV. Associació d’Empreses de Distribució a HORECA
(Hotels, Restaurants i Cafeteries) de la Comunitat Valenciana.

•

València Camina

Espai urbà
•

Assistència tècnica per a la conversió en zona de vianants de la plaça de
l’Ajuntament

•

CTAV. Col·legi Territorial d’Arquitectes de València

•

Archival. Associació per a recuperació centres històrics d’Espanya
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Espai;
27,22 %

A2 Equipaments; 3,33 %
A3 Activitats econòmiques; 9,72 %

E4 Patrimoni i
conservació;
1,67 %

ESPAI; 0,83 %
E1 Confort estancial;
6,67 %

E4 Paisatge i
impacte visual;
3,06 %

R3 Seguretat;
3,33 %

XARXA; 2,78 %
R1 Xarxa
ciclista; 2,22 %

E1 Manteniment; 0,56 %
R1 Xarxa logística, càrrega i
descàrrega; 4,44 %
R2 Accessibilitat
universal; 6,67 %

E4 Memòria i
arqueologia;
2,22 %

E2 Aigua; 1,67 %

E2 Infraestructura Verda; 4,44 %

E3 Mobiliari
urbà; 5,00 %

E3 Il·luminació;
0,28 %

E3 Energia i materials; 0,83 %

R1 Xarxa motoritza i …

R1 Xarxa
transporte
públic; 4,44 %

Majors
•

Consell de Persones Majors de València

R1 Xarxa per als vianants;
9,44 %

Figs.86 a 88.
Gràfics de
repartiment
d’opinions en les
entrevistes per
subtemàtiques
d’Activitat, Espai
i Xarxa

Diversitat
•

CODIFIVA. Coordinadora de Persones amb Discapacitat Física de la CV

•

COCEMFE. Confederació de Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica de la CV

•

ONCE. CV

Migrants
•

Coordinadora Valenciana d’ONGD

•

Consell Local de Migració de València

•

Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

Educatives
•

Institut Lluís Vives

Falles
•

ADEF. Associació Estudis Fallers

•

Piroart. Art pirotècnic

Cultura
•

Ateneu Mercantil de València

•

Ballem la plaça. Coordinadora d’associacions de ball i arts escèniques

Medi ambient
•

València Per l’Aire

Turisme
•

Associació de Guies Turístics Oficials de la Comunitat Valenciana
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Fig.89.

4%

A1 Persones usuàries;
Gràfic de
5,00 %

repartiment
d’opinions en les
entrevistes per
temes

Activitat ; 28,89 %

Xarxa; 36,39 %

Disseny;
7,50 %
Espai;
27,22 %

A2 Equipaments; 3,33 %

ques; 9,72 %

ESPAI; 0,83 %

R3 Seguretat;
3,33 %

E1 Confort estancial;
6,67 %

E1 Manteniment; 0,56 %

E2 Aigua; 1,67 %

XARXA; 2,78 %
R1 Xarxa
ciclista; 2,22 %

RESULTATS
Xarxaprobablement
logística, càrrega i
La informació recollida durant les entrevistes vaR1ser
la de major
descàrrega; 4,44 %
utilitat de tot el procés, ja que els 40 agents clau consultats posseeixen un
coneixement
expert, ampli i complementari sobre la plaça. A més, en moltes
R2 Accessibilitat
universal; 6,67 %
ocasions aquestes
institucions tenien ja un discurs madurat sobre la reforma, per
la qual cosa les propostes han sigut molt completes R1
i constructives.
Xarxa motoritza i …

Les propostes iR1idees
recollides han tractat de manera bastant equilibrada sobre
Xarxa
transporte xarxa, espai i activitat, com pot
totes les temàtiques,
veure’s
en el gràfic. Potser
R1 Xarxa
per als vianants;
públic; 4,44 %
9,44 %
els temes relacionats amb la mobilitat i la xarxa han tingut una mica més de
protagonisme (36 %) (s’ha de recordar que la conversió en zona de vianants de
la plaça es va anunciar durant el desenvolupament d’aquest procés). Naturalment
les entitats també hi van aportar més opinions sobre els temes relacionats amb
els seus interessos, per la qual cosa el repartiment divers d’agents també ha
transmés a aquesta visió equilibrada dels aspectes de la plaça.

E2 Infraestructura Verda; 4,44 %
E3 Energia i materials; 0,83 %

Per temàtiques, les propostes van ser molt variades.
En la xarxa, les propostes sobre una conversió en zona de vianants adequada i una
vertadera accessibilitat universal han copat una bona part de les entrevistes; la
millora de l’oferta de transport públic, la racionalització de la càrrega i descàrrega
i la seguretat, sobretot viària, també han sigut idees molt comentades.
Pel que fa a l’espai, conceptualment molt ampli, les opinions sobre com aconseguir
el confort estancial a la plaça, quin tipus de mobiliari urbà situar-hi i com millorar
el verd han sigut les més habituals. També s’ha parlat sobre la millora del paisatge
urbà de la plaça, la recuperació de la memòria i història de la plaça, i sobre què fer
amb els elements patrimonials, com la font o l’estàtua.
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S’ha dialogat sobre molts aspectes de l’activitat, de forma molt distribuïda entre
les diferents subtemàtiques. La pèrdua de comerç tradicional i l’impacte de les
terrasses i els turistes ha sigut un dels temes més comentats; així com parlar de
si la plaça és inclusiva o no, els equipaments que requereix per a activitats d’oci,
com ara ball o jocs infantils, i la millora de la programació i els tipus d’activitats
que organitza l’Ajuntament.

Fig.90.
Foto de
l’entrevista amb
la Federació
Empresarial
d’Hostaleria de
València

CONCLUSIONS
El suport a la conversió de la plaça en una zona de vianants és ampli i quasi
unànime, encara que es demana una planificació de ciutat en la qual emmarcar
aquesta actuació. Les propostes generals coincideixen molt amb les recollides
al llarg del procés, en les quals es reclama una plaça més amable, més per als
vianants i més verda.
D’altra banda, cada entitat ha vetlat pels seus interessos i ha defensat millores
per als seus col·lectius, tot i que ha de destacar-se el to equànime i obert a
acords de pràcticament totes les entitats. Les propostes en pocs casos han sigut
incompatibles, tan sols en alguns aspectes que s’han resumit i recollit en els
“Reptes”. No obstant això, com s’ha dit, existeix un nucli d’opinió sobre la plaça
bastant unànime i és el que es mostrarà en els “Criteris ciutadans”.
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PÚBLIC OBJECTIU
Activitat oberta a tota la ciutadania, dirigida a persones interessades a
participar-hi i dialogar de manera presencial
2.1. Qüestionaris
2.2. AccionsCONCLUSIONS
al carrer
MÈTODE EXTRACCIÓ
2.3. Accions a grups específics
Recollida d’opinions generades per 2.4.
cada
grup en el seu panell de diagnòstic.
Entrevistes
2.5. Tallers de diagnòstic
2.6. Contrast del diagnòstic

. Diagnóstico
participado

OBJECTIUS
Obtindre una anàlisi participada de les diferents temàtiques que defineixen
el funcionament de la plaça.
Obrir la participació a un esdeveniment presencial on debatre i reflexionar
OCTUBRE
NOVEMBRE
de manera col·lectiva sobre la plaça.

Fig.91.
Foto del taller del
matí
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Fig.92.
Un dels 3 panells
preparats per al
taller

DESCRIPCIÓ
Data: 16/11/2019
Lloc: sessió de matí al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València i sessió de
vesprada a la mateixa plaça de l’Ajuntament, a l’aire lliure.
Es van organitzar dues sessions diferents per a arribar a la major varietat de
persones possibles, una en horari de matí i una altra en horari de vesprada. La
sessió matutina es va dur a terme dins de l’Ajuntament de València, al Saló de
Cristall, i la de vesprada a la mateixa plaça de l’Ajuntament. Totes dues sessions
disposaven d’un espai infantil.
L’objectiu d’aquests tallers era treballar col·lectivament sobre el funcionament
actual de la plaça, la detecció de valors i amenaces i la identificació de propostes.
La dinàmica va tindre dues parts, una inicial on es van abocar opinions de manera
personal sobre un gran panell; amb adhesius i xicotetes anotacions, les persones
participants van geolocalitzar les respostes a la pregunta següent: Quin és el
principal problema, valor o proposta per a la plaça?
I una segona part, per grups, on es va debatre sobre els tres panells amb preguntes
entorn de les temàtiques del procés xarxa, espai i activitat, tot ressaltant els punts
clau de cadascuna i secundant-se’n en imatges representatives.
Entre les dues sessions, hi van assistir 16 persones, 5 dones i 11 homes. El nombre
reduït de participants en aquesta acció va permetre un debat molt fluid i una
recollida d’opinions de gran qualitat, com es pot observar en el següent apartat.
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RESULTATS
“La plaça és un lloc de trobada i un lloc de pas, un espai de representació de la
ciutat, una plaça museu, per a ser vista, però no per a ser viscuda.”

Respecte a la pregunta general sobre els valors positius i negatius de la plaça, es
va transmetre que el disseny no convida a estar-s’hi per la falta de zones d’ombra,
zones verdes, i per l’excés de turistes i terrasses. A més, la plaça s’enfronta al
repte de ser una plaça per al barri i una plaça representativa de la ciutat, un punt
de trobada per a la ciutadania.

ESPAI. Habitabilitat i identitat
“Generar nous espais de trobada ara microplaces”

De manera majoritària, s’identifica el conjunt arquitectònic i la façana monumental
com l’element més representatiu; l’Ajuntament i l’edifici de Correus són els més
valorats, així com les activitats que s’esdevenen a la plaça: les Falles, la mascletà,
la nit de Cap d’Any i la resta d’activitats programades.
Altres punts destacats són el mercat de les flors, encara que el disseny actual
no agrada massa; la il·luminació nocturna; la font de l’enginyer Carlos Buigues;
la vegetació històrica, encara que insuficient en conjunt; la concatenació de les
places de l’Ajuntament, la Reina i la Verge; el valor identitari i lloc de representació
i reivindicació.
El gran nombre d’autobusos i terrasses, una mala disposició de l’arbratge i una
il·luminació nocturna escassa impedeixen tindre unes perspectives adequades
del conjunt arquitectònic. Es va suggerir també una ordenança per homogeneïtzar
els rètols dels diferents comerços.
D’altra banda es va valorar la possibilitat de posar-hi panells o altres mitjans que
mostraren els traçats històrics que hi ha al subsòl de la plaça.
Tots els grups coincideixen que la plaça no és un lloc agradable per a estar-hi
i per això és un lloc de pas. Els motius són la falta de bancs i zones d’ombra i
vegetació, el soroll excessiu provocat principalment pel trànsit de vehicles i la
presència elevada de grups de turistes.
Per al control de la temperatura se suggereixen espais d’ombra que donen tendals
mòbils, pèrgoles i arbres de fulla caduca; augmentar els espais on hi haja aigua i
potenciar la font actual; disposar de sòl més permeable, augmentar la vegetació.
I per a fer més confortable la plaça, es proposa augmentar les zones per a asseure’s
i disposar els bancs agrupats, de manera que es fomenten llocs de relació i es
creen xicotets espais a escala de barri.
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XARXA. Mobilitat, connectivitat, accessibilitat i seguretat
“Per a millorar la mobilitat per als vianants s’ha de solucionar la relació
d’aquesta amb les terrasses, bé deixar-les alineades a la façana o desplaçar-les
lluny d’aquestes, així es crearà un pas per als vianants més ample.”

En la manera de moure’s per la plaça es va evidenciar l’ús perimetral; les voreres
més utilitzades són les que transcorren per les façanes de l’Ajuntament i de
Correus, i especialment incòmodes a l’altura del Teatre Rialto a conseqüència de
les terrasses.
Els motius pels quals no es travessa la plaça són les parades d’autobusos a l’altura
de la font, els passos de vianants estrets o amb una mala connexió (la qual cosa
no afavoreix un itinerari còmode per a travessar la plaça), passos estrets com el
del carrer de Roger de Llòria amb el centre de la plaça. El desig de poder travessar
la plaça en totes les direccions va ser exposat per diverses persones.
Es detecta un problema amb la massificació i el descontrol de l’ús de la bicicleta i
el patinet, encara que també es vol fomentar l’ús d’aquests mitjans de transports.
Per tant, es proposa habilitar un carril bici a la plaça i crear llocs per a aparcar-la.
Es planteja la possibilitat d’augmentar la freqüència d’autobusos que arriben a la
plaça així com donar alternatives al transport públic metropolità. Quant als vehicles
motoritzats privats només es comenta la necessitat d’habilitar aparcaments
per a motos als voltants de la plaça per a previndre que s’estacionen a l’interior.
D’altra banda, es proposa compatibilitzar zones de taxi amb zones de càrrega i
descàrrega.
Les barreres arquitectòniques, el paviment esvarós, les grans aglomeracions
de gent i el turisme de masses, cada vegada més present, donen sensació
d’inseguretat, encara que no es considera un espai perillós pel que fa a la
delinqüència o a la perspectiva de gènere.
Quant a les terrasses s’obri el debat: d’una banda, la presència continuada de gent
asseguda a les terrasses mostra vida i seguretat; no obstant això, es considera
que dificulten el pas principalment a la vorera de l’Ateneu i que haurien de situarse en un altre lloc per a evitar conflictes.

ACTIVITAT. Usuàries, usos i gestió
“Recuperar l’esperit de la «plaça del poble»”

Els col·lectius que menys usen la plaça són els infants i els majors, seguits per la
joventut. A més, s’indica la poca presència de gent del barri a la plaça, ja que es
considera que la plaça no es viu, sinó que s’utilitza només per a esdeveniments.
Es parla de la importància d’acompanyar les reformes físiques dels espais públics
amb programes socials per evitar processos de gentrificació; actualment l’activitat
dels comerços i les instal·lacions permanents està més orientada al turisme.
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Fig.93.
Foto del taller del
matí

Quant a la programació actual, sorgeix el debat de si està equilibrada, ja que d’una
banda es veu positiu que hi haja moltes activitats per atraure la gent no-resident
i, de l’altra, el gran nombre d’activitats distorsiona la vida diària del veïnat. Sobre
això s’opina que la conversió en zona de vianants pot comportar una programació
anual diferent sota una estratègia que atenga tant el barri com la ciutat.
Respecte als infants es considera que eliminar el trànsit i generar espais segurs per
al joc seria suficient. A més, es creu que no són necessaris parcs infantils típics,
sinó espais on es puga córrer, dibuixar, pujar i baixar en mobiliari o paviments amb
desnivells, on es puga jugar lliurement en general.
En la futura reforma de la plaça es proposa que els quioscos de flors s’instal·len
de manera agrupada i es creen llocs envidrats que en faciliten l’obertura cap a la
plaça.
Per a millorar-hi l’activitat es proposa introduir equipament nou amb la reforma
de la plaça, com ara un escenari o similar que facilite la celebració de concerts;
que el paviment siga polivalent i hi haja un espai per a ball, llis i antilliscant, i
l’habilitació de banys públics.
Finalment, es considera important cuidar el turisme des del punt de vista econòmic,
però intentar evitar que s’envaïsca l’espai públic, ja que resta valor i usabilitat a
l’espai.
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Fig.94.
Foto del taller de
la tarde

CONCLUSIONS
Mitjançant la realització del taller de diagnòstic es va evidenciar que per a la
ciutadania la plaça no és un lloc agradable en el qual estar.
Alguns dels motius que van exposar van ser la falta de confort tèrmic, pocs
espais per a asseure’s, cap lloc que conviden a estar-s’hi o relacionar-se i el soroll
excessiu que hi ha actualment.
També es va comentar que l’espai central té molt poc ús i travessar la plaça és
complicat, amb la qual cosa els recorreguts més utilitzats són els perimetrals, per
la vorera de l’Ajuntament i la de Correus, encara que a conseqüència del trànsit, les
terrasses i l’aglomeració de turistes és complicat en alguns punts.
Pel que fa a les opinions positives es va remarcar el gran valor arquitectònic del
conjunt de la plaça així com la monumentalitat que té.
Finalment, es va poder comprovar que la conversió de la plaça en zona de vianants
té tot el suport dels participants i no hi va assistir cap persona que es posicionara
en contra o que la vera excessiva.
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PÚBLICO OBJECTIU
Grups més implicats en el procés perquè corroboren i verifiquen el que s’ha
recollit durant el diagnòstic. En la ciutadania, es treballa amb els agents socials,
representants de les principals entitats veïnals, econòmiques, professionals i
socials de la ciutat, i en l’Administració Pública es dirigeix al grup tècnic, que
aglutina el personal tècnic municipal dels serveis als quals afectarà el projecte.
MÈTODE EXTRACCIÓ CONCLUSIONS
Recollida dels acords i les opinions més valuoses en les dinàmiques organitzades
per grups de treball.
OBJECTIUS
Comunicar i transferir als grups més pròxims al procés el filtrat de la informació
prèvia.
Corroborar, corregir i modificar les principals idees i opinions recollides durant el
diagnòstic del procés de participació.
Contrastar la viabilitat de les propostes ciutadanes des dels serveis municipals.

Fig.95.
Foto de la sessió
de contrast amb
el grup tècnic
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DESCRIPCIÓ
El concepte “War Room” (sala de la guerra) designa un gabinet de crisi on un grup
de responsables es tanca amb tota la documentació disponible per a prendre una
decisió. En aquestes sessions de contrast es va buscar aquesta analogia.

Fig.96.
Foto de la sessió
de contrast amb
agents socials

Es van organitzar dues sessions de contrast amb un caràcter diferent. La primera
va estar dirigida al denominat grup d’agents socials, i la segona, amb una
diferència d’una setmana, dirigida al denominat grup tècnic, format per personal
de l’Ajuntament. Ambdues es van celebrar a l’edifici de Tabacalera de l’Ajuntament.
Les sessions van ser fonamentals, ja que van permetre que els agents més
pròxims al procés, i que funcionaven com a observadors, pogueren verificar que
els resultats obtinguts del diagnòstic s’ajustaven a la realitat i ajudaven a matisar
les propostes recollides, que, a vegades, com en el qüestionari, no tenien context.
Així mateix, en aquestes sessions es van començar a construir les propostes
a partir de l’avaluació del diagnòstic. D’aquesta manera, la part propositiva, els
criteris de disseny, han sorgit d’un treball de filtrat i valoració d’agents clau de la
ciutadania i de l’equip tècnic de l’Ajuntament.
En aquest cas, la sessió ciutadana va estar més dirigida a refermar els consensos,
dissensos i alguns temes menys treballats, mentre que la sessió amb el personal
tècnic va ajudar a valorar la viabilitat i l’impacte de les diferents propostes que es
refermaven.
En tots dos casos es va partir de la informació detallada del diagnòstic, que l’equip
dinamitzador va presentar i exposar en panells, i posteriorment es van dur a terme
els tallers de debat en grups sobre les propostes sorgides.
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Fig.97.
Panells
resumeixen de
la informació
recollida durant
el diagnòstic i
presentada a
les sessions de
contrast

Figs.98 i 99.
Panells de treball
per a debatre
i prioritzar
de totes dues
sessions

IDEES PRINCIPALS

PENSEM la
PLAÇA de
l’AJUNTAMENT

CONCLUSIONS
RED

QÜESTIONS AMB AMPLI CONSENS
CUESTIONES CON AMPLIO CONSENSO

QÜESTIONS AMB OPINIONS CONTRAPOSADES
CUESTIONES CON OPINIONES
CONTRAPUESTAS

Hi esteu d’acord? Falta algun tema que genere conflicte ampli?

Què n’opineu? Hi ha una posició intermèdia? En sobra o hi falta algun tema?

R1 Conectividad, modos de transporte
- Importante apoyo a la peatonalización, pero reforzarando transportes alternativos, residentes, carga y descarga).
- Mejorar los recorridos peatonales que permitan atravesar la plaza (25 %)
- Mejorar el acceso en bici conectando la plaza a la red ciclista (43 %)
- Mejorar la frecuencia y horarios (diurno/ nocturno) del transporte público y conexión metropolitana (12 %)
- Asegurar que residentes y con movilidad reducida lleguen en coche (13 %)
- Espacios de aparcamiento para motos en la proximidad a la plaza.

R1 Conectividad, modos de transporte
- Dudas de la peatonalización, efectos negativos que se ha recogido :
dificulta la conectividad en vehículo privado a los residentes del centro, la ocupación del
espacio por comercios, bares, terrazas, muchos turistas, o el aumento de la delincuencia,
etc.

QÜESTIONS AMB POQUES OPINIONS
QUE REQUEREIXEN MÉS DEBAT
CUESTIONES CON POCAS OPINIONES
QUE REQUIEREN MÁS DEBATE
Hi ha algun tema de què no s’haja parlat i el considereu interessant?

1 Habilitar itinerarios peatonales accesibles y amplios que faciliten atravesar la plaza (caminos del deseo, cruces de unas calles a
otras) sin obstáculos (motos, terrazas…)
2 Posibilitar el acceso en bici a la plaza conctándola a la red ciclista de la ciudad

PENSEM la
PLAÇA de
l’AJUNTAMENT
Alta

Prioridad
Media Baja

Alta

Viabilidad
Media Baja

Comentarios

Alta

Prioridad
Media Baja

Alta

Viabilidad
Media Baja

Comentarios

Alta

Prioridad
Media Baja

Alta

Viabilidad
Media Baja

Comentarios

3 Evitar conflictos y accidentes de bicicletas y patines con peatones dentro de la plaza, segregándolos en calles 30 o carril bici propio
4 Aumentar la frecuencia y horarios del transporte público urbano y metropolitano (diurno, nocturno y fin de semana)
5 Dar acceso hasta la propia plaza en autobús urbano, sobre todo para personas mayores y con movilidad reducida
6 Mantener espacios de aparcamiento para motos en la proximidad a la plaza (en parkings disuasorios cercanos o calles
adyacentes), y sancionar las que ocupen la acera
7 Asegurar acceso con vehículo privado a residentes, personas con movilidad reducida y parkings públicos (permisos claros y con
previsión, cámaras…)
8 Organizar claramente los espacios y los horarios de carga y descarga (si es 24h valorar su impacto paisajístico)
9 Habilitar itinerarios peatonales accesibles y amplios que faciliten atravesar la plaza (caminos del deseo, cruces de unas calles a
otras) sin obstáculos (motos, terrazas…)

R2 Accesibilidad
- Mejorar principales itinerarios accesibles para que sean amplios y sin obstáculos, estorban el
exceso de autobuses y coches 60 %, terrazas 50 %, y el suelo resbaladizo 45 %.

ESPACIO

R3 Seguridad
- La plaza es bastante segura, pero existen algunos puntos inseguros, sobre todo cruces y
aceras estrechas, que se deben corregir con la peatonalización(43 %).

9 Hacer de la plaza un espacio acogedor y agradable, con zonas para sentarse que inviten a la conversación y el encuentro
10

Aumentar el verde en la plaza: árboles de hoja caduca, arbustos y más permeabilidad del suelo, teniendo en cuenta las perspectivas
de las fachadas y la colocación de las Fallas (vistas y fuego)

11 Enfatizar el arbolado existente por su valor histórico y natural
E1 Bienestar, mobiliario
- El nuevo diseño debe transformar la plaza en un espacio más acogedor y agradable (53 %)
- Aumentar el verde (caducos y arbustos) y la permeabilidad del suelo (54 %)
- Aumentar espacios para sentarse que inviten a la conversación y el encuentro (39 %)
- Reducir el ruido, coches, autobuses, barullo, etc.
- Aumentar las sombras, y mobiliario donde no es posible plantar.
- Mejorar temperatura en zonas de estar. Verano: sombra y agua. Invierno: Sol.
E2 Verde y ciclo del agua
- Mejorar diversidad y adecuación de la vegetación. (79 %)
- Mantener la presencia del agua en la plaza. (82 %)
E3 Patrimonio y paisaje
- Aparcamiento, coches, motos y autobuses empobrecen el paisaje (81 %).
- La publicidad y los rótulos de baja calidad restan belleza (40 %).
- Enfatizar las fachadas en conjunto, las perspectivas y visuales, especialmente del Ayuntamiento y Correos, también el Ateneo y el Rialto. Reducir el impacto del edificio de calle Barcas.
- Los puestos de flores se consideran parte de la identidad (65 %), se cuestiona su diseño.

E2 Verde y ciclo del agua
- El arbolado actual, parte de la población considera que no es adecuado porque estorba
la visibilidad de los edificios mientras que otras personas afirman que el arbolado existente es patrimonio natural de la plaza.
- La fuente circular para algunas de las personas es un elemento de la identidad de la
plaza y ayuda a refrescar, y otras no la consideran lo suficientemente representativa. .
E3 Patrimonio y paisaje
- Las terrazas se consideran que dificultan el tránsito en la plaza y parcialmente el paisaje, pero a la vez se ha recogido que dan vida y sensación de seguridad.
- La estatua de Francesc de Vinatea no se resulta especialmente representativa para un
gran número pero solo un 11 % reclama su importancia.

E1 Bienestar, mobiliario
- Necesidad de baños públicos
E2 Verde y ciclo del agua
- Aumentar la presencia del agua en la plaza, fuentes para beber, fuentes lúdicas, fuentes ornamentales, etc., varias propuestas puntuales a contrastar.
E3 Patrimonio y paisaje
- Cambiar el nombre de la plaza surge como idea, pero no lo suficientemente
repetida

12 Mejorar la temperatura en las zonas de estancia: más sombras y agua en verano, y sol en invierno
13
14

Acondicionar la explanada de la Mascletá con elementos movibles para que sea un espacio habitable y más atractivo cuando no
sean Fallas
Disminuir la presencia de elementos que empobrecen el paisaje: coches, motos, autobuses, publicidad, rótulos de baja calidad
(ordenanza de rótulos y unificación de mobiliario de terrazas para la plaza)

15 Mantener los puestos de flores, rediseñarlos y que se vean más sus escaparates hacia el interior
16 Mantener la fuente por su valor identitario y climático, aunque puede reubicarse (si es técnicamente posible)
17 La estatua de Francesc de Vinatea no es especialmente representativa, pero no se propone retirarla de la plaza
18
19

Enfatizar la imagen arquitectónica de las fachadas de la plaza (Ayuntamieno, Correos, Rialto, Ateneo…), y reducir el impacto del
edificio de Barcas
Conseguir aunar dos escalas, que la plaza sea un lugar central, representativo y monumental al mismo tiempo que funciona como
espacio de proximidad en el día a día

20 Valorar la integración en el diseño de elementos de la diversas culturas que residen en la ciudad de València
21

A1 Personas usuarias
- Mejorar el diseño y programación para quien no usa la plaza: la infancia, las personas con
diversidad funcional, migrantes y gente del barrio próximo.
A2 Equipamiento
- La plaza debe mejorar su equipamiento para realizar actividades (56 %).
A3 Actividades y gestión
- Se denuncia la pérdida de comercio tradicional e impacto negativo de las franquicias de baja
calidad.
- Aprovechar la explanada de la Mascletá con elementos movibles cuando no son Fallas.
- La programación debería estar más pensada y mejor comunicada.
- Las terrazas dificultan el paso en algunas zonas, y se pide que la peatonalización no sirva
para ampliar su número.

A2 Equipamiento
- Se propone equipamiento para actividades: juegos infantiles, musica, baile, talleres,
otros (56 %). Sin embargo parte de las personas defienden no introducir equipamiento específico en la plaza bien porque es una plaza representativa o porque genera barullo.
A3 Actividades y gestión
- El turismo en la plaza es una de las quejas más repetidas, sin embargo el 52 % considera
que es adecuada.
- La programación de actividades socioculturales se considera positiva por un 41 % y
negativa para el 30 %. Unas personas creen que es demasiada y es necesario descentrali
zar, otras la ven escasa e insuficiente.
- Se debate sobre si la plaza, además de representativa de toda ciudad, ha de ser también una plaza para el barrio.
- Existe diversidad de opiniones sobre si estas actividades son negativas: el exceso de
actividades y ruido para las personas que viven en el centro, el tráfico, el exceso de terrazas en aceras, la saturación turística y el comercio/hostelería de baja calidad.

Mostrar la evolución histórica de la plaza con la posible recuperación de elementos arqueológicos, o marcando las trazas del
pasado (Convent Sant Francesc, barrio pescadores…)

ACTIVIDAD
22 Introducir equipamiento lúdico para atraer a la infancia, evitando los juegos estandarizados que no acompañen a un diseño unitario
23

Diseñar una infraestructura adaptable y flexible que facilite la programación de actividades culturales (música, baile, teatro…) sin
que sea un obstáculo o elemento invasivo en la plaza

24 Equipar el espacio con fuentes de beber, baños públicos y mobiliario accesible para todas las personas
25

Impulsar medidas para reducir el impacto negativo de las franquicias de baja calidad, mantener el poco comercio tradicional y
recuperar comercio local (plan de usos de plantas bajas)

26

No ampliar el número de terrazas tras las peatonalización (por accesibilidad e impacto), y verificar que se cumpla (delimitación con
marcas en el suelo o pavimento específico, sombrillas fijas, disciplina)

27

Programar las actividades de la plaza de forma anual o semestral, con un plan de usos razonado, y teniendo en cuenta las molestias
a residentes (ruido, horarios, accesos)

28 Controlar el aumento del turismo en la plaza para que no expulse a la población local
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War Room amb agents socials

Fig.100.
Foto de la sessió
de contrast amb
agents socials

Data: 19/11/19
Lloc: Sala de Premsa. Edifici Tabacalera. Ajuntament de València
La primera sessió es va dur a terme amb una selecció extensa de les entitats de la
ciutat de València que havien sigut entrevistades prèviament. Hi van participar 21
persones (7 dones i 14 homes) de les entitats següents: Federació d’Associacions
de Veïns de València, Associacions de Veïns i de Comerciants Amics del Carme,
Associació València amb bici, València Camina, Coordinadora de Persones amb
Discapacitat Física. CODIFIVA, Consell Local d’Immigració, Associació de Dones
Empresàries EVAP, Associació de Comerciants del Centre Històric / CECOVAL,
Federació Empresarial d’Hostalers. Associació d’Hostalers, ADISLEV Associació
Empreses Distribució HORECA, Federació Sindical del Taxi, Col·legi d’Arquitectes
CTAV, Associació Estudis Fallers l’ADEF, Associació Cultural Ultramarins.
La sessió es va dividir en dues parts: l’exposició descriptiva de l’explicació dels
resultats i el taller deliberatiu i de diàleg.
En primer lloc, s’hi van exposar els resultats del diagnòstic mitjançant quatre
panells col·locats en dos suports: quatre a les taules i quatre a la paret. Es va
donar un temps inicial perquè es consultara la informació i després es van explicar
detalladament. Els panells mostraven, mitjançant gràfics. el nivell d’acord pel que
fa a les diferents opinions recollides en cada apartat: Xarxa, Espai i Activitat.
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sens; 0,85 %

oposta;
1,11 %

Dissens; 5,98 %

Dissens; 5,98 %
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Fig. 101 i 102.
Gràfics del
percentatge de
propostes que
han generat
acord, consens,
dissens (i
propostes noves)
en cadascun dels
3 grups i en total

Acord;
15,38 %

Consens;
13,68 %

Proposta
23,08 %

Consens;
13,68 %

Acord;

Acord; 57,26 %
57,26 %

En segon lloc es va treballar sobre un panell resum que recollia els consensos,
dissensos i altres temes solts que s’havien extret dels milers d’opinions recollits.
Aquestes idees, valoracions i propostes es van revisar en tres grups, es van
matisar i es van readaptar. Els tres grups es van formar procurant que tingueren
representació de les diferents entitats tant com fora possible.
La metodologia de treball va consistir en la lectura de les qüestions per part del
del grup; posteriorment, es van respondre diferents preguntes segons el bloc
tractat perquè cada participant poguera exposar la seua opinió sobre el tema i
opinar sobre les argumentacions de la resta del grup, amb la qual cosa es creava
un debat per a cada punt tractat sobre el qual calia arribar a una opinió. Per mitjà
d’aquest sistema, es va arribar a una única resposta de manera col·lectiva, de
manera que així s’aconsegueix una opinió més transversal gràcies als diferents
perfils dels agents socials.
Els grups tenien quatre possibles opcions en respondre les preguntes. La primera
era estar d’acord amb el que s’havia plantejat sense creure necessari completar
la qüestió. Les altres tres possibilitats requerien més detall a l’hora de respondre
ja que eren més propositives. Aquestes eren de CONSENS, s’estava d’acord amb
el que s’exposava, però se’n requeria matisació; PROPOSTA, formalitzen una
alternativa o proposen com implementar-ne la mesura; DISSENS, el grup manté
el dissens que s’extrau de les enquestes, i no aconsegueix tindre una resposta
consensuada o confirma que els dues visions són igual de correctes, o el grup
està en dissens en un punt en el qual abans no n’hi havia.
Finalment, es van posar en comú per a comparar les propostes de cada grup.
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Fig.103.
Foto de la sessió
de contrast amb
agents socials

RESULTATS
De manera global, en les 39 qüestions tractades, els tres grups estan d’acord (57
%) o en consens (14 %) en la major part de les ocasions, la qual cosa indica que
els agents socials coincideixen de manera general amb les opinions recaptades.
Les respostes propositives donen de mitjana un 23 %, que no significa que hi
estan a favor o en contra, i només hi ha el 6 % dels temes en dissens.
En el grup 1 els resultats van ser: d’acord 18, consens 7, proposta 13, dissens 1.
En el grup 2: d’acord 24, consens 5, proposta 10, dissens 0. En el grup 3: d’acord
25, consens 4, proposta 4, dissens 6. Així mateix, dels grups 1 i 2 també es van
recollir dues propostes no referides a cap punt en concret, que queden reflectides
en l’informe, ja que encara que no isqueren d’una pregunta formulada sí que són
de gran valor per a aquest treball.

CONCLUSIONS
D’aquest taller War Room amb agents socials podem extraure que hi ha un suport
important a les dades recollides mitjançant les enquestes i les entrevistes (71 %
entre consens i d’acord).
D’altra banda, veiem que el dissens només representa el 6 % dels casos i les
propostes, el 23 %, les quals, en gran part, són formes diferents de dur a terme les
idees provinents de les dades analitzades.
El pas següent és traslladar aquestes dades a una fase de discussió per a prioritzar
i concretar tots els punts sorgits dels processos de participació esdevinguts fins
al moment.
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Fig.104.
Foto de la sessió
de contrast amb
el grup tècnic

War Room amb grup tècnic
Data: 25/11/19
Lloc: Sala de Comissions. Edifici Tabacalera. Ajuntament de València
Per a la realització del taller War Room amb el grup tècnic es va convidar personal
tècnic dels diferents serveis de l’Ajuntament afectats pel procés de transformació
de la plaça com ara Seguretat, Patrimoni, Urbanisme, Policia Local, Sanitat… fins
a un total de 19 assistents.
En primer lloc es van exposar els resultats del diagnòstic mitjançant quatre
panells col·locats a les taules i a la paret. Es va donar temps per a consultarn’hi la informació i després es va explicar detalladament. Els panells mostraven
mitjançant gràfics el suport a les diferents opinions recollides en cadascun dels
tres apartats: xarxa, espai i activitat.
En segon lloc, es va treballar sobre un panell resum que aglutinava les propostes
més consensuades i altres conclusions del diagnòstic elaborades com a proposta,
de manera que el personal tècnic de l’Ajuntament poguera valorar-ne la viabilitat i
prioritat dins de la futura reforma de la plaça.
Per al treball de revisió de la viabilitat i prioritat es van formar dos grups de
treball, procurant tindre-hi una representació heterogènia dels diferents perfils
tècnics assistents i, així, una visió més àmplia sobre els punts que calia tractar. La
forma de treball dins dels grups era que els tècnics exposaren les seues opinions
professionals i que consensuaren amb la resta del grup una resposta única, perquè
així fora una visió transversal que tinguera en compte tots els punts de vista.
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RESULTATS
En termes generals, els grups van estar d’acord amb la priorització de les
propostes. De 25 propostes valorades, el grup A en va valorar 22 de prioritat alta,
2 de prioritat mitjana i 1 de prioritat baixa. De manera similar, el grup de treball B,
de les 16 propostes tractades, 14 van ser valorades de prioritat alta, 1 de prioritat
mitjana i 1 de prioritat baixa. Pel que fa a la viabilitat de les propostes, la valoració
més freqüent va ser la mitjana: de 25 propostes, el grup A va valorar-ne 7 altes, 16
mitjanes i 2 baixes. El grup B de les 15 valoracions, 5 van ser altes, 7 mitjanes i 2
baixes.

Viabilitat Alta;
Viabilitat Alta;
30,77 %
30,77 %

Figs.105 y 106.
Gràfiques de
nivell de Prioritat
i Viabilitat de
les propostes
plantejades

Es van matisar algunes de les propostes perquè foren viables i es va mostrar
disconformitat amb alguna altra proposició, la prioritat de la qual es va rebaixar.
Aquestes modificacions es van introduir en la bateria de propostes inicials que
van passar a la fase C. Proposta.

CONCLUSIONS
D’una banda, les conclusions que podem extraure del taller War Room grup tècnic
són el suport que majoritàriament dona el funcionariat a les propostes realitzades,
considerant-ne la prioritat d’aquestes és alta. De l’altra, majoritàriament s’estima
que la viabilitat és mitjana, la qual cosa mostra que un estudi més detallat i la
col·laboració amb el sector tècnic seran fonamentals per a aconseguir una bona
implantació de les mesures que s’hi consideren.
Queda patent la importància de validar les propostes amb equips tècnics de
l’Administració, ja que, encara que a priori no es mostre una viabilitat alta, sí que
s’hi indica el motiu dels dubtes i les possibles millores, de manera que s’enriqueix
la informació que resulta al final del procés participatiu.
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3. Resultats del
diagnòstic
3.1. Anàlisi d’opinions
3.2. Reptes inicials
3.3. Idees principals
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3.1. Anàlisi d’opinions

El conjunt d’opinions recollides i debatudes durant aquest diagnòstic es van
resumir per valorar-les i prioritzar-les durant la fase de Proposta. Per a fer-ho es
va fer una anàlisi i un resum del conjunt d’opinions en dos grups:
•

El qüestionari (1.100 respostes completes), explotat de manera aïllada i
agrupant tendències i idees majoritàries (vegeu apartat 2.1).

•

Tota la resta de la informació (1.880 opinions) bolcada en una sola base de
dades, que es va explotar mitjançant el sistema d’indicadors participatius
(vegeu a continuació en aquest apartat 3.1).

Aquests dos resums van servir per a desgranar de manera detallada i acurada els
reptes del procés, les idees més consensuades, les que tenien visions contràries i
algunes que requerien de més debat (vegeu resultat en apartats 3.2 i 3.3).
Després del filtrat aportat per les sessions de contrast, aquestes idees principals
van passar a la fase de proposta com a propostes inicials.
Així mateix, cada acció s’ha analitzat i resumit individualment en el capítol anterior,
i els continguts i les valoracions s’han extret de manera separada.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Pensem la plaça de l’Ajuntament

82

10 %

Opinions positives

de les 1.800 opinions recollides

Repartiment per tema del 10 %
d’opinions negatives

Xarxa

Positives

Activitat

Espai

Disseny

2,1 %

R1.
Connectivitat
22,1 %

Xarxa

1,9 %

Espai ;

3,1 %

- M'agrada que siga de vianants i
oberta per a entrar i travessar-la.
- Les persones amb problemes
de mobilitat, xiquets i persones
majors necessiten circulació de
de vehicles per a poder
acostar-s’hi sense dificultat i
disfrutar d’espai com
qualsevol altra persona.

21 %
Activitat

Xarxa
Disseny

1,7 %

5,2 %

A.4.
Gestió
2,9 %

- Punt d'encontre del poble de
València.
- Hi ha horaris tranquils en què
es pot disfrutar de la plaça,
la font i les perspectives.
- És una plaça emblemàtica,
monumental i històrica.

A1.
Usuàries
6,4 %

A2.
Equipament
4,3 %

A3.
Activitats
8,6 %

E4. Paisatge
24,3 %

Espai

R3. Seguretat
2,5 %

- Vida en comunitat, xiquets,
gent major.
- M'agraden els quioscos
de les flors
- Esdeveniments per als habitants
de la ciutat.

E4. Paisatge
3,2 %
R1.
Connectivitat
28,1 %

5,7 %

Espai

4,2 %

- És un encreuament de trànsit
- Vaig espantada per les voreres
per culpa dels patinets, les
bicicletes,els gossos...
- El paviment és esvarós.
- Quan tanquen la plaça no
augmenta el transport públic.
- No m’agraden les
restriccions al trànsit.

68 %

Opinions propositives

Disseny

4,7 %

Xarxa

16,3 %

General
0,9 %
E1.
Benestar
11,7 %

E3. Serveis
5,7 %

A.4.
Gestió
24 %

E2. Verd aigua
2,8 %

A1. Usuàries
23 %
A2.
Equipament
4%

A3. Activitats
44 %

- Crec que actualment la plaça
és un lloc de pas, incòmode i on
no ve de gust parar-s’hi
- Hi falta vida i vegetació, està
bruta i hi ha molt soroll
- La plaça no és agradable ni
acollidora, és massa gris i freda.

- La plaça no és de la ciutat,
és del turisme.
- No pareix la plaça d’una
ciutat. pareix un mercat
ambulant de poble.
- La plaça ara val per a
tot perquè no està
programada per a res.

de les 1.800 opinions recollides

Xarxa

Propositives

Activitats

General
1,4 %

R2. Accessibilitat
1,8 %

Xarxa

16,4 %

E2. Verd
aigua
2,1 %

General
2,9 %

Opinions negatives de les 1.800 opinions recollides
Negatives

Activitat

E1.
Benestar
5,0 %

General
5,7 %

1,3 %

Activitats

Espai

R3. Seguretat
1,5 %

R2.
Accessibilitat
1,6 %

E4. Paisatge
10,9 %
R1.
Connectivitat
23,9 %

E3. Serveis
7,5 %

Activitats
E1.
Benestar
6,5 %

E2. Verd
aigua
10,8 %

General
0,9 %
A.4.
Gestió
4,3 %
A3.
Activitats
11,3 %

A1.
Usuaries
3,1 %

A2.
Equipament
8,1 %

Espai

21,0 %

-Està previst que davall de la
plaça es construïsca la
continuació de la línia 10 de
Metrovalència
- Molta més zona de vianants,
però que s’hi permeta el pas
amb cotxe
- Zones d’aparcaments als
voltants de la plaça
- La plaça totalment de vianants,
ha de deixar de ser una rotonda.
- Important poder arribar a la
plaça amb autobús a qualsevol
hora.

- Una zona de descans, lliure
de cridòria i d'aldarulls.
- Incrementar les zones
d’ombra.
- Hauria d’haver-hi més arbratge
i verd
- Respectar la font i els quioscos
de flors
- Més bancs per a asseure’s.
Canviaria la façana de l’edifici
més lleig de la ciutat

-Pensar en els que viuen i no a
fer-hi una espècie d'aparador o
escenari.
- La plaça com element d'unitat
on tots tinguem cabuda, com la
dels pobles.
- Hi falten zones de jocs infantils,
pista de ball i banys públics.
- Continuar l’oferta cultural, però
variar-la més, aconseguir que siga
més inclusiva (infants, majors, etc
- Un espai exclusiu de descans,
similar al de Times Square
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3.2. Retos iniciales

Durant aquesta fase de diagnòstic hi va haver un consens ampli en molts dels
aspectes de la reforma de la plaça, però encara hi van sorgir alguns temes que
podrien ser contradictoris. S’hi van detectar cinc reptes transversals on les
opinions majoritàries, si bé no eren contràries, sí que podrien ser incompatibles i
podrien llançar criteris incoherents a l’hora d’abordar-ne el disseny:

Repte 1. Naturalització d’un entorn històric

La plaça és un espai arquitectònic monumental, que hauria de ser diàfan per
permetre gaudir les perspectives de les façanes (de les Falles i la mascletà) des
de tot l’espai i, al mateix temps, es demana que siga un espai més verd, un jardí
fresc, amb arbratge que faça imbra a l’estiu, amb llocs protegits on es puga estar.
Com fer possible la naturalització de la plaça sense perdre la imatge oberta i
visible del paisatge construït i els edificis patrimonials? Quins exemples d’espais
monumentals i naturals hi ha?

Repte 2. Equipament flexible

Durant les Falles, la plaça és el centre de la festa, allotja la mascletà que requereix
de 2.000 m2 d’espai lliure. Al voltant es formen grans aglomeracions humanes, on
no ha d’haver-hi obstacles ni desnivells i també s’hi planta la Falla de l’Ajuntament,
la cremà de la qual afecta els elements pròxims. Al mateix temps, es demana
que durant la resta de l’any la plaça siga un espai equipat amb bancs, ombres,
arbres, arbustos, zones verdes, jocs infantils, escenari, zones de ball, etc., i també
funciona com un espai disponible i buit on s’organitzen desenes d’activitats, fires
i trobades.
Com fem viable i segura l’organització de les Falles i de les activitats de la plaça,
alhora que fem de la plaça un espai habitable, còmode i atractiu? És possible
muntar i desmuntar el mobiliari i l’equipament de la plaça?
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Repte 3. Mobilitat a dues velocitats

La conversió de la plaça en zona de vianants busca convertir-la en un espai
continu per al passeig, el recorregut per als vianants, un pla sense interrupcions ni
obstacles per al trànsit tranquil i assossegat. Alhora, la plaça, com a centre de la
ciutat, ha d’estar connectada i proveïda, ha de ser accessible en taxi, EMT, moto,
bici, patinet i, per a residents, garatges existents i productes dels comerços, bars
i oficines.
L’espai amable per al vianant i la connexió amb altres maneres de transport són
funcions compatibles?

Repte 4. Gentrificació o oportunitat

La plaça, com a nucli central de València, és un espai global, una plaça oberta a
totes les persones que ens visiten, plena de vida, de bars i de comerços. Però
també hauria de ser un espai de referència local per a tota la ciutadania valenciana
i especialment per al veïnat de Ciutat Vella, que tinguera dotacions per al dia a dia
i activitats per als veïns.
Com poden conviure en aquest espai turistes i residents?

Repte 5. Activitats organitzades de baix a dalt o de dalt a
baix

La plaça ha de ser un punt de trobada i per a això s’han d’organitzar cada setmana,
com s’està fent, activitats diverses per a atraure a tota la població i que siga
un lloc actiu. I alhora, la plaça ha de funcionar com un espai de trobada social
espontània, com un fòrum romà, lliure per a l’ús de qualsevol persona sense
restriccions espacials ni usos obligats.
Com es pot fer per a organitzar activitats que atraguen població diversa sense
restringir el que ocorre a la plaça? Pot ser la plaça un espai obert d’ús lliure i un
lloc d’activitats temàtiques atractives?
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3.3. Idees Principals

El primer pas de filtrat i anàlisi de les opinions va donar lloc a una agrupació de les
més repetides en funció del nivell de suport i coherència amb les altres.
D’ací va sorgir el primer quadre, en el qual es mostren les Idees més repetides
dividides respecte al seu nivell de suport: Ampli consens, Contraposades o Poc
debatudes, i dividides en els 3 blocs temàtics del procés xarxa, espai i activitat.
Aquest quadre es va contrastar en les sessions de War Room amb què es va
acabar la fase de diagnòstic, i sobre aquest contrast es va construir la fase de
proposta (veure informe C. Proposta).

Qüestions amb ampli consens
R1 Connectivitat, maneres de transport
- Important suport a la conversió en zona de vianants, però reforçant transports alternatius,
residents, càrrega i descàrrega.
- Millorar els recorreguts per als vianants de manera que es puga travessar la plaça (25 %)
- Millorar l’accés amb bici connectant la plaça a la xarxa ciclista (43 %)
- Millorar la freqüència i els horaris (diürn/nocturn) del transport públic i la connexió
metropolitana (12 %)
- Assegurar que residents i persones amb mobilitat reduïda arriben amb cotxe (13 %)
- Espais d’aparcament per a motos en la proximitat a la plaça. R2 Accessibilitat
- Millorar els itineraris accessibles principals perquè siguen amples i no hi haja obstacles;
l’excés d’autobusos i de cotxes (60 %), terrasses (50 %) i el paviment esvarós 45 %
destorben.
R3 Seguretat
- La plaça és bastant segura, però hi ha alguns punts insegurs, sobretot creuaments i
voreres estretes, que s’han de corregir amb la conversió de la plaça en zona de vianants
(43 %).
E1 Benestar, mobiliari
- El disseny nou ha de transformar la plaça en un espai més acollidor i agradable (53 %)
- Augmentar el verd (arbres de fulla caduca i arbustos) i la permeabilitat del sòl (54 %)
- Augmentar espais per a asseure’s i que conviden a la conversa i la trobada (39 %)
- Reduir-hi el soroll, els cotxes, els autobusos, l’aldarull, etc.
- Augmentar-hi les ombres i el mobiliari on no és possible plantar.
- Millorar temperatura a zones d’estar. Estiu: ombra i aigua. Hivern: sol. E2 Verd i cicle de
l’aigua
- Millorar diversitat i adequació de la vegetació. (79 %)
- Mantindre la presència de l’aigua a la plaça. (82 %) E3 Patrimoni i paisatge
- Aparcament; cotxes, motos i autobusos empobreixen el paisatge (81 %).
- La publicitat i els rètols de baixa qualitat resten bellesa (40 %).
- Emfatitzar les façanes en conjunt, les perspectives i visuals, especialment de l’Ajuntament
i Correus, també l’Ateneu i el Rialto. Reduir l’impacte de l’edifici del carrer de les Barques.
- Els quioscos de flors es consideren part de la identitat de la plaça (65 %), se’n qüestiona
el disseny.
A1 Persones usuàries
- Millorar el disseny i la programació per qui no usa la plaça: els infants, les persones amb
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diversitat funcional, migrants i gent del barri.
A2 Equipament
- La plaça ha de millorar el seu equipament per a realitzar activitats (56 %).
A3 Activitats i gestió
- Es denuncia la pèrdua de comerç tradicional i l’impacte negatiu que tenen les franquícies
de baixa qualitat.
- Aprofitar l’esplanada de la mascletá amb elements movibles quan no són Falles.
- La programació hauria d’estar més pensada i més ben comunicada.
- Les terrasses dificulten el pas en algunes zones i es demana que la conversió de la plaça
en zona de vianants no servisca per a ampliar-ne el nombre.

Qüestions a opinions contraposades
R1 Connectivitat, maneres de transport
- Dubtes sobre la conversió de la plaça en zona de vianants, efectes negatius que s’han
recollit: dificulta la connectivitat en vehicle privat als i les residents del centre, l’ocupació
de l’espai per comerços, bars, terrasses, molts turistes o l’augment de la delinqüència, etc.
E2 Verd i cicle de l’aigua
- L’arbratge actual: part de la població considera que no és adequat perquè destorba la
visibilitat dels edificis mentre que altres persones afirmen que l’arbratge que hi ha és
patrimoni natural de la plaça.
- La font circular per a algunes de les persones és un element de la identitat de la plaça i
ajuda a refrescar, i altres no la consideren prou representativa.
E3 Patrimoni i paisatge
- Es considera que les terrasses dificulten el trànsit a la plaça i parcialment el paisatge,
però alhora s’ha recollit que donen vida i sensació de seguretat.
- L’estàtua de Francesc de Vinatea no és especialment representativa per a un gran nombre
de persones i només un 11 % en reclama la importància.
A2 Equipament
- Es proposa equipament per a activitats: jocs infantils, música, ball, tallers, altres (56 %).
No obstant això, part de les persones defensen no introduir equipament específic a la
plaça bé perquè és una plaça representativa o perquè genera aldarull.
A3 Activitats i gestió
- El turisme a la plaça és una de les queixes més repetides; no obstant això, el 52 %
considera que és adequat.
- El 41 % considera que la programació d’activitats socioculturals és positiva i el 30 %,
negativa. Hi ha persones que creuen que hi ha massa i que cal descentralitzar i altres que
és escassa i insuficient.
- Es debat sobre si la plaça, a més de representativa de tota la ciutat, ha de ser també una
plaça per al barri.
- Hi ha diversitat d’opinions sobre si aquestes activitats són negatives: l’excés d’activitats
i soroll per a les persones que viuen al centre, el trànsit, l’excés de terrasses a les voreres,
la saturació turística i el comerç/hostaleria de baixa qualitat.

Qüestions que requereixen més debat
E1 Benestar, mobiliari
- Necessitat de banys públics. E2 Verd i cicle de l’aigua
- Augmentar la presència de l’aigua a la plaça, fonts per a beure, fonts lúdiques, fonts
ornamentals, etc., diverses propostes puntuals a contrastar.
E3 Patrimoni i paisatge
- Canviar el nom de la plaça sorgeix com a idea, però no suficientment repetida.
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IDEES PRINCIPALS
QÜESTIONS AMB AMPLI CONSENS
CUESTIONES CON AMPLIO CONSENSO

QÜESTIONS AMB OPI
CUESTIONES CON OP
CONTRAPUESTAS

Hi esteu d’acord? Falta algun tema que genere conflicte ampli?

Què n’opineu? Hi ha una posició inte

R1 Conectividad, modos de transporte
- Importante apoyo a la peatonalización, pero reforzarando transportes alternativos, residentes, carga y descarga).
- Mejorar los recorridos peatonales que permitan atravesar la plaza (25 %)
- Mejorar el acceso en bici conectando la plaza a la red ciclista (43 %)
- Mejorar la frecuencia y horarios (diurno/ nocturno) del transporte público y conexión metropolitana (12 %)
- Asegurar que residentes y con movilidad reducida lleguen en coche (13 %)
- Espacios de aparcamiento para motos en la proximidad a la plaza.

R1 Conectividad, modos de transporte
- Dudas de la peatonalización, efectos negat
dificulta la conectividad en vehículo privad
espacio por comercios, bares, terrazas, much
etc.

R2 Accesibilidad
- Mejorar principales itinerarios accesibles para que sean amplios y sin obstáculos, estorban el
exceso de autobuses y coches 60 %, terrazas 50 %, y el suelo resbaladizo 45 %.
R3 Seguridad
- La plaza es bastante segura, pero existen algunos puntos inseguros, sobre todo cruces y
aceras estrechas, que se deben corregir con la peatonalización(43 %).

E1 Bienestar, mobiliario
- El nuevo diseño debe transformar la plaza en un espacio más acogedor y agradable (53 %)
- Aumentar el verde (caducos y arbustos) y la permeabilidad del suelo (54 %)
- Aumentar espacios para sentarse que inviten a la conversación y el encuentro (39 %)
- Reducir el ruido, coches, autobuses, barullo, etc.
- Aumentar las sombras, y mobiliario donde no es posible plantar.
- Mejorar temperatura en zonas de estar. Verano: sombra y agua. Invierno: Sol.

E2 Verde y ciclo del agua
- El arbolado actual, parte de la población c
la visibilidad de los edificios mientras que ot
tente es patrimonio natural de la plaza.
- La fuente circular para algunas de las pers
plaza y ayuda a refrescar, y otras no la consi

E2 Verde y ciclo del agua
- Mejorar diversidad y adecuación de la vegetación. (79 %)
- Mantener la presencia del agua en la plaza. (82 %)

E3 Patrimonio y paisaje
- Las terrazas se consideran que dificultan e
je, pero a la vez se ha recogido que dan vida
- La estatua de Francesc de Vinatea no se re
gran número pero solo un 11 % reclama su im

E3 Patrimonio y paisaje
- Aparcamiento, coches, motos y autobuses empobrecen el paisaje (81 %).
- La publicidad y los rótulos de baja calidad restan belleza (40 %).
- Enfatizar las fachadas en conjunto, las perspectivas y visuales, especialmente del Ayuntamiento y Correos, también el Ateneo y el Rialto. Reducir el impacto del edificio de calle Barcas.
- Los puestos de flores se consideran parte de la identidad (65 %), se cuestiona su diseño.

A1 Personas usuarias
- Mejorar el diseño y programación para quien no usa la plaza: la infancia, las personas con
diversidad funcional, migrantes y gente del barrio próximo.
A2 Equipamiento
- La plaza debe mejorar su equipamiento para realizar actividades (56 %).
A3 Actividades y gestión
- Se denuncia la pérdida de comercio tradicional e impacto negativo de las franquicias de baja
calidad.
- Aprovechar la explanada de la Mascletá con elementos movibles cuando no son Fallas.
- La programación debería estar más pensada y mejor comunicada.
- Las terrazas dificultan el paso en algunas zonas, y se pide que la peatonalización no sirva
para ampliar su número.

A2 Equipamiento
- Se propone equipamiento para actividade
otros (56 %). Sin embargo parte de las person
pecífico en la plaza bien porque es una plaza

A3 Actividades y gestión
- El turismo en la plaza es una de las quejas
que es adecuada.
- La programación de actividades sociocult
negativa para el 30 %. Unas personas creen
zar, otras la ven escasa e insuficiente.
- Se debate sobre si la plaza, además de repr
bién una plaza para el barrio.
- Existe diversidad de opiniones sobre si esta
actividades y ruido para las personas que vi
zas en aceras, la saturación turística y el com
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PENSEM la
PLAÇA de
l’AJUNTAMENT

INIONS CONTRAPOSADES
PINIONES

ermèdia? En sobra o hi falta algun tema?

QÜESTIONS AMB POQUES OPINIONS
QUE REQUEREIXEN MÉS DEBAT
CUESTIONES CON POCAS OPINIONES
QUE REQUIEREN MÁS DEBATE
Hi ha algun tema de què no s’haja parlat i el considereu interessant?

ativos que se ha recogido :
do a los residentes del centro, la ocupación del
hos turistas, o el aumento de la delincuencia,

considera que no es adecuado porque estorba
tras personas afirman que el arbolado exis-

sonas es un elemento de la identidad de la
ideran lo suficientemente representativa. .

el tránsito en la plaza y parcialmente el paisay sensación de seguridad.
esulta especialmente representativa para un
mportancia.

E1 Bienestar, mobiliario
- Necesidad de baños públicos
E2 Verde y ciclo del agua
- Aumentar la presencia del agua en la plaza, fuentes para beber, fuentes lúdicas, fuentes ornamentales, etc., varias propuestas puntuales a contrastar.
E3 Patrimonio y paisaje
- Cambiar el nombre de la plaza surge como idea, pero no lo suficientemente
repetida

es: juegos infantiles, musica, baile, talleres,
nas defienden no introducir equipamiento esa representativa o porque genera barullo.
más repetidas, sin embargo el 52 % considera

turales se considera positiva por un 41 % y
n que es demasiada y es necesario descentrali
-

resentativa de toda ciudad, ha de ser tam-

as actividades son negativas: el exceso de
iven en el centro, el tráfico, el exceso de terramercio/hostelería de baja calidad.
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A continuació es transcriuen els resums de les entrevistes realitzades a les 33
entitats i agents socials de València i als 5 serveis municipals de l’Ajuntament de
València. L’objectiu és ajudar a difondre la diversitat d’opinions que hi ha entorn
de la plaça, perquè servisca d’ajuda en la definició detallada del redisseny de la
plaça.
Totes les entrevistes tenien un sistema de contacte i diàleg molt similar:
Es va rebre el telèfon o correu electrònic per mitjà de l’Ajuntament, d’una altra
persona entrevistada o d’internet. En primer lloc, es va telefonar a les entitats per
a concertar la cita i en tots els casos que va ser necessari es va enviar un correu
explicant el procés i demanant reunió. Quan després d’aquest procés no es va
concertar la cita, es va repetir en dues ocasions més.
Les trobades es van produir a la seu de les entitats sempre que els va ser possible
i, quan no, a cafeteries o espais públics i a l’hora que la persona contactada va
proposar. Les entrevistes van durar entre 45 minuts i 2 hores, en funció de la
profunditat de l’opinió recollida.
El guió de les entrevistes va ser el següent:
l’estructura del procés de participació, els límits del procés i una explicació sobre
com seria la conversió en zona de vianants (notícia que havia sorgit en premsa
durant el mateix procés).
L’assistència tècnica va respondre a preguntes i dubtes sobre el procés sempre
que va ser necessari.
En funció de l’entitat entrevistada es va dur a terme un diàleg obert sobre els
desitjos de l’entitat per a la plaça o es va preguntar el següent:
Què us sembla el millor i el pitjor de la plaça? Us agrada com és ara?
Com us agradaria que fora?
Quines inquietuds tenen respecte de la plaça les persones a les quals representeu?
La resta de preguntes temàtiques del qüestionari
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Finalment se’ls va agrair el seu temps i es va fer una foto per deixar constància
de l’entrevista. A més, la major part d’entitats van ser contactades posteriorment
per a altres activitats i van ser informades en totes les comunicacions posteriors.
La llista completa de serveis i entitats entrevistades es mostra per temes i dins de
cada tema en ordre cronològic:

Servicis municipals
•

Servici de Projectes Urbans

•

Servici de Sanitat

•

Servici de Patrimoni Històric i Artístic

•

Servici de Mobilitat Sostenible

•

Policia Local. Comissaria Centre

•

EMT. Empresa Municipal de Transport

Entitats i agents socials
Veïnals
•

CAVECOVA. Confederació d’Associacions de Veïns de la
Valenciana

•

Amics del Carme. Associació de veïns i comerciants

•

Coordinadora d’Associacions de Ciutat Vella

•

Federació d’Associacions de Veïns de València

•

Entrebarris, veïns en perill d’extinció. Ciutat Vella Batega

•

Viure Ciutat Vella. Associació de veïns i comerciants

•

Associació de Veïns Velluters

Comunitat

Comercials
•

Comerciants de flors de la plaça. Floristes
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•

Associació de Comerciants del Centre Històric de València

•

FEHV. Federació Empresarial d’Hostaleria de València

Mobilitat
•

Federació Sindical del Taxi de València

•

FVET. Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística

•

València amb bici

•

ADISLEV. Associació d’Empreses de Distribució a HORECA (Hotels,
Restaurants i Cafeteries) de la Comunitat Valenciana.

•

València Camina

Espai urbà
•

Assistència tècnica per a conversió en zona de vianants de la plaça

•

CTAV. Col·legi Territorial d’Arquitectes de València

•

Archival. Associació per a la Recuperació Centres Històrics d’Espanya

Majors
•

Consell de Persones Majors de València

Diversitat
•

CODIFIVA. Coordinadora de Persones amb Discapacitat Física de la CV

•

COCEMFE. Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica
de la CV

•

ONCE CV .

Migrants
•

Coordinadora Valenciana d’ONGD

•

Consell Local de Migració de València

•

Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

Educatives
•

Institut Lluís Vives

Falles
•

ADEF. Associació Estudis Fallers

•

Piroart. Art pirotècnic

Cultura
•

Ateneu Mercantil de València

•

Ballem la plaça. Coordinadora d’associacions de ball i arts escèniques

Medi ambient
•

València Per l’Aire

•

Turisme

•

Associació de Guies Turístics Oficials de la Comunitat Valenciana
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Fig.1.
Panell de
fotografies
d’algunes de les
entrevistes
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Servicis municipals de
l’Ajuntament de València
Entitat: Servici de Sanitat de l’Ajuntament de València
Data: 10/10/19
Assistents: Fermín Quero
Idees recollides
- La plaça és un punt de trobada.
- Les fires gastronòmiques són una moda, però tenen molta incidència en temes sanitaris. Durant les
Falles això s’ha anat regulant i ja està més controlat.
- S’han de complir uns mínims higiènics per a l’elaboració, la ubicació dels contenidors a la plaça o els
banys públics, i que estiguen ja dissenyats per quan es demanen.
- Les plagues, com la del mosquit tigre, es generen amb l’acumulació de l’aigua. L’aigua ha d’estar en
moviment i clorada.
- Les plantes rèptils poden ocultar rates i la vegetació que genera fruits és inadequada.
- L’aigua polvoritzada ha d’estar tractada per a evitar la legionel·la; es pot solucionar clorant l’aigua de
baixa.

Entitat: Servici de Patrimoni Històric i Artístic
Data: 14/10/19
Assistents: Pepa Pascual i Vicent Escrivà
Idees recollides
- L’informe emés pel Servei, en el qual es relata la història de la plaça, serà útil per als qui en dissenyen
la reforma. Per aquesta raó s’ha elaborat un quadernet amb la història per a repartir a les persones
participants del procés.
- Es podria recuperar el parcel·lari històric amb unes marques sobre el paviment. Per a això no fa falta
afectar el subsòl.
la Baixada de Sant Francesc, el barri de Pescadors,
les traces de l’antic convent de Sant Francesc (tan important com Santo Domingo), com ja s’ha fet amb
la terrassa del bar on es va fundar el València:
- Si les obres paralitzen les Falles i la circulació, han de fer-se ràpidament i comunicar-se bé perquè no
generen rebuig ni problemes extra.
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Entitat: Servici de Mobilitat Sostenible
Data: 14/10/19
Assistents: Ruth López i Samuel Sáez
Idees recollides
- Les línies de l’EMT es reordenaran perquè el funcionament siga més eficaç.
- El Servei corregeix el traçat del mapa de conversió en zona de vianants que havíem dibuixat perquè el
comuniquem adequadament.
- Càrrega i descàrrega es fa en horari restringit però se n’han marcat algunes places fixes.
- Hi haurà dues parades de taxis a la plaça.
- Es converteixen en zona de vianants de la Sang, de la Barcelonina i de Correus.
- La conversió en zona de vianants pot dificultar l’eixida del barri al nord, el Carmen.
- El control de prohibicions es farà amb senyals.
- Els itineraris ciclistes no es faran, a priori, amb carril, però que se’n parle en el procés.

Entitat: Policia Local. Comissaria Centre
Data: 23/10/19
Assistents: Alberto Cabeza (comissari), Martí, Isabel, Salva.
Idees recollides
- La conversió en zona de vianants presenta alguns problemes que han d’afrontar-se.
Hi ha 100 treballadors a l’Ajuntament i 300 a Correus, 50 cotxes oficials i 200 o 300 motos (més del 80
% van amb moto o bici perquè se’ls hi va convidar) que han de situar-se en algun lloc.
Ha d’habilitar-se un aparcament per a motocicletes i una solució per als cotxes oficials i treballadors i
treballadores. El que hauria d’haver-hi és un aparcament subterrani, però ja no és possible.
- La massificació de les Falles requereix d’algunes precaucions.
Per evitar colps i accidents durant la mascletà, el disseny no ha de tindre cantells, cantonades, ni objectes
solts.
Abans de Falles, cada departament ha d’emportar-se el seu mobiliari. El nou disseny requerirà que es
faça un nou pla estratègic d’evacuació. Terra a cota 0 per evitar allaus.
- Requereixen 15-20 agents només per a gestionar les noves mesures i ja n’hi ha un dèficit gran.
- Demanen no ampliar les terrasses o eliminar-les, perquè és per a ús dels vianants i especialment
demanen llevar-les durant l’obra, perquè generen problemes de seguretat.
- Creuen que el canvi de línies de l’EMT pot generar un conflicte greu al carrer d’Alacant.
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Entitat: EMT. Empresa Municipal de Transport
Data: 25/10/19
Assistents: Toni Martínez i Gabriel Izquierdo.
Idees recollides
- L’EMT està treballant en una campanya de comunicació per a traslladar els canvis.
- L’EMT és un servei molt obert a l’opinió veïnal, però supeditat al treball tècnic.
-Es crea la línia C1, circular amb tres parades a la plaça. Està orientada al transbord i farà la volta a Ciutat
Vella.
- Es creen 2 hubs o nodes de transbord, a Tetuan (Porta de la Mar) i Xàtiva (estació del Nord).
- L’empresa s’adapta al projecte de ciutat i quan es converteix en zona de vianants hi adapta les línies.
Les mesures van en tres paquets:
- Primer. Reordenació de línies no eficients.
- Segona. Milloria de traçats de línies sense tocar el centre.
- Fase final. Compassada amb les obres previstes, es redissenyen les línies que passen per plaça de la
Reina i plaça de l’Ajuntament.
- Es manté l’accés a la plaça de l’Ajuntament:
- Del sud al nord es mantenen les línies tret d’excepcions.
- De nord a sud es manté una línia i la C1, i la resta es divideixen entre Poeta Querol i Colom.
- A Tetuan hi haurà sempre transbord i autobusos nous que esperen el següent per a eixir.
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Entrevistes a entitats i agents
socials de la ciutat de València
VEÏNALS
Entitat: CAVECOVA. Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana
Data: 23/10/19
Assistents: Juan Antonio Caballero
Idees recollides
- El mateix barri de Sant Francesc no té una associació de veïns, però ens faciliten el contacte d’altres
entitats de la ciutat: Federació de veïns, Associació de comerciants, etc.
- Una operació com aquesta ha d’estar emmarcada en una iniciativa a vint anys vista per a la ciutat.
- El futur canviarà molt ràpid i podria haver-hi molts vehicles individuals com el patinet; també és probable
que s’incremente el transport públic elèctric, com el tramvia. Tot això provocarà un problema d’espai.
- Per això, és necessari restringir l’espai públic per a ús privat.
- La solució de mobilitat passa pels carrers 30 compartides, no fa falta que la plaça tinga carril bici, ni
taxi, ni una llançadora, ni cap carrer de trànsit privat.
- El disseny ha de ser a cota 0 completament.
- La plaça no és un lloc per a estar, ara mateix. Hi ha un vídeo històric en el qual es veu l’espai central molt
actiu, amb terrasses i activitats.
- Han de poder-se instal·lar ombrel·les o carpes mòbils per a habilitar l’espai central.

Entitat: Amics del Carme. Associació de veïns i comerciants
Data: 31/10/19
Assistents: Lluís Mira (president), Teresa Palomares, Amparo Ridaura, Celia Esteve, Elena Álvarez i María
José Máñez.
Idees recollides
- Si les terrasses ho ocupen tot, és igual la mobilitat perquè no es podrà caminar ni per la vorera.
- Proposen que s’ocupe una línia de taules per cada local i que es respecte la llei d’accessibilitat.
- S’ha de restringir de manera clara i això exigeix voluntat política.
- El centre està pres pel turisme.
- Es demana que es promocionen i facen esdeveniments ciutadans i veïnals, i no actes per a turistes.
- Fan falta més punts per refrescar-se, més aigua. I també més fonts de beure.
- Al costat oest de la plaça fan falta ombres, arbres grans d’ombra.
- També requereixen espais oberts perquè hi jugue la infància.
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- Incorporar mobiliari mòbil per quan no hi ha Falla.
- Que els deixen manifestar-se.
- Fa falta una instal·lació elèctrica adequada.
- S’han de crear itineraris per als vianants per a facilitar-los els encreuaments.
- Un carril bici no està clar, perquè es pot anar pel carril del bus, que és carrer 30.
- L’espai ha de ser segur de manera que els xiquets no hagen d’anar de la mà.
- Les floristes han de quedar-se i haurien d’obrir-se al centre de la plaça perquè fan bonic.
- Uns banys públics serien molt útils.
- Per a promocionar la història de la plaça, podria haver a terra explicacions històriques.

Entitat: Coordinadora d’Associacions de Ciutat Vella
Data: 06/11/19
Assistents: Trini Piquer
Idees recollides
- La conversió en zona de vianants està bé: són partidaris que el centre siga per als vianants.
- Si bé caldria posar busos xicotets que travessen el centre.
- El carrer de sant Vicent és un colador i també hauria de ser per als vianants, així com el carrer de la
Pau, el més bonic de la ciutat.
- Està bé que hi haja terrasses, però que hi haja lloc per a vianants.
- No hi ha banys públics i en Falles fan falta.
- Els bancs estan sempre plens, en fan falta més.
- Els veïns de Poeta Querol es posaran en contra pel desviament de l’EMT.
- Seria millor que hi estiguera l’estàtua de Castelar, en comptes de la de Vinatea.
- Tots els pàrquings del centre haurien de ser per a residents.
- Està bé que es faça la reforma, però hi ha altres prioritats, com l’habitatge assequible.
- Que el paviment no esvare.
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Entitat: Federació d’Associacions de Veïns de València
Data: 07/11/19
Assistents: María José Broseta (presidenta), Paco Marín i Paco Albert.
Idees recollides
- La plaça de l’Ajuntament és la plaça del poble, la major part de la gent hi ha de sentir-se còmoda.
- No és una zona per a busos, encara que han de facilitar l’accés a la gent.
- La Federació ha defensat convertir en zona de vianants molts llocs, però s’ha d’estudiar qui afectarà.
- València ha de ser una ciutat amable amb el vianant, amb menys creuaments i dedicada al servei
públic.
- Una plaça ha de ser més verda. Tant de verd com es puga i el mínim de ciment. Tret de l’esplanada.
- La font serveix per a relaxar-se i és important.
- Les floristes són de tota la vida, han de mantindre’s, però cal donar-los una funció social.
- No ha d’haver-hi més llicències per a terrasses, ni una taula més. Estan disposats a judicialitzar.
- Hi calen espais per a sociabilitzar, i per tant cal que siga més amable, que a l’esplanada es posen
jardineres i hi haja llocs d’ombra.
- Poca gent sap de qui és l’estàtua.
- Els encanta la bici i el patinet, però el vianant és més important. Per la plaça no han de passar les bicis;
que es compartisquen els carrils bus i taxi amb les bicis.
- Serem una ciutat amb gent molt gran, hem de respectar la gent gran i fer una ciutat amable.
- A la plaça cap tot el que dignifique: mercat de Nadal, pista de gel o el que siga, però transitori; no els
mercat ambulant populars.
- S’han de valorar els edificis monumentals.
- Podria haver-hi un quiosc musical, un quiosc com a bar no.
- És una pena que no puga haver-hi un altre local que no siga hostaleria a la plaça.
- Amb l’edifici modern lleig de la cantonada del carrer de les Barques hi ha poc a fer, però desentona molt.

Entitat: Entrebarris, veïns en perill d’extinció. Ciutat Vella Batega
Data: 14/11/19
Assistents: Fran Azorín
Idees recollides
- L’associació defensa la funció social de l’habitatge. Fan detecció i acompanyament de persones
expulsades. En cada barri s’especialitza en alguna cosa: turistificació, espai públic, etc.
- Fan una pregunta sobre la plaça: com s’assegurarà la diversitat de comerços, usos i persones?
- La plaça és un espai urbà i metropolità, que requereix governança i gestió, el disseny no pot evitar que
siga mercantilitzat i terciaritzat.
- El mateix govern de l’Ajuntament té contradiccions en lleis i ordenances, per exemple el PEP permet
cent hotels nous.
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- S’han de restringir les franquícies i això no ho pot fer aquest projecte.
- Hauria d’haver-hi un estudi més ampli de barri i de normatives que afecten la plaça, estudiar-la en una
estructura més complexa i entendre la connexió entre totes les places que es reformaran.
- Allò important en aquest projecte és el posicionament de fons; si no se n’asseguren tots els usos, es
fa excloent.
- Ocorre el mateix amb el PEP, que expulsa els veïns.
- No han d’oblidar-se els criteris d’urbanisme feminista en el disseny de la plaça.

Entitat: Viure Ciutat Vella. Associació de veïns i comerciants
Data: 14/11/19
Assistents: Javier (president) i 6 persones més de la junta
Idees recollides
- L’associació es queixa dels problemes de mobilitat a Ciutat Vella:
Clamen que dins de Ciutat Vella no hi haja metro, ni bus. És un espai molt gran i aïllat i s’ha de garantir
la mobilitat interior.
Hauria d’haver-hi dos mini autobusos elèctrics que travessen Ciutat Vella de part a part, per a majors,
gent amb la compra, etc.
Estan d’acord amb la conversió en zona de vianants, però exigeixen no quedar-se aïllats. S’està potenciant
el turisme, però no hi ha accessibilitat per als veïns.
El comerç depén molt dels pobles del voltant i cal permetre que la gent hi puga entrar.
- El centre històric continua mantenint comerç i això n’és part del patrimoni; “no hi ha Zara”.
- No volen que el centre siga un parc temàtic, perquè diuen que amb aquestes mesures només hi podrà
viure gent d’un tipus concret.
- No hi ha pàrquings ni subterranis, ni aparcaments d’enllaç per a deixar el cotxe.
Respecte de la mateixa plaça de l’Ajuntament proposen:
La plaça de l’Ajuntament no és agradable, hauria de tindre zones ombrejades i verdes. S’haurien d’establir
recorreguts, de la plaça cap al mercat i la plaça de la Verge.
Seria bo que hi haguera zones infantils amb, per exemple jocs, tradicionals valencians pintats a terra.
Les floristes s’han de mantindre.
Les activitats de la plaça haurien de tindre més usos culturals i menys gastronòmics, ja que competeixen
amb els restaurants.
S’han d’estudiar les ombres a la plaça per a millorar la protecció davant el Sol. Quioscos i bars a la plaça
són molt positius.
Podria col·locar-se una referència al convent de Sant Francesc i a la resta de la història.
Al voltant de la font ha d’haver-hi un espai agradable.
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Entitat: Associació de Veïns de Velluters
Data: 12/11/19
Assistents: María José Volta
Idees recollides
- Reconeixen la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament com un projecte històric que
no ha arribat a materialitzar-se perquè implicava obrir diferents fronts complicats.
- Preocupa la transformació progressiva del centre històric en un parc temàtic en el qual difícilment es
pot viure.
- No poden accedir amb la mateixa facilitat al seu habitatge amb cotxe.
- Està canviant l’activitat comercial, principalment perquè les terrasses ocupen massivament l’espai
públic.
- Hi ha aglomeracions de gent amb elevada presència de turisme de baixa qualitat.
- Comenten que la millora de l’espai públic no sols passa per convertir carrers en zona de vianants, sinó
que és un procés que ha de fer-se amb cura i cal preveure’n efectes negatius.
- Cal anar amb compte amb l’aparició d’usos conflictius i l’augment d’activitats delictives.
- Velluters, com que és un barri amb un nombre elevat de persones sense llar, prostitució i drogues,
requereix més atenció i que s’hi treballe de manera integrada i al llarg del temps per a evitar que
botellons, terrasses, indigents i grups de turistes incívics –que augmenten amb les conversions en zona
de vianants– expulsen la població del centre.
- La conversió en zona de vianants d’uns carrers deriva més trànsit a altres i afecta els veïns d’aquestes
vies.
- Els autobusos en concret són els que més soroll i contaminació generen, el centre necessita autobusos
adaptats a la grandària dels seus carrers.
- Els carrers convertits en zona de vianants plens de terrasses i de turistes ens fan sentir insegurs,
evitem passar-hi. “Em sent estranya al meu propi barri.”
- La suma de terrasses, patinets i grups de bicis molesten molt al vianant.
- La plaça no és agradable ni acollidora, és massa grisa i freda.
- El procés d’adequació temporal s’ha de cuidar molt; l’exemple de la Llotja els sembla molt significatiu:
l’espai no és bonic i només s’aprecia un gran augment de terrasses.
- La plaça actualment té un paviment molt dur, ha de ser més permeable.
- La nova plaça ha de combinar un disseny contemporani amb elements antics, donar valor als edificis i
conservar la presència de l’aigua de manera ornamental i per al confort.
- L’Ajuntament i Correus són edificis molt representatius que cal destacar.
- Els espais de reunió han d’afavorir la convivència i estada de persones de totes les edats: que les
persones majors que van a l’Ateneu puguen gaudir d’estar a la plaça tranquil·lament, igual que les
persones amb diferents necessitats de mobilitat i sobretot dissenyar espais que no fomenten el batibull
i el vandalisme.
- Una plaça que afavorisca la vida quotidiana i no la dificulte.
-El turisme que està creixent a la ciutat no genera retorns públics i no hi ha recursos municipals.
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COMERCIALS
Entitat: Comerciants de flors de la plaça. Floristes
Data: 18/10/19
Asistentes: Adela, Antonia i Emi
Idees recollides
- La conversió en zona de vianants incidirà negativament en el seu negoci i pot fer que hagen de tancar.
- Per això reclamen que algú de l’Ajuntament es reunisca amb elles.
- Quasi tot el que venen és per encàrrec, telèfon o recollida en el moment, la major part dels seus
ingressos venen de conjunts florals grans, que es recullen amb cotxe.
- Argumenten que aporten almenys dos llocs de treball per quiosc.
- A més, el mercat de flors és una activitat històrica que dona una identitat important a la plaça.
- Tot això ha de tindre’s en compte a l’hora de convertir la plaça en zona de vianants, ja que pot generar
el tancament de moltes parades de flors.
- Alguna de les floristes planteja la possibilitat que es moguen els quioscos a un altre lloc de la ciutat
on es puga mantindre el sistema de recollida en vehicle privat.
- Altres opcions que proposen són moure els quioscos perquè tots tinguen accés al carrer de Roger de
Llòria, que continuarà tenint trànsit privat: poden col·locar-se a Roger de Llòria en forma de mitja lluna
o la meitat a Roger de Llòria i l’altra meitat a l’illa al costat de l’olivera. I una última opció menys factible
seria moure-les prop de l’estació, enfront del Lluís Vives.
- Respecte al disseny dels quioscos, demanen que es puguen obrir i tancar fàcilment i que tinguen un
aparador gran, per no haver de traure totes les flors cada dia.
- Finalment realitzen un comentari més ampli sobre el centre. Diuen que si es tanca la plaça s’impedeix
que arribe la gent al centre i que no puguen portar amb vehicle privat xiquets i persones grans. Això pot
fer que el centre perda activitat i que abaixen els preus.

Entitat: Associació de Comerciants del Centre Històric de València
Data: 28/10/19
Assistents: Julia Martínez (presidenta) i altres membres de la Junta
Idees recollides
- El paviment no ha d’esvarar i la plaça ha de ser accessible.
- Es proposa que se senyalitzen al paviment altres fet històrics com el del bar Torino.
- La plaça ha de ser més amable i ha d’haver-hi ombra i jocs infantils.
- S’ha de preveure què es fa amb les motos i les bicis.
- Les terrasses han d’estar més ordenades i acotades a l’espai. Per a fer-ho, es poden posar ombrel·les
ancorades a terra o un paviment diferent.
- Els comerços han de mantindre una línia estètica, amb tendals del mateix color (crema).
- Es proposa un percentatge màxim d’hostatgeria per a la plaça.
- Les floristes podrien traslladar-se al Rialto o al voltant de la font perquè se’ls veja més.
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- La pista de gel està en desnivell i això en dificulta la instal·lació. Han de pagar cada any la instal·lació
elèctrica específica.
- Es demana mantindre la freqüència del transport públic i que siga per dins de la plaça.
- Les activitats poden ser més culturals: pintors al carrer, convenis amb el conservatori de música,
exposició d’escultures a l’aire lliure, artesania i coses locals. Però no parades ambulants.

Entitat: FEHV. Federació Empresarial d’Hostaleria de València
Data: 14/11/19
Assistents: Rafael Ferrando (secretari), Juan Carlos Gelabert (Centre) i Antonio Villar
Idees recollides
- Adjunten un document amb la seua proposta, que resumim:
Demanen que es mantinguen les terrasses que hi ha en aquest moment a la plaça (dotze locals). Els
agradaria conéixer amb antelació el termini per a les obres.
També demanen establir compensacions per als negocis de la zona que es vegen afectats per les
molèsties de les obres.
Sobre la remodelació sol·liciten: que se situen zones de càrrega i descàrrega prop dels locals i amb
horaris racionals (matí i vesprada), conéixer la ubicació dels contenidors i l’horari de recollida, millorar
les instal·lacions subterrànies i conéixer les noves parades d’EMT.
Proposen que es faça un pla d’usos per a les activitats que es realitzen a la plaça i que hi haja un
calendari públic. Plantegen crear una mesa de treball dels col·lectius afectats per la reforma.
Demanen compatibilitzar els usos de veïns, turistes i vianants amb l’activitat comercial i hostalera.
A més s’hi van comentar altres aspectes:
- Estan d’acord amb la nova ordenança de terrasses i, segons van acordar, els locals nous de la plaça no
podran obrir terrassa.
- Així mateix l’homogeneïtzació estètica de terrasses a la plaça els sembla adequada.
- A la zona del carrer de Ribera i el passeig de Russafa hi ha problemes de repartiment i els veïns
s’enfaden, per la qual cosa demanen una zona àmplia al sud de la plaça per descarregar amb més
comoditat.
- Tenen predisposició per a participar en les accions que l’Ajuntament propose (xiclets, llandes…)
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MOBILITAT
Entitat: Federació Sindical del Taxi de València
Data: 24/10/19
Assistents: Fernando (president) i Jose Juan (secretari)
Idees recollides
- Tenen reunions freqüents en la Mesa del Taxi i hi ha bon diàleg amb la resta d’agents.
- Els agradaria que hi haguera tres parades de taxi a la plaça, però amb dues és suficient: una enfront del
Suizo o a l’Ateneu en direcció sud i una altra enfront de Correus (o Marqués de Sotelo) en direcció nord.
- Proposen que, per facilitar la circulació, podria fer-se una xicoteta rotonda a Marqués de Sotelo, al
creuament amb Periodista Azzati.
- No veuen problema que es moga la parada del carrer d’en Llop a l’Ateneu, com s’ha dit.
- El carril en direcció contrària, enfront de Correus, no és tan important.
- Estan a favor de la conversió en zona de vianants, és bo per al taxi i per al trànsit. El canvi és traumàtic
al principi, però després a la gent li encanta.
- Desitgen que la plaça siga més verda i que cree identitat.

Entitat FVET. Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística
Data: 31/10/19
Assistents: Carlos García (president), Jaime Agramunt (vicepresident)
Idees recollides
- Per a reformar la plaça, abans ha d’haver-hi una planificació de ciutat, ja que afecta altres vies.
- Creuen que hi ha un acord entorn del que és més adequat per a la plaça, però ha de coordinar-se amb
tots els agents implicats.
- El comerç local necessita que arribe la gent de fora i l’EMT no pot fer miracles, per la qual cosa han de
millorar-se altres opcions.
- El límit de les hores de càrrega i descàrrega és el problema més important quan es converteix en zona
de vianants, perquè no dona temps, amb la flota actual i l’increment de la paqueteria, a repartir tot en
aquest temps.
De 8 a 11 h a zones per als vianants
De 8 a 20h a zones per a no vianants
- Si s’amplien les zones per als vianants, no hi ha temps per a donar el servei.
- Els centres de distribució urbana de mercaderies (última milla) són una possibilitat, però ara mateix no
són factibles, per cost, per espai i perquè no s’adapten a tots els negocis; fa falta un canvi de mentalitat.
- Demanen que només els vehicles de repartiment usen les zones i els horaris de càrrega i descàrrega.
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Entitat: València amb bici
Data: 05/11/19
Assistents: Alberto Maravall (persona de contacte), Jaume, José Ángel, Antonio, Juan Antonio, Marysol,
Rafa i Belén.
Idees recollides
- La plaça ha de respondre al model de ciutat amable, on tothom puga conviure, es puga jugar, les
persones grans i amb diversitat funcional estiguen còmodes, i el terra siga a una sola cota.
- Cal diferenciar vianants de ciclistes i tot ha d’anar dirigit a la pacificació de l’espai.
- S’ha de poder entrar i arribar a la plaça amb bicicleta. Mentre que per a circular per l’interior, en funció
del flux per als vianants, es proposa provar i adaptar, segons el funcionament, entre:
Una vorera per a bici paral·lela al carril de trànsit, que només queda separada per botons, o
Un cicle carril compartit amb bus i taxi, ja que tot és carrer 20.
- El procés ha de fer-se sobre la base d’alguna cosa: se li han de donar a la gent models previs i experiències
perquè la participació siga més informada.
- Ha de saber-se quin tipus de ciutat volem perquè el pla es faça sobre aquest model.
- Ha de ser una plaça més verda, que hi haja arbres.

Entitat: ADISLEV. Associació d’Empreses de Distribució a HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries) de
la Comunitat Valenciana
Data: 07/11/19
Assistents: Bernardo Pérez (president) i Javier
Idees recollides
- S’han de racionalitzar els horaris i ajustar-se als diferents tipus de bar: desdejuni, dinar i sopar.
- És un treball molt dur i patit, hi ha molt de desgast físic.
- Com més allunyada estiga la zona de càrrega, més molesta és i més temps es tarda.
- Les zones de càrrega poden distribuir-se físicament i horàriament, algunes han de funcionar tot el dia.
- Les càmeres de control al Carmen han començat, estan multant i necessiten una finestra de nit per
poder repartir.
- La parada compartida amb taxi, o es regula bé o genera conflicte.
- Un sistema d’última milla no és possible, perquè no es poden fiar del repartiment, no cabrien les 50.000
caixes diàries d’una sola empresa. La fiabilitat està basada en el seu servei.
- Demanen que la policia impedisca que els cotxes aparquen a les zones de càrrega i descàrrega.
- Els veïns a vegades no volen locals comercials, però són millors els barris amb comerç.
- Han de posar-se les caixes fins als magatzems dels locals per costum, però haurien de poder entregarles a la porta.
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Entitat: València Camina
Data: 07/11/19
Assistents: Jose Luis Gisbert i Sileno Catalá
Idees recollides
- Hi ha problemes d’itineraris per a creuar i recórrer la plaça.
- En l’operació de conversió en zona de vianants de març s’ha de condicionar l’accessibilitat.
- Ha d’haver-hi almenys uns espais d’ombra mínims, entre altres per als nous itineraris.
- És necessari augmentar el nombre de bancs i lloc on seure.
- S’ha de complir la nova llei d’accessibilitat.
- Les motos aparquen a la vorera i on volen, són un obstacle al pas.
- S’han de regular els aparcaments privats, 1r en un garatge privat, 2n a la calçada, mai en la vorera.
- Es pot regular bé la càrrega i descàrrega.
Decidim les places i els itineraris, i que es respecten.
Idea de plaça del veí, de 15’ amb una espira que es posa roja si el cotxe passa del temps.
Es pot fer el sistema de l’última milla. Saba ho ha fet a Barcelona. Per a comerç almenys, si és que per a
hostaleria no és possible.
- Cal evitar la saturació de terrasses. El pas mínim no és suficient.
S’ha de traçar un itinerari per als vianants dissenyat i respectar-lo. Les terrasses no poden ser un element
continu (Moratín).
El disseny ha de ser conjunt per a un espai públic, tant de distribució, com d’estètica.
- Disseny de la conversió en zona de vianants.
Hi ha una obsessió per dissenyar per recintes i no s’enllacen els espais.
Maria Cristina és un exemple d’un mal disseny de conversió en zona de vianants, on els senyals ocupen
l’espai de l’ampliació per als vianants.
És positiva la continuïtat de Marqués de Sotelo com a itinerari per als vianants per rebre les cinquanta
mil persones diàries que arriben de l’estació.
El pla del terra ha de ser a cota 0, una rasant única amb indicacions (tractament cromàtic), un drenatge
sostenible i paviment podotàctil per a cecs.
Eliminar la vorada i usar un plint de 2cm és suficient.
Es poden usar paviments permeables.
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ESPAI URBÀ
Entitat: La Paisatgeria. Assistència tècnica per a conversió en zona de vianants de la plaça
Data: 22/10/19
Assistents: María, Javi, Gonzalo, Jaime i Bet.
Idees recollides
- La Paisatgeria és l’oficina de paisatgisme que dissenya la conversió en zona de vianants blana de la
plaça.
- El disseny del que hi haurà a la plaça mentre s’hi fa la conversió és un camí paral·lel al procés de
participació que estem desenvolupant i s’han d’entendre i han de col·laborar.
- La fase 1 és la delimitació (que és el que s’ha ensenyat en la roda de premsa), i la fase 2 és el disseny
dels espais convertits en zona de vianants.
- És positiu que el procés de participació alimente el disseny de la conversió en zona de vianants i per a
això usaran l’informe del procés de participació.
- Les decisions ja preconfigurades són la conversió en zona de vianants, els canvis de l’EMT i que tots els
elements siguen desmuntables.
- Els elements estan ja pensats i són movibles i convertibles.
- El disseny inclou 1. la delimitació, 2. bancs solts, pintura, ombres i ombrel·les, i les lletres de València.
- Encara no hi ha pressupost definit per al conjunt de la intervenció.
- Demanen que es posen en contacte amb ells per a les accions del procés de participació.
- Suggereixen que s’usen els agents contactats en el PEP de Ciutat Vella.

Entitat: Archival. Associació per a recuperació centres històrics d’Espanya
Data: 14/11/19
Assistents: José Luis Lliso
Idees recollides
- És evident que la conversió en zona de vianants es farà, però serà suportable si es manté com fins ara.
- El centre és de tota la ciutat, no sols de la gent que hi viu.
- L’auge del turisme al centre ja el preconitzaven. Sempre que siga de qualitat no hi ha problema.
- S’han de mantindre algunes línies EMT perquè la gent puga anar al centre a fer gestions.
- El disseny s’ha d’adequar a una plaça modernista, així com l’edifici lleig del carrer de les Barques.
- La plaça és la més important de la Comunitat Valenciana, se li hauria de donar identitat i dir alguna cosa
sobre aquest tema.
- El paviment ha de ser adequat per a no esvarar.
- La plaça hauria de dir-se plaça Jaume I, i podria mantindre’s l’estàtua de Vinatea.
- Seria interessant fer una referència al convent de Sant Francesc i al barri de Pescadors, desapareguts.
- La font és molt bonica, dona alegria i refresca.
- Han de donar més llum a la plaça, però sense gastar molts diners.
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Entitat: CTAV. Col·legi Territorial d’Arquitectes de València
Data: 31/10/19
Assistents: Mariano Bolant (president), Marina i Málek
Idees recollides
- Estan d’acord que siga per als vianants, però discrepen de com s’ha plantejat.
- La plaça s’ha convertit en un espai per a turistes, no per a veïns.
- La conversió en zona de vianants ha de ser per als ciutadans i perquè els veïns la visquen.
- Es continuen donant llicències d’hotel.
- Si no es canvia la dinàmica es buidarà el centre, perquè aquest és un urbanisme molt dràstic.
- Respecte al comerç i l’hostaleria:
Han tancat el quiosc, la farmàcia, el forn de pa.
Hauria d’haver-hi un programa d’ajudes a comerços tradicionals i històrics i una ordenança de locals per
a homogeneïtzar-ne la imatge.
Les oficines bancàries i les plantes baixes dedicades a gestions i organismes públics també fan ciutat.
No hi ha control sobre la saturació de la zona d’oci; per exemple, s’hi lloguen locals per a emmagatzemar
cadires i evitar la competència.
S’ha d’impedir la implantació de més terrasses, s’hi abusa.
- La plaça ara mateix és un espai de pas. El flux per als vianants principal és transversal.
- Les mascletaes haurien d’eixir de la plaça.
- S’ha d’acotar bé l’espai, de manera que s’afavorisca l’ús per part dels ciutadans.
- Respecte a la mobilitat:
Cal assegurar que es pot accedir i eixir dels garatges.
No es poden concentrar tots els autobusos al mateix lloc.
Ha d’estar previst l’accés de vehicles d’emergències i no bloquejar vies d’evacuació.
I preveure l’aparcament públic per qui vaja al centre.
- Sobre les activitats:
Aquest Ajuntament volia portar activitats als barris, però cada cap de setmana hi ha música i fan fora
els veïns de la plaça.
S’ha d’anar amb compte amb el soroll de les activitats, perquè molesta els veïns.
Cal evitar expulsar els veïns del barri, que els que hi queden, no se’n vagen.
Han de prioritzar-se les activitats emblemàtiques i de qualitat.
No volen que hi haja mercats ambulants a la plaça.
- Fa falta arbratge i zones verdes, a la zona nord.
- Tothom espera que les floristes s’hi queden. Poden encarar-se cap al centre de la plaça perquè es
vegen, o agrupar-se.
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MAJORS
Entitat: Consell de Persones Majors de València
Data: 07/11/19
Assistents: Germana Mayordomo
Idees recollides
- És una molt bona mesura, la de convertir la plaça en zona de vianants.
- Cal pensar que les ciutats són per a tots.
- Ha de ser una plaça de trobada, no només per a mirar i travessar-la.
- Ha de funcionar el servei públic, el transport d’EMT. S’ha de facilitar el transport per arribar-hi.
- Els autobusos nous no són còmodes per a la gent gran, hi fa molt de fred, els seients són molt grans
i n’hi ha pocs i avisar de la parada no és còmode.
- La plaça s’usa molt, però no és còmoda per travessar-la, és complicat perquè n’hi ha pocs.
- Hi falten molts bancs, no hi ha lloc on asseure’s.
- La zona nord té massa espai.
- Ella llevaria l’estàtua, però no sap què n’opinen la resta de persones grans.
- Quan hi ha vent, la font banya la gent; es pot fer que funcione de manera més suau.
- La plaça és un rostidor, hi falta vegetació. Hauria de ser un jardí urbà per on es puga passejar.
- El paviment ara esvara; ha de ser granulat, però no pedres que no són accessibles.
- El paviment podotàctil per a cecs és perillós, les persones s’hi entropessen.
- El patinet també pot ser perillós per als vianants, així que. a la plaça, que es baixen de la bici i el
patinet, és per als vianants!
- Els bancs, seients i respatlers no han d’estar molt reclinats perquè les persones s’hi puguen asseure
fàcilment.
- Les terrasses, les reduiria a una fila.
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DIVERSITAT
Entitat: CODIFIVA. Coordinadora de Persones amb Discapacitat Física de la Comunitat Valenciana
Data: 14/11/19
Assistents: Adolfo Conesa (president) i Ricardo Pérez
Idees recollides
L’associació existeix des de 1988, té més de 1.000 socis, gestionen una residència i duen a terme diversos
projectes innovadors d’acompanyament com ara En mi casa puedo, Agua es vida, Seguro que voy, Poder
llegar, etc.
- L’espai de la plaça ha de ser accessible, però també funcional i, en últim terme, gaudible.
- El disseny accessible està ancorat en conceptes mínims de fa molts anys.
- Els banys i escenaris, si n’hi ha, així com la resta d’equipaments han de ser accessibles.
- En general, s’ha de respectar la normativa dins de la llei d’accessibilitat.
- El paviment és molt important, ha de ser adherent, amb botons per a cecs molt xicotets perquè hi
entropessen les cadires.
- El disseny universal inclou itineraris accessibles, sense obstacles i amb canvis de tipus de paviment o
límits a les vores i canvis de nivell, com clots.
- El mobiliari ha de ser accessible i no ha d’interrompre el pas.
- Cal tindre cura amb la conversió en zona de vianants transitòria, perquè també ha de ser accessible.
- S’ofereixen a ser conillets d’Índies que proven el disseny tàctic dos mesos després d’haver-lo fet.

Entitat: COCEMFE. Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat
Valenciana
Data: 15/11/19
Assistents: Eduardo Signes. Entrevista telefònica
Idees recollides
- Idees recollides
- El paviment esvara per a la gent. S’hi podrien fer forats, per no haver de canviar-lo.
- Els seients necessiten reposabraços i han de ser isquiàtics (alts) per a persones majors i amb problemes
articulars.
- Els arbres no han de tindre branques baixes, per a evitar que les persones amb falta de visió s’hi colpegen.
- El paviment han de complir la normativa per a cecs amb encaminament i zona de detenció.
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Entitat: ONCE, Generalitat Valenciana.
Data: 15/01/20
Assistents: Mar Sequí
Idees recollides
- La plaça ha d’assegurar l’accessibilitat per a persones invidents amb una plataforma única.
- La nostra entitat ha creat diversos manuals i hi ha normes que ho regulen, per la qual cosa, per a crear
aquests espais accessibles, tan sols han de seguir-ne el disseny.
- Plataformes úniques criteris ONCE
Decret de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i als espais públics
Manual d’accessibilitat per a persones amb ceguesa i deficiència visual.
- Per evitar que les zones de botonat siguen incòmodes per a vianants, aquestes han de ser xicotetes,
de 3 mm, i no troncocòniques.

MIGRACIÓ
Entitat: Coordinadora Valenciana de ONGD
Data: 31/10/19
Assistents: Carmen Rodríguez
Idees recollides
- A la plaça li fan falta ombres, podrien usar-se els pals de la mascletà per a col·locar tendals, com al
carrer de Preciados, de Madrid.
- La plaça la usen les ONG de la ciutat per a la fira de l’any i se’ls en va el pressupost a posar carpes per
la falta d’ombra.
- Hauria d’haver-hi més punts de llum per als esdeveniments, només n’hi ha dos.
- Hi farien falta banys públics.
- Per Nadal, l’ús és absolutament comercial i podria haver-hi un espai més social, que parlara del
consumisme del Nadal.
- Hi fa falta un equilibri entre allò social, allò comercial i les fires.
- Ja hi ha bastants terrasses, no n’hi fan falta més. Que la conversió en zona de vianants no n’augmente
el nombre.
- Podria haver-hi alguna graderia (per exemple per als balls del 12 d’octubre) i altres espais d’oci gratuït.
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Entitat: Consell Local de Migració de València
Data: 05/11/19
Assistents: Papa Balla
Idees recollides
- La plaça de l’Ajuntament és la plaça del poble i ha d’englobar tots els veïns.
- Ambientalment i socialment és bo que es convertisca en zona de vianants.
- S’hi ha d’incorporar un espai intercultural en diferents aspectes:
Per a migrants (americans, africans…) i per a turistes (anglesos, alemanys…) Estèticament: mobiliari,
fites.
Socialment: plaça acollidora, que tinga programació social, cultural i artística, i festes interculturals.
- València com a ciutat oberta és responsable de fer de la plaça un espai internacional.
- Els edificis són els que fan que la gent hi vaja.
- La font no és atractiva ara, ha de ser més bonica, més accessible, incorporar-hi un espai més agradable
al voltant.
- La plaça ha de tindre, fonamentalment, aquests usos: Turístic, per a visitar i fer fotos.
Fer ciutat, ser punt de trobada i relació
Un lloc de passeig
Serveis a la ciutat, gestions.
- A la plaça s’ha d’arribar amb bici i bus. El C1 ha de ser gratuït.

Entitat: Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Data: 05/11/19
Assistents: Ángela Nzambi. Entrevista telefònica
Idees recollides
- En aquesta plaça organitzen el Consell immigració i interculturalitat i la Fira d’Amèrica.
- S’hi han trobat a faltar banys públics i un espai infantil permanent.
- S’hi podrien crear parades fixes on hi haja banys i per a altres usos.
- És un espai poc funcional quan s’hi organitzen activitats.
- Que siga obert per a tothom, que s’hi senten còmodes.
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EDUCACIÓ
Entitat: Institut d’Educació Secundària IES Lluís Vives
Data: 06/11/19
Assistents: Carmina Valiente (directora)
Idees recollides
- La resposta a l’entrevista es realitza mitjançant una resposta al qüestionari que resumeix l’opinió de 96
professors i professores del claustre de l’Institut. Aquest és el resum de les seues respostes incorporades
al qüestionari:
- És fàcil arribar a la plaça a peu, amb bici i en transport públic.
- La plaça no és accessible per a qualsevol persona, pel material del paviment perillós i els passos de
vianants incòmodes. Aquests creuaments són les zones perilloses de la plaça.
- No és un espai agradable per a estar-hi, a causa del soroll, el trànsit, la falta de bancs i de verd.
- No obstant això, els edificis sí que són molt interessants.
- El verd és escàs per a un lloc tan ample.
- Els contenidors, senyals i cotxes resten valor a la plaça.
- És necessari fer un lloc més humanitzat i bell, més agradable com a punt de referència de visita i
estada. Això atrauria col·lectius menys presents: joves, infància i migrants.
- L’ús més habitual a la plaça és fer gestions. No té una programació cultural suficient, les Falles no són
suficient com a activitat cultural.
- L’activitat comercial és adequada encara que hi podria haver restauració més xicoteta i local, i productes
artesans i típics (incloent-hi aliments).
No hi ha conflictes importants en general, excepte les manifestacions, però és natural que s’hi produïsquen.
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FALLES
Entitat: ADEF. Associació d’Estudis Fallers
Data: 21/11/19
Assistents: Iván Esbri
Idees recollides
És una entitat científica, consultora de la UNESCO. S’hi reuneixen cada dos mesos.
- Al recinte de la mascletà el paviment ha de ser molt resistent i ha d’estar buit per a poder posar les tires
de masclets.
- Els plàtans (arbres) no generen problemes ni perill d’incendi.
- Les palmeres són una mica més perilloses, per això es protegeixen en la cremà i són poc pràctiques
per a donar ombra.
- Tant la falla gran de l’Ajuntament com la falla infantil cremen el paviment que tenen davall, per això fa
falta un material que aguante les temperatures, com ara empedrat antic.
- La falla infantil hauria d’estar davant del balcó perquè es puga veure, segons els fallers, perquè si està
més lluny queda dins del cordó de seguretat de la mascletà i no es pot veure.
- La falla gran està bé al lloc on està perquè es veu bé des dels carrers adjacents, està lluny de les
façanes i es veu des del balcó de l’Ajuntament.
- També s’esdevenen a la plaça els actes fallers com l’entrega de premis. Es passa per davant de
l’Ajuntament i aquest corredor ha de mantindre’s. Es podria fer mitja àgora i un escenari per a tot l’any,
però potser no és útil.
- Respecte a la compatibilitat amb un arbratge més gran, la cremà crema tot el que està a prop, així que
potser s’hi pot posar una arbreda mediterrània, més baixa i repartida.
- Les places monumentals no han de ser tan verdes.

Entitat: Piroart. Entitat especialista en art pirotècnic
Data: 17/12/19
Assistents: Mikel Pagola
Idees recollides
- La mascletà se celebra més dies que en falles, també el nou d’octubre i el dia de la verge de maig.
- La mascletà supedita tot el que ocorre en aquesta zona central de la plaça, però és un esdeveniment
històric.
- Se celebra des de l’any 1961 en diürn, i des dels anys trenta en nocturn.
- La mascletà no pot moure’s d’ací perquè la caixa de ressonància és incomparable.
- El desenvolupament de la mascletà aprofita la forma triangular de la plaça i es mou des de la zona més
tancada a la més oberta.
- Els masclets estan en una xarxa que penja i van caient a terra, la qual cosa pot trencar el terra no tant
per les explosions com per la vibració.
- La gàbia està encastada a terra, però té un disseny industrial que es podria substituir.
- Es podria fer una nova gàbia que aprofitara els pals per a altres usos la resta de l’any, per exemple penjar
els tendals, portar l’electricitat o les telecomunicacions, etc.
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CULTURA
Entitat: Ateneu Mercantil de València
Data: 14/11/19
Assistents: Carmen de Rosa (presidenta)
- Els preocupa com hi arribaran els socis a l’Ateneu. Sobretot hi arriben caminant, amb bus i amb taxi.
- Veuen bé la reforma de les línies de l’EMT si algunes continuen passant per la plaça i les altres es
queden a prop, a Poeta Querol.
- No tenen especial interés per l’estàtua de Vinatea, potser millor Jaume I.
- La font ha de quedar-se i la plaça ha de tindre més arbratge.
- El centre de la plaça ha de quedar-se tal com és, sense res.
- Els llocs de flors s’hi han de conservar.
- Els preocupa l’excés de terrasses, que no n’hi haja més, perquè la gent no cap a la vorera.
- Veuen adequat que hi haja més bancs i ombres.
- Respecte a la conversió en zona de vianants transitòria opinen que l’Ajuntament no ha de precipitar-se,
encara que tinguen clara la decisió, és millor que esperen, que es faça bé i ho comuniquen bé. Els vindrà
millor.
- Sobre el disseny, prefereixen que no siga molt modern, adequat al modernista de la plaça, integrat en
l’entorn.
- S’ha de respectar una bona imatge de la plaça, no hi fan falta mercats ambulants; la resta d’activitats
les veuen bé, és bonic.
- Fan falta aparcaments per a les motos.
Entitat: Ballem la plaça. Coordinadora d’associacions de ball i arts escèniques
Data: 28/10/19
Assistents: Fermín i Samuel
Idees recollides
- La seua proposta consisteix a crear una zona de ball d’ús públic, un espai comú no basat en el consum
sinó en la interacció social i en oci saludable.
- Es tracta de generar un espai que s’entenga com un lloc de representació i ball a la plaça, que tindria un
gran suport social i un ús molt divers.
- Tècnicament ha de ser un paviment que esvare lleugerament per al ball i que siga antiimpactes, perquè
no siga lesiu en les articulacions, d’aproximadament 100-400 metres quadrats.
- L’amortiment es pot aconseguir amb materials plàstics resistents.
- L’espai podria estar cobert per a la pluja, però que hi puga entrar el sol.
- També podria tindre un xicotet escenari per a una banda o per a altres usos escènics.
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MEDI AMBIENT
Entitat: València Per l’Aire
Data: 28/11/19
Assistents: Jose Manuel Felisi
Idees recollides
- El problema de salut pública per falta de qualitat de l’aire que pateix València depén al 70 % del trànsit
metropolità.
- Per tant, les mesures com la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament són bones, però
no tenen a penes incidència en la qualitat de l’aire de la ciutat.
- Per a què podria ser útil? La creació d’un punt intermodal a la plaça o, millor encara, a l’estació del Nord
o Joaquín Sorolla podria augmentar l’eficiència del transport públic o intermodal per a competir contra
el cotxe. Un punt de transbord de rodalia, metro, bus i bicicleta.
- Farien falta llançadores a polígons industrials i combinar amb patí, bus o bici.
- Seran útils vials per a bici radials cap a fora de la ciutat, pensant en la bici elèctrica.
- La reubicació de l’estació de qualitat de l’aire no ha donat temps a tindre’n dades històriques.
- Volen que se’ls consulte quan es decidisca la ubicació d’altres estacions.

TURISME
Entitat: Associació de Guies Turístics Oficials de la Comunitat Valenciana
Data: 27/11/19
Assistents: Isaac López
Idees recollides
- Estan totalment d’acord amb la conversió en zona de vianants, però que es faça de manera progressiva.
- És útil que hi haja banys públics.
- Els busos turístics carreguen a Blanqueries o al carrer de l’Hospital, però per a descarregar, per a deixar
els turistes, necessitarien una parada de la grandària de tres autobusos (dos puguen parar) prop de la
plaça.
- La monumentalitat de la plaça i el seu valor s’ha de poder veure.
- La plaça necessita més ombres, que no siga una plaça dura.
- Per a fer el seu treball, necessiten un espai oxigenat obert per a poder recórrer la plaça.
- Seria interessant que hi haguera un panell informatiu de la ciutat perquè el puguen utilitzar per a fer
explicacions.
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Diagnòstic participatiu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Pensem la plaça de l’Ajuntament

90

