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Benimaclet, convertit avui en un barri de la ciutat, és encara un poble d’horta, i com tal, té
una gran vinculació amb ella, viu mirant a l’horta i relacionat directa i activament amb ella. El
seu origen és el d’una illa d’alqueries en un mar de camps solcats per sèquies, i és per açò que
resisteix com un dels barris que manté dins de la ciutat el seu caràcter de poble. Açò és un
gran valor que ha de ser preservat malgrat la transformació i evolució lògica a la qual li obliga
la seua pertinença a la ciutat.
Benimaclet va ser poble fins a 1878, any en què va passar a ser pedania depenent de València.
En 1972 va ser absorbit com un barri més de la ciutat.
En 1994 es va desenvolupar un Pla Parcial, denominat “Benimaclet Est” en els terrenys que
queden entre la Ronda Nord i el barri consolidat i que estaven classificats com a urbanitzables
pel Pla General. Aquest planejament obeeix a premisses urbanístiques que condueixen
a un model de ciutat sense relació amb el seu entorn: sense relació amb l’horta d’alt valor
paisatgístic i patrimonial que envolta la ciutat i sense relació amb el nucli històric del barri. Un
planejament dissenyat pels promotors on no ha existit la participació ciutadana.
Aprofitant l’aturada en l’activitat constructiva que està suposant la crisi actual s’imposa la
necessitat de replantejar-se quin model de creixement de ciutat volem. Els terrenys del PAI
“Benimaclet Est” són una bona oportunitat per a açò atenent a la seua privilegiada situació de
pont entre la ciutat i l’Horta Nord.
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Amb la convocatòria l’any 2015 del Concurs d’idees sobre la transició entre l’horta i la ciutat en
els terrenys del PAI, convocat per l’AAVV de Benimaclet, amb el suport de les dues Universitats
públiques valencianes i de Caixa Popular, s’arriba a la conclusió que un nou urbanisme basat
en la participació ciutadana i en el respecte pels valors de l’horta és possible.
A més, aquest replantejament ha de ser global i incloure l’anàlisi de la situació del barri existent
i la seua relació amb el futur creixement urbà.
Benimaclet és un barri amb una bona vertebració social.
Per tot açò el Document Base de l’Estratègia Integral Participativa de Benimaclet fa especial
èmfasi en les qüestions urbanes, ja que són aquestes la principal prioritat i preocupació del
Barri en aquests moments.
L’objectiu del procés de participació ciutadana que ací s’exposa ha sigut el de consensuar el
futur del barri de Benimaclet des de la reflexió col·lectiva analitzant les necessitats i demandes
de la ciutadania a través d’espais de debat oberts que han permès connectar amb la sensibilitat
del barri i amb una realitat concreta.
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Este document ha sigut redactat per l’equip tècnic “Benimaclet és Futur”, format pels 3 equips
guanyadors ex aequo del concurs d’idees abans citat i Arturo Sanz, impulsor del concurs, com
a arquitecte coordinador del procés.
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ACOSTAMENT AL BARRI
El procés participatiu a Benimaclet va començar amb una primera fase d'acostament i anàlisi
del barri, la qual es va realitzar gràcies a la difusió per mitjans digitals i xarxes socials de la
iniciativa (pàgina web, Facebook, Twitter) i l’explicació i presentació dels treballs a totes les
associacions i col·lectius del barri mitjançant entrevistes individualitzades.
Per l’anàlisi es va realitzar la recopilació de tota la informació tècnica disponible de les 5 àrees
temàtiques inicialment considerades prioritàries per al barri (urbanisme, habitatge, comerç,
patrimoni i mobilitat), arreplegant informació sobre la situació actual i sobre els projectes
futurs.
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Una vegada realitzades aquestes fases prèvies, es van convocar dues reunions obertes a les
quals van acudir totes les persones que, a títol individual o com a representants de col·lectius,
volgueren implicar-se un poc més en el procés formant part del grup motor. En aquestes
reunions es va treballar sobre el nombre i contingut dels tallers participatius, i la forma de
plantejar-los perquè resultaren fàcilment assimilables per les veïnes i veïns. Les reunions de
grup motor es van enfocar sobre dues grans àrees que arreplegaven els 5 temes inicials:
•
•

Espai públic
Relació Ciutat - Horta

TALLERS PARTICIPATIUS
La segona fase del procés participatiu van ser els tallers participatius oberts a tota la ciutadania.
Es van convocar durant els mesos de novembre i desembre de 2016 i l'últim al febrer 2017.
Un total de 5 convocatòries en el CIM de Benimaclet i 3 en paral·lel en el Centre Social Terra
amb els xiquets i xiquetes com a protagonistes, gràcies a la col·laboració d’un grup de persones
voluntàries.
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Les dinàmiques de les sessions i els temes tractats en els diferents tallers van ser proposats per
l’equip tècnic juntament amb el grup motor:
Taller 1. Descobreix el teu barri
Dissabte 5 de novembre de 2016. Van participar 52 persones.
Presentació del procés participatiu i recorregut guiat pel barri per a arreplegar les primeres
valoracions del veïnat des de la seua experiència quotidiana.
Taller 2. Espai públic
Dijous 10 de novembre de 2016. Van participar 36 persones.
Obtenció d’informació sobre les problemàtiques existents en el barri en matèria de mobilitat
i espai públic (usos i qualitat).
Taller 3. Relació Ciutat-Horta.
Dijous 17 de novembre de 2016. Van participar 32 persones.
Obtenció de propostes sobre la relació entre l’horta i la ciutat i en concret entre Benimaclet i
els terrenys del sector Benimaclet Est. Cap a un nou model d’urbanisme i noves maneres de
construir i de viure la ciutat.
Taller 4. Propostes i prioritzacions
Dijous 1 de desembre de 2016. Van participar 43 persones.

10

Presentació dels resultats dels tres tallers participatius anteriors, debat i votacions de les
propostes.
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Taller 5. Taller de Devolució de resultats i Presentació de les línies d’actuació.
Dissabte 25 de febrer de 2017. Van participar 33 persones.
Sessió de devolució de resultats i presentació al barri de les Línies d’actuació conseqüència del
procés i que conformen el Document Base de l’Estratègia Integral Participativa per al barri de
Benimaclet.
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A més, al llarg dels treballs s’han dut a terme més actuacions, com són: tallers infantils paral·lels
als tallers de treball, enquestes sobre qüestions de gènere en l’espai públic i enquesta sobre el
model d’habitatge desitjat.
DIAGNÒSTIC PARTICIPAT
Aquest diagnòstic són les idees base resultat de l’anàlisi del barri i de les aportacions de la
ciutadania en els quatre primers tallers participatius. Les conclusions han servit de guia per a
la definició de les línies d'actuació i compartides amb les diferents regidories perquè resulten
propostes viables.
LÍNIES D´ACTUACIÓ
Com a conseqüència de tot el procés ja citat i responent al diagnòstic participat, s'han establit
diverses línies d’actuació en els àmbits de: mobilitat, espai públic, gestió d’equipaments públics
i relació de la ciutat amb l’horta.
Per últim es recull una proposta de seguiment del compliment i aplicació de l´Estratègia
que resulte després de l'aprovació municipal, un apartat de conclusions i uns Annexos amb
documentació complementària.

11

ACOSTAMENT AL BARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Acostament al barri

B

B. ACOSTAMENT AL BARRI
A la ciutadania
1.
Estratègia de comunicació i difusió
2.
Reunions amb associacions i col·lectius
3.
Reunions Grup Motor
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A la realitat física
4.
Reunions tècniques
5.
Anàlisi tècnica-urbanística

La primera fase denominada d’acostament al barri es va organitzar en dues línies de treball
diferenciades però paral·leles: una més a peu de carrer, oberta i de caràcter informativa perquè
el procés participatiu arribara a tots els veïns i veïnes del barri i l’altra de caràcter intern més
tècnic-urbanístic.
Es va plantejar una Estratègia de comunicació i difusió que combinava mitjans tant digitals
com físics, es van mantenir reunions individualitzades amb les associacions i col·lectius que
composen el teixit associatiu de Benimaclet i es van convocar dues reunions obertes a les
quals van acudir totes les persones que, a títol individual o com a representants de col·lectius,
van voler implicar-se un poc més en el procés formant part del grup motor. A més, l'oficina
oberta del procés participatiu va estar funcionant en el cor del barri al llarg de tots els treballs
per garantir informació de primera mà per part de l’equip tècnic.
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S’adjunta informació gràfica del barri sobre:
•

Equipaments

•

Habitatge

•

Mobilitat

•

Patrimoni arquitectònic i paisatgístic

•

Horta. Situació actual terrenys sector
Benimaclet-est

•

Planejament vigent sector
Benimaclet-est
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D’altra banda, amb l’anàlisi tècnica del territori es van identificar els principals problemes,
conflictes i reptes urbans del barri. Quines són les seues debilitats, amenaces i també les
seues fortaleses, en matèria d’urbanisme, habitatge, comerç, patrimoni i mobilitat (les 5 àrees
temàtiques que es van considerar inicialment prioritàries en aquest barri). El coneixement que
ja tenia l’equip coordinador del procés sobre la situació existent va facilitar aquesta tasca.
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1. Estratègia de comunicació i difusió del procés

Per a l’estratègia de comunicació i difusió del procés participatiu es van combinar diferents
mecanismes, els quals, sumats a l’aparició de diferents notícies en diaris i revistes locals, van
garantir una àmplia difusió i comunicació de tot el procés participatiu.
D’una banda, per a tenir un ampli radi de difusió, es van utilitzar les plataformes digitals
Facebook i Twitter, així com una pàgina web pròpia que es va anar actualitzant a mesura que
avançava el procés (benimacletesfutur.valencia.es).
També es va potenciar la relació directa i propera amb els veïns i veïnes mitjançant reunions
individualitzades amb els diferents agents i col·lectius que composen el teixit associatiu de
Benimaclet. En aquestes trobades se’ls va convidar a participar en els tallers i també a formar
part del grup motor del procés.
S’adjunta la relació d’associacions i col·lectius amb els quals l’equip tècnic va mantindre
contactes i reunions informatives.
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A més, dels mesos de novembre 2016 a febrer 2017, va estar funcionant els dijous l’oficina
oberta del procés, situada en el cor del barri (al Centre Instructiu Musical) amb l’objectiu
d’atendre i informar de primera mà a totes les persones que es van acostar.
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Oficina oberta
Lloc: CIM (Centre Instructiu Musical) de Benimaclet
Horari: dijous de 18 a 20h
Dates: Novembre 2016 - Febrer 2017

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Roda de premsa 10/11/2016

Web

Presentació dels processos participatius de
Benimaclet, Orriols i Natzaret a càrrec del
regidor de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal.

http://benimacletesfutur.valencia.es/

ACOSTAMENT AL BARRI

B

Acostament 1. Comunicació i difusió

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

17

Acostament 1. Comunicació i difusió

B

18

ACOSTAMENT AL BARRI

Facebook
https://www.facebook.com/benimacletesfutur
Twitter
https://twitter.com/benimacletfutur
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Article publicat al diari Valencia Plaza
(5 Septembre 2016)

Acostament 1. Comunicació i difusió

Publicacions locals

Article publicat al diari Levante-EMV
(6 Novembre 2016)

Revista 49 de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
(Desembre 2016)
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Contactes
Relació d’associacions i col·lectius amb els
quals l’equip tècnic va mantenir contactes i
reunions informatives:

•

Grup de consum Associació de Veïns /
Ecomaclet

•

Escola Meme

•

Associació de Veïns i Veïnes de
Benimaclet

•

Col·lectiu Hipnopèdia Urbana (Escola
d’Arquitectura UPV)

•

Assemblea de Veïns i Veïnes de
Benimaclet

•

Per L´Horta

•

Benimaclet Viu

•

Grup de dolçaines “Estrela Roja”

•

•

Centre social Terra

Associació de Comerciants de
Benimaclet

•

Bicicletas durmientes

•

•

Horts Urbans de Benimaclet

Parròquia de Nuestra Señora de la
Asunción

•

Horts Urbans CSOA L’Horta

•

Clavaris del Crist

•

Benimaclet ConFusión Festival

•

Llar Cultural

•

Benimaclet Entra

•

Coordinadora de les falles de
Benimaclet

•

Ampa Col·legi Pare Catalá

•

La Repartidora

•

Ampa Col·legi Carles Salvador

•

Centre de Majors Municipal

•

Ampa Col·legi Municipal

•

Associació Democràtica de Pensionistes

•

Ampa Institut Ferrer i Guardia

•

Agrupació Esquerra Unida Benimaclet

•

Escoleta Infantil Bressol

•

Agrupació PP Benimaclet

•

Associació Juvenil Associació de
Veïns i Veïnes

•

Cercle de Podem en Benimaclet

•

València en Comú de Benimaclet

Centre Instructiu Musical (CIM)

•

Col·lectiu Benidescansa

•

ACOSTAMENT AL BARRI
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1ª Reunió Grup motor
Lloc: CIM de Benimaclet
Data: 27/10/2016
Assistents: Equip tècnic Benimaclet és Futur,
16 veïns i veïnes, 7 col·lectius representats:
AVV Benimaclet, Horts urbans de Benimaclet,
CSOA l’horta, Benimaclet entra, Benimaclet
descansa, Parròquia Assumpció, Hipnopèdia
Urbana.

Resum dels temes tractats:
•

L´equip tècnic va explicar la iniciativa, les seues fases, els temps de treball i va incidir en la
necessitat i rellevància de la participació veïnal en el procés.

•

Es va explicar la idea del primer taller “Descobreix el teu barri” i es va donar informació de
les activitats complementàries.

•

Es van explicar breument els tallers següents (espai públic i relació horta-ciutat).

•

Explicació del TALLER SOBRE ESPAI PÚBLIC i la metodologia i dinàmica previstes: tres
taules de treball (usos de l’espai públic, qualitat de l’espai públic i mobilitat) amb els seus
subtemes.

•

Es va explicar la proposta de taller infantil: camins escolars segurs (va quedar pendent per
l’absència a la reunió de representants dels centres docents).

ACOSTAMENT AL BARRI

B

2ª Reunió Grup motor
Lloc: CIM de Benimaclet
Data: 03/11/2016
Assistents: Equip tècnic Benimaclet és Futur,
18 veïns i veïnes, 8 col·lectius representats:
AVV Benimaclet, Horts urbans de B., CSOA
l’horta, Benimaclet entra, València en comú,
AMPA Pare Català, Parròquia Assumpció,
Hipnopèdia Urbana, Belles arts UPV.
Resum dels temes tractats:
•

L´equip tècnic va tornar a explicar la iniciativa, les seues fases, els temps de treball i va
incidir en la necessitat de la implicació en el procés participatiu dels veïns i veïnes del barri.

•

Es va comentar l’horari de l’oficina oberta del procés (dijous de 18h a 20h) en el CIM de
Benimaclet i les vies de comunicació amb l'equip tècnic del procés (Facebook, Twitter,
correu electrònic i web).

•

Taller sobre espai públic: revisió dels temes arreplegant les idees aportades l’anterior
reunió pel grup motor. La perspectiva de gènere es va tenir en compte en tot el procés, si
bé es va prepararar un qüestionari de “Diagnòstic i avaluació urbana amb perspectiva de
gènere (DUG)” per a incidir.

•

Explicació del TALLER SOBRE HORTA I CIUTAT i la metodologia de treball prevista: tres
taules de debat (l´horta a la ciutat, Benimaclet futur/Ciutat futura, Benimaclet futur/
Necessitats veïnals) amb els seus subtemes.

•

Aportacions del grup motor: el patrimoni (sèquies i horta), perspectiva de gènere, estudiar
la relació del barri també amb la resta de la ciutat, la relació del barri amb les universitats
pròximes.

Acostament 3. Reunions Grup motor
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Reunions tècniques
En paral·lel a les trobades realitzades amb la ciutadania (reunions amb el grup motor i tallers
participatius oberts), l’equip tècnic va mantenir 5 reunions entre juliol i novembre de 2016
amb la Regidoria de Participació ciutadana i Acció veïnal –promotora del procés-, a més de
contactes continus de coordinació.
També diferents reunions amb altres Àrees de l’Ajuntament de València entre novembre
i desembre de 2016, amb l’objectiu de conèixer informació de primera mà que permetera
centrar millor els treballs i la viabilitat de les propostes:
- Regidoria de Mobilitat Sostenible (Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic)
Àrea
de
desenvolupament
urbà
i
Habitatge
(Urbanisme)
- Servei de Planejament i Informació urbanística (Àrea de desenvolupament urbà i Habitatge)
A més, l’equip tècnic també va tindre ocasió de reunir-se amb els arquitectes d’alguns
propietaris de terrenys inclosos en el sector per a traslladar-los les conclusions que, sobre el
creixement del barri, es van deduir del procés participatiu.

ACOSTAMENT AL BARRI
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Acostament 4. Reunions tècniques
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Taller 1. Descobreix el teu barri
Taller 2. Espai públic
Taller 3. Relació ciutat-horta
Taller 4. Propostes i priorització
Taller 5. Devolució de resultats i presentació de les línies d'actuació
Tallers d’infants

Després de la primera fase de contacte veïnal i anàlisi tècnica-urbanística, es van desenvolupar
tallers participatius oberts a tota la ciutadania per acabar de configurar el DIAGNÒSTIC
PARTICIPAT sobre el barri.
Al llarg del mes de novembre 2016 es van realitzar 3 tallers oberts al CIM de Benimaclet i 3 en
paral·lel en el centre social Terra per xiquets i xiquetes, gràcies a la col·laboració d’un grup de
persones voluntàries.
Les dinàmiques de les sessions i els temes tractats van ser proposats per l’equip tècnic i els
continguts matisats pel grup motor, amb els següents objectius:
•

Taller 1. Descobreix el teu barri: presentació del procés participatiu i obtenció de
primeres valoracions sobre l’entorn urbà des de l’experiència quotidiana del veïnat.

•

Taller 2. Espai públic: obtenció d’informació sobre les problemàtiques existents al barri
en matèria de mobilitat i espai públic (usos i qualitat).

•

Taller 3. Relació Ciutat-Horta: obtenció de propostes sobre la relació entre l’horta i la
ciutat i en concret entre Benimaclet i els terrenys del sector Benimaclet-est. Cap a un
nou model d’urbanisme i noves maneres de construir i de viure la ciutat en els seus
límits, extrapolable a altres zones de València amb la mateixa problemàtica.

Amb tot el material obtingut fen els tres tallers anteriors, es va dur a terme un intens treball
d’interpretació i organització per a tornar a convocar a la ciutadania al taller 4 a principis de
desembre 2016. L’objectiu d’aquest taller, sobre Propostes i prioritzacions, era presentar els
resultats dels tres tallers anteriors i sobre aquesta base debatre i votar accions concretes
sobre el barri existent i el seu futur creixement en l’àmbit del sector Benimaclet-Est.

TALLERS PARTICIPATIUS

C

Amb els resultats de tots els treballs
realitzats fins al moment, l'equip tècnic va
redactar el Diagnòstic Participat i va procedir
a establir les quatre línies d´actuació del
Document Base del procés participatiu del
barri de Benimaclet per a la seua devolució i
presentació a la ciutadania.
Finalment, l’última convocatòria oberta
al barri –taller 5- es va fer al mes de
febrer 2017. Va ser la sessió de devolució
de resultats i presentació de les línies
d’actuació conseqüència del procés i que
formen part d'aquest Document Base de la
Estratègia Integral Participativa per al barri
de Benimaclet. Una nova oportunitat pel
debat, revisió i validació conjunta de les
propostes plantejades per augmentar la
qualitat de vida de totes i tots.

TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

27

Taller 1 DESCOBREIX EL TEU BARRI

C

TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Taller 1 . DESCOBREIX EL TEU BARRI
Data: 5/11/2016 (10h-14h)
Lloc: CIM Benimaclet

Objectius
Primera jornada oberta al barri, de caràcter més lúdic i per a totes les edats. Es van obtenir
unes primeres valoracions dels participants sobre l’entorn urbà des de la seua experiència
quotidiana.
Dinàmica
Presentació del procés participatiu, enquesta DUG i recorregut guiat pel barri, amb mirada
crítica, per tal d’obtenir dels participants unes dinàmiques positives i negatives sobre el barri.
Programa
1. Presentació del procés, motivador i breu per a animar a la participació. Durada: 30 min
2. Enquesta DUG (Diagnosi i avaluació urbana amb perspectiva de gènere. Col·lectiu Punt
6), per reconéixer i descriure l’entorn quotidià. Durada: 30 min.
3. Recorregut establit pel barri amb mirada crítica, per a detectar les seues virtuts, les
seues oportunitats i els seus punts negatius. 10 parades en les quals es va realitzar un
breu comentari sobre cada emplaçament. Durant el passeig es va demanar que les i els
participants anotaren en la fitxa facilitada els aspectes positius i negatius de cada lloc.
Durada 1h 45min.
4. Activitats de mapeig comunitari (localització de dinàmiques positives i negatives en
plànol i comentaris). Durada: 1h15

28

•
•
•

Mapa gegant del barri
Línia del recorregut
El que vull /El que no vull en el meu barri

TALLERS PARTICIPATIUS
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

29

C

TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Lo que no quiero en mi barrio

Lo que quiero en mi barrio

Comer
cios de
proxim
idad

jueguen

e
br s
so
ta erto
Vis hu
los

bra

Som

es
orr
aT

vev

no

Ge

Carrer de Ma
squefa

Giner

rd

alt

genti

Civil

Centre de Salut de
València Benimaclet

Av

g

Guàrdia

in

goza

r Puch

Mùsic Ma

Colegio Público
Padre Catalá

Alegre

Carrer Diógen

C. del

Carre

t Zara

C. de Tin

rre

C. de

l Pare

es López Mechó

Juan

aules

Llarga

les Fr

C. de la

Ca

C. de

incen

la Pobla

C. de

Dr. V

C. Músic H. Martí

G

s

Camí de Les Fonts
rra

ria de Se

C. Rafelguaraf

C. Alque

nez

C. de

r del

C. de

iles
Cavan

h

avarro

C. de la Murta

C. de M. Gine
r

Plaça José
Maria Trenco

i Mateu

Carre
és
Dolor
es
C. de

Barca
de la

C. de

enec

I

Utiel

3

Gandia

Alt
oeta
C.
d

Dom

huerta

Pintor

Carre

Colegio Claret
Valencia Benimaclet

C. S.

ro La
Gena
rer de

trama
la Re
C. de

J

Plaça
Urbanista
Antonio Sanc

C.

d'E

mil

iP

an

ach

Institut Francesc
Ferrer i Guardia

iR

am

H

rd

Vilar

Col·legi Públic Municipal
de Benimacletá

o
Perifèric N

Pintor

C. del Lliri Blau Devesa

Bulevard

C. del

elites

Plaça
de
Benimaclet

ric N

Tramoyeres

Carm

et

C. d'En

C. de Cuenca

dels

C. d'Alegr

Carrer d'

nd

vent

bla

ta Asins

ESTEM
ACÍ

Se

l Con

C. de la Ram

C. del Poe

C. del Real de

zo

Benimaclet

ůůůĂƌŐĚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƉĂƌĂƌĞŵĞŶƵŶƐƉƵŶƚƐƉƌĞͲĞƐƚĂďůŝƚƐ;ŝŶĚŝĐĂƚƐĞŶĞů
3 a de l'Aire
ůůůĂƌŐĚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƉĂƌĂƌĞŵĞŶƵŶƐƉƵŶƚƐƉƌĞͲĞƐƚĂďůŝƚƐ;ŝŶĚŝĐĂƚƐĞŶĞů
Carre
ŵĂƉĂĂŵďůůĞƚƌĞƐͿ͗ĚĞŝǆĂƌƵŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝƉĞƌĂĐĂĚĂƐĐƵŶĚ͛ĞůůƐ͘
ŵĂƉĂĂŵďůůĞƚƌĞƐͿ͗ĚĞŝǆĂƌƵŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝƉĞƌĂĐĂĚĂƐĐƵŶĚ͛ĞůůƐ͘
r de

C. de

B

ina

ses

C. Prudenci Alcón

1

.P

o

F

C. de Gre

C

sic Beland

Mistral

.M

agoza

C. del Mú

Villalonga

dJ

A

C. del R. Zar

C. de Salvador Almenar

C. dels Germans

ren

z

ensio

eve

bells

lR

Camí de Farinó

s

cesc Martíne

Carrer de

CEIP Carles Salvador

de

C. de Fran

C. de

ar

E

D

2

lderón

Carrer de Molinell

ϮͿ/ŶĚŝĐĂƌůĂƉŽƐŝƟǀŝƚĂƚŽŶĞŐĂƟǀŝƚĂƚĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶ͕ĐŽůͼůŽĐĂŶƚĞůŶƷŵĞƌŽ
ϮͿ/ŶĚŝĐĂƌůĂƉŽƐŝƟǀŝƚĂƚŽŶĞŐĂƟǀŝƚĂƚĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶ͕ĐŽůͼůŽĐĂŶƚĞůŶƷŵĞƌŽ
ĞŶůĂĐŽůƵŵŶĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐĂŝĞƐĐƌŝǀŝŶƚƵŶƉĞƟƚĐŽŵĞŶƚĂƌŝ͘
ĞŶůĂĐŽůƵŵŶĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐĂŝĞƐĐƌŝǀŝŶƚƵŶƉĞƟƚĐŽŵĞŶƚĂƌŝ͘

Jaca

Dolor
es M
arqués

ia

et

r

ora

R. Sanmartí

Plaça
d'Emili Beüt
i Belenguer

C. Baró de San Petrillo

sse

'Alb

ili Ba
rò

ocà

rd

el P

eig

anera

la Maç

C. de

Genar

C. de

C.

ado

am

eV
ive

'Alb

rló

tR

Mir

sag

r d'Em

rd

ica

de

r

ina
ròs

rd

eV
Ca

en

erta
o Lahu

Bellú
s

C. de

eB

T.

Escuela MEME

C. del Poeta

lid

Marqu

ia

lbora

Carre

Almas

1)1)indicar
indicarenenelelmapa,
mapa,amb
ambununnúmero,
número,tots
totsels
elsllocs
llocsque
queconsiderem
considerem
interessants;
interessants;
C. d'

rre

rd

ma

tes

r d'A

sora

Pri

rd

rre

la

C. Ca

lma

d'A

rre

ra

sso

l Minis
tre Lu

C. de

C.

lem

rre

II

el

Ca

Ca

is Ma
yans

a

Ca

ad

de

allado

l'As

Buil

ord

Av. V
de

C. Poeta E.

ric N

nimus

COM
COMUTILITZAR
UTILITZARAQUEST
AQUESTDOCUMENT:
DOCUMENT:

s Arts

E

Furió

irujeda

Carre

lf

d'A

lborai
ell d'A

iV

ud

Belle

auir

C.

Cam

Descriure
Descriurei analitzar
i analitzarels
elsllocs
llocsper
perononanem
anempassant,
passant,valorant
valorantsisiens
ens
Carre
ĨĂĐŝůŝƚĞŶŽĞŶƐĚŝĮĐƵůƚĞŶĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůĂŶŽƐƚƌĂǀŝĚĂ
ĨĂĐŝůŝƚĞŶŽĞŶƐĚŝĮĐƵůƚĞŶĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůĂŶŽƐƚƌĂǀŝĚĂ
r de C
Plaça M.
ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘
ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘
ofren
L. Cubell
C
. de Be

C. Circ

C

rer

C. E. Ginesta

ora C

arqués

C

as

C.

ing

arrer d
e M. T
INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONS
hous

C. M

errano

ifè
Per

C

Av

auir

'Alf

rd
arre

nd

Car

Galán i Gcía
Hernández

Gil

C. de

lsà

ro S

Machado
B COMENTARIOS
Plaça

Merlo

r d'Em
ili Ba
rò

To

uro

C.

te

Vil
ad
eM

de

ra

anolo

ederic

ul de

Cla

mael

C. M

C. Fr

C.

lP
de
tilla

da

itec

aest

C. Sarcet

C. d'Is

es M

Ma

C.

de
la
42
Dip
uta

2 C. de Gua
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬďĞŶŝŵĂĐůĞƚĞƐĨƵƚƵƌͬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬďĞŶŝŵĂĐůĞƚĞƐĨƵƚƵƌͬ
l Vi
llabí

vista sobre los

Dolor

de

ino M

D
3 mucho ruido - poca sombra

re

C. de

uc

Sa

qu

no hay bancos
Cam

C

ho

C.

Mateu
Mateu

en
inc

Giner
Giner

tV

andia
andia

lD

rde

de

'Ar

Bo

NNEGATIVITAT
EGATIVITAT

rà

aü

l

Carrer Arnau
Carrer Arna
u

td

eP

C. dels Germa
ns
C. dels Germa Villalonga
ns Villalonga

rd
rre

de

Edat:
Edat:

Carre
r del EN LES NOSTRES PÀGINES:
SEGUEIX-NOS
SEGUEIX-NOS
PareEN LES NOSTRES PÀGINES:
Urbà
ŚƩƉ͗ͬͬďĞŶŝŵĂĐůĞƚĞƐĨƵƚƵƌ͘ǀĂůĞŶĐŝĂ͘ĞƐͬ
ŚƩƉ͗ͬͬďĞŶŝŵĂĐůĞƚĞƐĨƵƚƵƌ͘ǀĂůĞŶĐŝĂ͘ĞƐͬ

es
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Perfecto para
que los niños

C.

Taller 1 DESCOBREIX EL TEU BARRI

POSITIVITAT

Cementeri Parroquial de
Benimaclet

a

eC

d
Av.

ya

n
talu

C

í
am

ra

Ve

C.

TALLERS PARTICIPATIUS

C

RECORREGUT DE RECONEIXEMENT
52

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

05/11/2016

EDAT

SEXE

9%

48% DONES

18 - 24 anys

3%
16%

25 - 34 anys

19%

35 - 44 anys

19%

52% HOMES

45 - 54 anys

65 - 74 anys

10%

10%

COL·LECTIU

•

Va existir bastant equilibri entre homes
i dones.

•

La major part eren de mitjana edat,
encara que van estar representats tots
els trams d’edat.

•

La meitat de les persones formaven part
d’alguna associació o col·lectiu del barri,
per la qual cosa pot afirmar-se que la
difusió de la convocatòria va arribar a
un important nombre de veïns i veïnes.

•

Quant al perfil (ocupació), la majoria
eren persones treballadores.

ESTUDIANT
TREBALLADOR

80%

A aquesta convocatòria van acudir un total
de 52 persones.

55 - 64 anys

32%

OCUPACIÓ

Participació

JUBILAT

SI

50%

NO

50%

Pertanyen a algun col·lectiu?

Taller 1 DESCOBREIX EL TEU BARRI
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TALLERS PARTICIPATIUS

S
S

Gràcies al passeig guiat amb mirada crítica
realitzat pel barri, vam poder recopilar dels
veïns i veïnes que ens van acompanyar
informació sobre la seua visió de l’entorn
urbà objecte de l’anàlisi.

S

Resultats

En annex es troba la transcripció literal de
totes les opinions obtingudes per a les 10
parades realitzades.

S

Per altra banda, en el mapa gegant es
va comprobar que existeix un equilibri
interessant entre les valoracions negatives
i positives del barri. Els veïns valoren el
seu entorn i són capaços de trobar el seu
potencial.

Respecte de l’enquesta DUG (Diagnosi
i avaluació urbana amb perspectiva de
gènere):
Els temes sobre els quals es va preguntar
són:

32
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1. Espai públic: espai de relació i
socialització.
2. Equipaments i altres serveis.
3. Mobilitat i relacions.

S

Taller 1 DESCOBREIX EL TEU BARRI

C

TALLERS PARTICIPATIUS

C

DUG Diagnosi i avaluació urbana amb perspectiva de gènere

De l’anàlisi dels resultats es dedueixen les
tendències següents respecte cada tema:

54

•

Es detecten deficiències en aspectes
com l’accessibilitat (voreres estretes)
i falta d’espais de socialització
flexibles que tinguen en compte les
necessitats de tots els usuaris i usuàries
(especialment xiquets/es, adolescents i
persones cuidadores).

•

Es detecta dèficit en el mobiliari urbà
(especialment bancs i equipaments
infantils segons edat). Es considera
també que hi ha molt poca vegetació en
el barri, manca d’ombra en general.

•

Pel que fa als equipaments públics, una
bona part va considerar que actualment
no s’ajusten a les necessitats quotidianes
de tots i totes, amb activitats limitades i
horaris molt rígids.

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

05/11/2016

EDAT

SEXE

8%
17%

52% DONES

18 - 24 anys

12%

25 - 34 anys

14%

35 - 44 anys
45 - 54 anys

48% HOMES

29%

20%

55 - 64 anys
65 - 74 anys

COL·LECTIU

OCUPACIÓ
8% 12%

ESTUDIANT
TREBALLADOR

80%

JUBILAT

SI

52%

NO

52%

Pertanyen a algun col·lectiu?

En referència a la participació , 54 persones
van contestar l’enquesta, tant en el taller
com online.
•

Va existir bastant equilibri entre dones
(52%) i homes (48%).

•

La meitat formaven part d’algun
col·lectiu o associació (almenys 12 van
estar representats).

Taller 1 DESCOBREIX EL TEU BARRI
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Taller 2. ESPAI PÚBLIC
Data: 10/11/2016 (17h30-20h00)
Lloc: CIM Benimaclet

Objectius
Segona sessió oberta al barri. L’objectiu era obtenir informació sobre les problemàtiques
existents en matèria d’espai públic i mobilitat. I sobretot propostes veïnals per a avançar cap a
un barri més amable i inclusiu per a totes i tots.
Dinàmica
El taller es va estructurar en quatre parts. Les persones participants es van dividir en 6 grups
segons la seua afinitat als 3 temes tractats (2 grups per tema): Mobilitat, Usos i Qualitat de
l’espai públic. Idees, propostes concretes, debat i votacions.
Programa
1. Presentació del taller. Durada: 30 min
• Tema general (Espai públic).
• Descripció de la dinàmica.
• Descripció dels temes de cada taula de treball (cada persona va escollint taula).
• Elecció de taula segons afinitat.
2. Taules de treball en grup. Durada: 60 min
• MOBILITAT: barri inclusiu, transport públic i privat, carrers més amables.
• USOS DE L’ESPAI PÚBLIC: usos dels carrers, usos de les plantes baixes, gestió.
• QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC: paisatge urbà, zones verdes i espais de relació, materialitat
i mobiliari urbà.
3. Amb els panells penjats en la paret: exposicions de les conclusions per part d’un/a
representant de cada taula de treball. S’obri el debat per afegir més propostes. Durada: 40
min

34

4. Votacions de les propostes. Cada persona compta amb 5 gomets verds per votar les
propostes que considera més necessàries o prioritàries per al barri. Durada: 20 min

TALLERS PARTICIPATIUS
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Espai públic

Benimaclet és futur
Espai públic

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Zona 30
Espai del cotxe i del vianant
Aparcaments
Connexions escala ciutat
Secció dels carrers

Benimaclet és futur

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Espai públic

Benimaclet és futur

Bolígrafs, post-it, gomets verds per
votar al final de la sessió.

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Delimitació zona 30 al PMUS.
Servei transport públic.
Carrils bici.
etc.

Espai públic

•

Cotxes
Aparcament
Bicicletes
Carrils bici
Valenbisi
Serveis autobús i metro
Càrrega i descàrrega
Propostes del PMUS

Dades de les persones participants.
Idees sobre el tema a treballar.
Propostes concretes.
Vots per les propostes.

Anàlisis de la situació actual: Plànols
del barri, dades, fotografies, imatges de
referents, etc., per poder treballar en
cada taula amb la suficient informació:
•
•
•
•

Benimaclet és futur

•

CARRERS MÉS AMABLES:

USOS DE L´ESPAI PÚBLIC

1.
2.
3.
4.

36

GESTIÓ DE L'ESPAI I DELS
SEUS USOS:

6 Panells, 1 per a cada taula de treball,
necessaris per a arreplegar la informació
següent:

Espai públic

TRANSPORT PÚBLIC I PRIVAT:

USOS DE LES PLANTES BAIXES:

•

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

USOS DELS CARRERS:

Gestió publico-comunitària
d’espais i serveis
Auto-gestió
Okupació
Neteja
Co-responsabilitat

(documents en annex)

Vivenda
Comerç
Locals i ediﬁcis buits
Equipaments públics
Usos temporals
Relació amb l’espai públic

Material i eines participatives

Accessibilitat (barreres)
Espai del vianant
Punts conﬂictius

MOBILITAT

Oci
Terrasses
Activitat veïnal
Cultura
Mercats
Activitats temporals

Taller 2 ESPAI PÚBLIC

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

BARRI INCLUSIU:

Benimaclet és futur

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC
PAISATGE URBÀ:

Models de ciutat
Tipus de espais públics
Espais abandonats
Espais d’oportunitat
Solars
Mitgeres

Benimaclet és futur

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Espai públic

ZONES VERDES I
ESPAIS DE RELACIÓ:

MATERIALITAT I
MOBILIARI URBÀ:

Verd i espais lliures existents
Arbrat
Ombra
Espais per gossos
Espais durs

Bancs
Llum
Paviments
Jocs
Banys

TALLERS PARTICIPATIUS

C

ESPAI PÚBLIC
36

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

10/11/2016

EDAT

SEXE

11%

55% DONES

18 - 24 anys

5%

25 - 34 anys

22%

11%

35 - 44 anys
45 - 54 anys

45% HOMES

30%

19%

ESTUDIANT
TREBALLADOR

78%

•

Hi havia més dones (55%) que homes
(45%).

•

La major part eren de mitjana edat i
els menys representats van ser els/les
joves de menys 24 anys, però van estar
presents tots els trams d’edat.

•

El 64% formaven part d’alguna associació
o col·lectiu del barri, per la qual cosa
pot afirmar-se que el moviment veïnal
està viu i la difusió de la convocatòria
va arribar a un important nombre de
persones.

•

Quant al perfil (ocupació), la majoria
eren persones treballadores.

COL·LECTIU

OCUPACIÓ
8%

A aquesta convocatòria van acudir un total
de 36 persones.

55 - 64 anys
65 - 74 anys

14%

Participació

JUBILAT

SI

64%

NO

36%

Pertanyen a algun col·lectiu?

Taller 2 ESPAI PÚBLIC
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C

Resultats
Al final de la sessió es compta amb els
6 panells (2 per tema) completats amb
propostes dirigides a millorar la qualitat de
l’espai públic, els usos que es produeixen en
ell i la mobilitat de tots, tant dins del barri
com les connexions amb l’entorn i la resta
de la ciutat.
38

En annex es troba la transcripció completa
literal de totes les propostes.
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C

Taller 2 ESPAI PÚBLIC

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

TAULA MOBILITAT - Aparcaments públics estratègics i perifèrics. - Ampliació delimitació zona 30 contemplada al PMUS. - Ampliació connexions carril bici i aparcaments
públics per bicicletes. - Recuperació camins tradicionals, connexió amb l’horta. - Ampliació espais de vianants, de convivència. - Mitigació impacte acústic de la ronda.

39
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EQUIPAMENT

16%
MOBILITAT

CATEGORIES

benimaclet és futur
estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

TAULA USOS DE L’ESPAI PÚBLIC - Necessitats veïnals (mercat, espais per xiquets/es i adolescents, esports, centre cultural,..). - Limitació trànsit, estudi aparcament.
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- Espais per gossos i conscienciació residus, neteja general. - Espais alternatius oci (botelló), descentralització activitats a la plaça de Benimaclet. - Reducció nombre de
terrasses i control compliment ordenances. - Gestió: conscienciació, codi ètic veïnal, mediadors/es, espais col·lectivitzats, autoavaluació veïnal execució PAI.
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Taller 2 ESPAI PÚBLIC

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

MOBILITAT

CATEGORIES

benimaclet és futur
estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

TAULA QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC - Benimaclet inclusiu, convivència entre generacions. - Benimaclet verd. - Potenciar i conservar el centre històric. - Benimaclet
net i segur. - A favor Barri 30, carrers més amables. - Utilització solars i millor aprofitament dels equipaments públics.
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Taller 3 RELACIÓ CIUTAT-HORTA
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TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Taller 3

RELACIÓ CIUTAT-HORTA
Data: 17/11/2016 (17h30-20h00)
Lloc: CIM Benimaclet

Objectius
Tercera sessió oberta al barri. L’objectiu era elaborar amb la ciutadania propostes sobre la
relació entre l’horta i la ciutat i en concret entre Benimaclet i els terrenys del PAI Benimacletest. Cap a un nou model d’urbanisme i noves maneres de construir i de viure la ciutat.
Dinàmica
El taller es va estructurar en quatre parts. Els i les participants es van dividir en 6 grups segons
la seua afinitat als 3 temes tractats (2 grups per tema): L’horta en la ciutat, Ciutat futura i
necessitats veïnals.
Programa
1. Presentació del taller. Durada: 30 min
• Tema general (Relació ciutat-horta).
• Descripció de la dinàmica .
• Descripció dels temes de cada taula de treball (cada persona va escollint taula).
• Elecció de taula segons afinitat.
2. Taules de treball en grup. Durada: 60 min
• L’HORTA EN LA CIUTAT: L’horta i patrimoni rural, Horts urbans, cultiu ecològic, consum
responsable i gestió, com es travessa la ronda nord.
• BENIMACLET FUTUR. CIUTAT FUTURA: Model de ciutat, relació amb la ronda nord i
universitats, carrers i espais de relació.
• BENIMACLET FUTUR. NECESSITATS VEÏNALS: Dotacions, parcs i jardins, gestió de les
dotacions públiques.

3. Amb els panells penjats en la paret:
exposicions de les conclusions per
part d’un/a representant de cada taula
de treball. S’obri el debat per afegir
més propostes. Durada: 40 min
4. Votacions de les propostes. Cada
persona compta amb 5 gomets verds
per votar les propostes que considera
més necessàries o prioritàries per al
barri. Durada: 20 min

TALLERS PARTICIPATIUS

C

Taller 3 RELACIÓ CIUTAT-HORTA
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TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Relació entre l'horta i la ciutat

Benimaclet és futur

6 Panells, 1 per a cada taula de treball,
necessaris per a arreplegar la informació
següent:

HORTS URBANS, CULTIU ECOLÒGIC ,
CONSUM RESPONSABLE I GESTIÓ:

COM ES TRAVESSA LA RONDA
NORD:

Espai productiu
Alqueries
Sèquies
Camins històrics
Arbrat

Tipus de cultius
Cultiu ecològic
Horts urbans
Consum responsable
Gestió dels horts

Prolongació de camins històrics
¿Mantenim la rotonda?
Arbrat

•

Bolígrafs, post-it, gomets verds per
votar al final de la sessió.

MODEL DE CIUTAT:

Tipus i qualitat dels edificis
Densitat edificatòria
Tipus de carrers
Mobilitat

RELACIÓ AMB LA RONDA
NORD I UNIVERSITATS:

Relació amb el nucli
històric de benimaclet
Relació amb les universitats
Relació amb la resta de
la ciutat de València

Benimaclet és futur

•
•

Situació parcel·les agrícoles.
Patrimoni de l’horta, arquitectònic i
paisatgístic (alqueries, sèquies, etc).
Parc residencial existent.
Equipaments públics existents.

Benimaclet és futur

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Relació entre l'horta i la ciutat

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Anàlisi de la situació actual: Plànols del
barri, dades, fotografies, imatges de
referents, etc., per poder treballar en
cada taula amb la suficient informació:

BENIMACLET FUTUR. CIUTAT FUTURA

Relació entre l'horta i la ciutat

•

Maqueta conceptual dels terrenys
del PAI Benimaclet-est i el seu entorn.
Futures construccions amb peces
mòbils de lego.

Benimaclet és futur

•

Dades de les persones participants.
Idees sobre el tema a treballar.
Propostes concretes.
Vots per les propostes.

Relació entre l'horta i la ciutat

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

1.
2.
3.
4.

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

L’HORTA I PATRIMONI RURAL:

Relació entre l'horta i la ciutat

Taller 3 RELACIÓ CIUTAT-HORTA

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

•

•
•
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L’HORTA EN LA CIUTAT

Material i eines participatives
(documents en annex)

Benimaclet és futur

CARRERS I ESPAIS DE RELACIÓ:
Nous usos
Paviments
Bancs
Llum
Arbrat
Jocs
Fonts
Accessibilitat
Aparcaments
Benimaclet és futur

BENIMACLET FUTUR. NECESSITATS VEÏNALS

estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

Relació entre l'horta i la ciutat

DOTACIONS:

PARCS, JARDINS:

GESTIÓ DE LES DOTACIONS:

Dotacions esportives
Dotacions culturals
Dotacions socials
Dotacions veïnals

Parcs
Jardins
Horts urbans
Carrers
Jocs
Reciclatge de fem

Gestió conjunta
publico-comunitària
Auto-gestió
Co-responsabilitat

TALLERS PARTICIPATIUS

C

RELACIÓ ENTRE L’HORTA I LA CIUTAT
32

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

17/11/2016

EDAT

SEXE

12%

46% DONES

12%

12%
23%

54% HOMES

18%

18 - 24 anys

Participació

25 - 34 anys
35 - 44 anys

A aquesta convocatòria van acudir un total
de 32 persones.

45 - 54 anys

•

Va existir bastant equilibri entre dones
i homes.

•

Van estar presents tots els trams d’edat
amb proporcions equilibrades.

•

El 65% formaven part d’alguna associació
o col·lectiu del barri, per la qual cosa
pot afirmar-se que el moviment veïnal
està viu i la difusió de la convocatòria
va arribar a un important nombre de
persones.

•

Quant al perfil (ocupació), la gran
majoria eren persones treballadores.

55 - 64 anys

23%

65 - 74 anys

COL·LECTIU

OCUPACIÓ
10% 12%

ESTUDIANT
TREBALLADOR

78%

JUBILAT

SI

65%

NO

35%

Pertanyen a algun col·lectiu?

Taller 3 RELACIÓ CIUTAT-HORTA
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Taller 3 RELACIÓ CIUTAT-HORTA

C

TALLERS PARTICIPATIUS

Resultats
Al final de la sessió es va comptar amb els
6 panells (2 per tema) completats amb
propostes sobre el model de ciutat desitjat
per viure i la relació de futur que agradaria
que Benimaclet tinguera amb l’horta
pròxima.
En annex es troba la transcripció completa
literal de totes les propostes aportades.
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L'equip tècnic considera que estes
conclusions poden extrapolar-se a altres
àmbits de la ciutat de València amb
situacions similars de transició entre la
ciutat i l’horta.

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

MOBILITAT

CATEGORIES

benimaclet és futur
estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

L’HORTA EN LA CIUTAT - Horta productiva. Mercats. Consell agrari Benimaclet-Alboraia. - Protecció del patrimoni arquitectònic i paisatgístic de l‘horta. Recuperar

alqueries com espais d’informació i formació. - Viaris: tractament fragmentació i impacte ronda, no prolongació Avda Valladolid, mantindre camins històrics, millorar
connexions amb l’altre costat de la ronda. - Potenciar els horts urbans com a sistema d’espais de relació (model de gestió). - Fomentar intercanvis de productes de l’horta.
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benimaclet és futur
estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

BENIMACLET FUTUR. CIUTAT FUTURA - No prolongació Avda Valladolid, preservació camins històrics. - Zona del PAI lliure d’edificació. - Edificació en els extrems
48

(rotondes), mantindre la cota de l’horta al centre (parc). - Aparcaments dissuasoris i en edificis sobre rasant. Aparcaments per bicicletes. - Qualitat de l’espai públic amb
equipaments per a totes les edats.
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MOBILITAT

CATEGORIES

benimaclet és futur
estratègia integral participativa per al barri de benimaclet

BENIMACLET FUTUR. NECESSITATS VEÏNALS - Parc inclusiu a l’àmbit central. - Necessitats veïnals: mercat de proximitat, centre cultural-social polivalent, zones

esportives obertes, obertura centre de salut II, centre d’especialitats, escola primer cicle infantil, centre de dia persones depenents, zona infantil-juvenil, zones per gossos,
berenadors, auditori a l’aire lliure, horts urbans. - Gestió: Flexibilitat horaris i usos dels equipaments públics existents. Major implicació veïnal, auto-gestió.
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TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Taller 4

PROPOSTES I PRIORITZACIÓ
Data: 01/12/2016 (17h30-20h00)
Lloc: CIM Benimaclet

Objectius
Quarta sessió oberta al barri. L’objectiu era la presentació de resultats dels tres tallers
participatius anteriors i que els veïns i veïnes pogueren opinar i votar les propostes que van
anar sorgint durant el procés.
Dinàmica
El taller es va estructurar en tres parts. L’equip tècnic va exposar els resultats dels tallers
anteriors. Les conclusions van portar a organitzar la sessió en 6 paquets de propostes (Mobilitat,
Equipaments, Gestió, Espai públic, Habitatge i Horta) amb un total de 34 consultes.
Programa
1. Presentació dels resultats dels tres tallers participatius realitzats. Conclusions sobre
participació i qüestions que més van preocupar als veïns i veïnes del barri. Durada: 20 min
• T1: Descobreix el teu barri.
• T2: Espai públic.
• T3: Relació entre la ciutat i l’horta.
• Tallers infantils paral·lels.
2. Presentació i votacions de les propostes. L’equip tècnic va respondre als dubtes per a
què les opinions foren conscients. Durada: 110 min
• Mobilitat (8 preguntes).
• Equipaments (4 preguntes + 1 priorització).
• Gestió (3 preguntes).
• Espai públic (6 preguntes + 1 priorització).
• Habitatge (4 preguntes + 1 enquesta).
• Horta (6 preguntes).
3. Debat i suggeriments. Durada: 20 min

TALLERS PARTICIPATIUS
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TALLERS PARTICIPATIUS

Material i eines participatives
(documents en annex)
•

Documentació
gràfica
i
escrita
explicativa dels resultats dels tres tallers
participatius realitzats.

•

Presentació de les preguntes amb les
alternatives per les votacions.

•

Cartolines de tres colors per a cada
persona participant (vermelles, verdes
i grogues), per a votar les alternatives
presentades (2 o 3 en funció de la
pregunta).

•

Panell amb els codis de les preguntes
per anotar en el moment els resultats
de les votacions.

•

Enquesta sobre habitatge.

•

Formulari de priorització sobre
necessitats veïnals (equipaments).

•

Formulari de priorització sobre ús i
qualitat de l’espai públic: elements
necessaris en els carrers i places del
barri.

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
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PROPOSTES I PRIORITZACIÓ
43

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

01/12/2016

EDAT

SEXE

18 - 24 anys

10%

15%

9%

46% DONES

35 - 44 anys

20%

21%

54% HOMES

25 - 34 anys

COL·LECTIU

Van votar menys dones que homes,
però va existir bastant equilibri (46%54%).

•

Van estar representats tots els trams
d’edat.

•

El 63% formaven part d'alguna
associació o col·lectiu del barri. El
moviment veïnal a Benimaclet està
viu i la difusió de la convocatòria va
arribar a un important nombre de
persones.

•

Quant al perfil (ocupació), la gran
majoria eren persones treballadores.

ESTUDIANT
TREBALLADOR

78%

•

55 - 64 anys
65 - 74 anys

10% 12%

A aquesta convocatòria van acudir un total
de 43 persones.

45 - 54 anys

25%

OCUPACIÓ

Participació

JUBILAT

SI

63%

NO

37%

Pertanyen a algun col·lectiu?
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Resultats
Al final de la sessió el panell de votacions
estava complet amb els resultats de les 31
preguntes.
També es van poder extraure conclusions
de:
•

La consulta de priorització sobre les
necessitats veïnals (equipaments).

•

La consulta de priorització sobre ús
i qualitat de l’espai públic (elements
més necessaris en els carrers i places
del barri).

•

L’enquesta sobre habitatge.

En annex es troba la transcripció completa
de les preguntes amb les seues explicacions
i votacions.

Foto: Caixa Fosca

MOBILITAT

TALLERS PARTICIPATIUS

C

•

MOB-01 BENIMACLET BARRI 30
Tots/es els/les participants van estar d’acord en pacificar el trànsit i millorar la seguretat
de vianants i ciclistes.

•

MOB-02 AVINGUDA VALLADOLID
El 100% dels vots van ser a favor de no perlongar esta avinguda fins la ronda.

•

MOB-03 CARRER EMILI BARÓ
Tots/es van considerar que era el moment de reconsiderar el disseny d’esta via perquè ha
perdut trànsit des de l’obertura de la ronda i l’Avinguda Alfauir.

•

MOB-04 EL TRAMVIA
Tots/es els/les votants van considerar que el tramvia deuria tindre prioritat semafòrica.

•

MOB-05 APARCAMENTS PROVISIONALS ACTUALS
La majoria (84%) opinava que era una bona idea que hi haja aparcaments provisionals
gratüits en els terrenys del PAI Benimaclet-est. La resta no estava d’acord.

•

MOB-06 APARCAMENTS DEFINITIUS FUTURS
El 70% de els/les assistents considerava que la millor opció era executar aparcaments en
altura (en edificis), mentre que la resta (30%) preferia subterranis.

•

MOB-07 MILLORES EMT
Tots/es consideraven que es necessitaven millores en el servici. La majoria (87%) pensava
que el que més hauria de millorar era el nocturn, el 13% el servici diürn.

•

MOB-08 APARCAMENT DE BICICLETES
El 91% resoldria el problema en plantes baixes i el 9% en contenidors a l’espai públic. Cap
persona va votar per aparcaments a l’aire lliure en el carrer.

Taller 4 PROPOSTES I PRIORITZACIÓ
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•

EQU-01 PARC URBÀ EN EL PAI BENIMACLET-EST
El 97% va votar per un model de parc equipat, sense illes tancades, integrat amb l’edificació
(equipaments i habitatges), que continga totes les demandes veïnals i afavorisca la transició
entre la ciutat i l’horta. Només al 3% li agradaria un parc clàssic, en parcel·la independent,
tancat i amb horari (com Vivers o el Parc d’Orriols).

•

EQU-02 CENTRE CULTURAL I JUVENIL DE BENIMACLET
El 97% dels vots van ser per la creació d’un nou Centre polivalent integrat. La resta va
pensar que no era necessari este tipus d’equipament al barri perquè les necessitats estan
cobertes.

•

EQU-03 ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL 1ER CICLE (0-3 ANYS)
A totes les persones els agradaria que es creara un model innovador d’escola en els
terrenys del PAI Benimaclet-est.

•

EQU-04 MERCAT DE PROXIMITAT
Al 80% els agradaria un mercat obert al consum i venda dels productes de l’horta AlboraiaBenimaclet, productes de proximitat, ecològics i de denominació d’origen. El 14% preferia
un mercat municipal tradicional i la resta (6%) un mercat que únicament oferisca productes
ecològics.

•

PRIORITATS DEL VEÏNAT (mitjana 39 enquestes)
De més necessari a menys:
1. Parc urbà obert
2. Centre cultural veïnal i juvenil
3. Mercat (municipal/de proximitat)
4. Escola educació infantil 1er cicle
5. Centre de dia
6. Zones de jocs per xiquets/es
7. Equipaments esportius
8. Centre d’especialitats
9. Auditori a l’aire lliure
10. Zones per mascotes

EQUIPAMENTS

GESTIÓ

TALLERS PARTICIPATIUS

C

•

GES-01 GESTIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE LA PLAÇA DE BENIMACLET
La majoria de les/els participants van reclamar un ús més obert del centre, opinaven que
són unes instal·lacions infrautilitzades en un lloc fantàstic. Al 82% els agradaria que el
centre funcionara mitjançant l’autogestió per un grup de veïns i veïnes per permetre l’ús
lliure dels espais, el que plantejaria no obstant un problema d’organització i manteniment.
Quasi el 18% van votar per una gestió pública on poder demanar sales o espais per a les
seues activitats, com ara però obert tots els dies i amb un horari més ample i flexible.

•

GES-02 GESTIÓ DE SOLARS I ALTRES ESPAIS
Tots/es van considerar interessant utilitzar estos espais pel veïnat mentre no s’usen. A la
majoria (82%) li agradaria que els nous usos temporals funcionaren gràcies a una co-gestió
dels veïns i veïnes amb l’administració per al seu ús lliure. La resta va votar per una gestió
municipal transparent on la ciutadania puga demanar els espais segons necessitats.

•

GES-03 GESTIÓ DELS HORTS URBANS
El 100% va votar per l’autogestió, a través d’un grup veïnal organitzat.

Taller 4 PROPOSTES I PRIORITZACIÓ
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ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI
•

ESP-01
La majoria (84%) va pensar que cal limitar el nombre de bars en Benimaclet. La
resta (16%) no és partidària d’este control.

•

ESP-02
Pel que fa a l’horari nocturn dels establiments: el 53% va opinar que estava bé
com estava (1h30 de la matinada), mentre el 44% va votar per reduir fins a les 12h de la
nit. Un 3% també pensava que estaría bé ampliar més enllà de la 1h30.

•

ESP-03

•

ESP-04
En referència a les festes, revetlles i actes nocturns a la Plaça de Benimaclet: un
80% va votar per trobar llocs alternatius per descentralitzar les molèsties. A la resta (20%)
li semblava bé com està ara.

•

ESP-05
Tots/es estan d’acord en el problema del botelló a la Plaça i la necessitat de
controlar-lo.

Tots/es van opinar que calia limitar el nombre de taules de les terrasses.

ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI
•

ESP-06
A mesura que en l’espai públic es vaja recuperant espai per a les persones en
detriment dels vehicles a motor, els veïns i veïnes de Benimaclet s’imaginaven els carrers
amb elements que milloren i propicien l’estada (arbres que donen ombra, bancs, zones de
jocs, etc).

PRIORITATS DE LA CIUTADANIA (mitjana 43 enquestes)
De més necessari a menys:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbres
Bancs
Plantes i arbustos
Zones de jocs
Aparcament per bicicletes

6. Ombra
7. Papereres
8. Vàters públics
9. Aparcament per a vehicles
10. Pilons "bolardos"

ESPAI PÚBLIC

HABITATGE

TALLERS PARTICIPATIUS

C

•

HAB-01 NOU HABITATGE EN ELS TERRENYS DEL PAI
La majoria (61%) no volia que es construïsca res més d’ús residencial privat dins dels
terrenys del PAI. En el cas contrari, un 30% va votar per edificar en els extrems nord i
sud i alliberar la part central de l’àmbit. Un 9% també va ser partidari de situar les noves
edificacions residencials distribuïdes per igual de nord a sud.

•

HAB-02 QUANTITAT D’EDIFICACIÓ EN L’ÀMBIT DEL PAI
Cap persona va votar per mantenir l’edificabilitat actual total del PAI. Al 58% de les/els
assistents els agradaria que construiren el mínim: únicament els equipaments públics
necessaris. El 42% va votar per reduir l’edificabilitat en un percentatge a negociar.

•

HAB-03 GESTIÓ DELS M² DE SOSTRE DE L’AJUNTAMENT
Cap persona va votar per la construcció d’habitatge social en lloguer o habitatge protegit.
La major part (61%) va ser partidària de promoure nous models d’habitatge i de gestió,
mentre el 39% va preferir que l’Ajuntament utilitze esta edificabilitat per negociar amb els
propietaris del sòl una reducció de la totalitat del sostre previst en l’àmbit, en la mesura
que la llei ho permeta.

•

HAB-04 NECESSITATS SOBRE L’HABITATGE
Pel que fa als tipus d’usuaris i usuàries, de la votació es va deduir que la ciutadania vol
mixicitat d’habitants, combinant residencial plurifamiliar per a col·lectius amb necessitats
d’atenció específiques, habitatges per a estudiants i per a famílies de diferents grandàries.
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ENQUESTA SOBRE HABITATGE (alternatives amb més %)
•

Quina opció de gestió de la propietat de l’habitatge prefereixes?
Cooperativa veïnal en autopromoció.

•

Com t’agradaria que la teua casa es relacionara amb l’espai públic del carrer?
Relació directa (exemple casa de poble).

•

T’agradaria que el teu habitatge es relacionara amb l’exterior?
a través de: Terrasses, balconades, galeries i/o miradors.

•

Com t’agradaria que fóra l’espai públic d’accés a la teua casa?
Parc o zona verda.

•

Com t’agradaria que fóra el teu habitatge?
Que tinga un espai de treball professional dins del propi habitatge.

•

Com t’agradaria que el teu habitatge integrara les qüestions de gènere?
Accessible fàcilment per a tot tipus d’usuaris i usuàries, sense barreres arquitectòniques.

•

T’agradaria compartir certs usos amb els/les teus/es veïns/es?
Aparcaments de bicicletes i sales de reunions, jocs, internet.

HABITATGE

HORTA

TALLERS PARTICIPATIUS

C

•

HOR-01 RECUPERAR I MANTENIR SÈQUIES, CAMINS, ALQUERIES (I PARCEL·LARI).
MANTENIR LA COTA DE L’HORTA EN L’ÀMBIT DEL PAI
Totes les persones participants estaven d’acord en mantenir el nivell actual de l’horta i
protegir els seus elements patrimonials (alqueries, sèquies, camins).

•

HOR-02 LA RONDA NORD COM A BARRERA
Per al 100% la ronda és una barrera i ha de ser estudiada per a aconseguir que tots dos
costats es relacionen, fins i tot que tinguen continuïtat. (enterrar, trinxera, etc.).

•

HOR-03 LA RONDA NORD COM A CONTAMINACIÓ
Va existir unanimitat en considerar que calen mesures en una franja gran als costats de la
ronda (barreres d’arbres, etc) i limitar el trànsit de forma efectiva a 50 km/h.

•

HOR-04 HORTA EN BENIMACLET
Per al 100% l’horta ha de ser productiva i s’ha de promoure el cultiu ecològic. Cap persona
va considerar que l’horta haja de considerar-se únicament com a espai verd d’oci.

•

HOR-05 INTERCANVI DE PRODUCTES AGRÍCOLES
Tots/es els/les votants van apostar per potenciar la relació entre l’horta i el barri de
productes de l’horta de Benimaclet-Alboraia mitjançant convenis amb les escoles,
restaurants, etc, (benefici mutu agricultors/es - veïnat).

•

HOR-06 ENTRE EL BENIMACLET URBÀ I LA RONDA. HORTS URBANS
Totes les persones estaven d’acord en la presència de l’ús agrícola. El 81% dels vots van
ser a favor de potenciar en este espai principalment els usos agrícoles (horts urbans, oci
agrícola, etc). La resta (19%) van preferir vivenda i equipaments, a més d'horts urbans
entre edificacions.
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Taller 5

DEVOLUCIÓ DE RESULTATS I PRESENTACIÓ DE LES LÍNIES D'ACTUACIÓ
Data: 25/02/2017 (11h00-13h00)
Lloc: CIM Benimaclet

Objectius
Cinquena i última sessió oberta al barri. L’objectiu era la devolució a la ciutadania dels
resultats de tot el procés participatiu i la presentació de les línies d’actuació que l’equip tècnic
va desenvolupar per al barri arreplegant les demandes veïnals sorgides. La finalitat era la
validació, matisació o modificació per part del veïnat de les propostes presentades, per acabar
de conformar el Document base del procés participatiu per l’Ajuntament de València.
Dinàmica
El taller es va estructurar en cinc parts. Desprès d’una breu introducció, l’equip tècnic va
exposar les 4 línies d’actuació en què s’han organitzat les demandes veïnals. Per a cada línia
d'actuació, composta cadascuna per diferents propostes, es va obrir un torn de paraula. Al final
es va animar a presentar-se voluntaris i voluntàries per a formar part del comitè de seguiment
ciutadà de Benimaclet és Futur.
Programa
1. Introducció.
2. Presentació i justificació de cada línia d’actuació.
3. Comentaris i suggeriments del veïnat a cada línia d’actuació.
4. Formació del Comitè de seguiment de l’Estratègia.
Material i eines participatives
• Presentació projectada de les Línies d’actuació i totes les propostes per a la millora de
la qualitat de vida en el barri.
• Quadres resum impresos de les Línies d’actuació.
• Maqueta del barri i de la proposta per als terrenys del PAI (escala 1/1000)
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DEVOLUCIÓ DE RESULTATS I PRESENTACIÓ LÍNIES D’ACTUACIÓ

33

PARTICIPANTS

B e n i m a c l et

25/02/2017

EDAT

SEXE

6%

54% DONES

12%

34%

24%

Participació

25 - 34 anys

A aquesta convocatòria van acudir un total
de 33 persones.

35 - 44 anys

12%

46% HOMES

18 - 24 anys

45 - 54 anys

12%

55 - 64 anys
65 - 74 anys

OCUPACIÓ
10%
36%

COL·LECTIU

•

Va existir bastant equilibri entre
dones i homes.

•

Van estar representats tots els trams
d’edat.

•

El 70% formaven part d'alguna
associació o col·lectiu del barri. El
moviment veïnal a Benimaclet està
viu i la difusió de la convocatòria va
arribar a un important nombre de
persones.

•

Quant al perfil (ocupació), la gran
majoria eren persones treballadores.

ESTUDIANT
TREBALLADOR

54%

JUBILAT

SI

70%

NO

30%

Pertanyen a algun col·lectiu?
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CONTINGUT DE LES INTERVENCIONS DE LA CIUTADANIA

Slowbarri
1.1.- Límits de la Zona 30.
Es va plantejar la idoneïtat d'incloure els límits de la Zona 30 proposta (carrer Vicent Saragossà
i Emili Baró) dins de l'àmbit pacificat.
Una opció va ser situar el carril bici proposat per al carrer Emili Baró en el carrer Dolores
Marqués, sent el carril bici el límit de la Zona 30 si s'inclou tot el carrer Emili Baró en la Zona 30.
L'altra proposta era que el carrer Vicente Zaragozá, a causa de la seua secció estiga inclosa dins
de la Zona 30.
1.2.- Obertura del tram del carrer Vicent Saragossà, direcció entrada, que actualment està
sense executar
Es va debatre sobre la conveniència d'obrir aquest tram de carrer.
Raons a favor: els veïns i veïnes de Benimaclet ara han de donar la volta al poliesportiu
municipal per a entrar al barri, amb l'obertura s'entraria directament. Si es construeixen les
edificacions previstes en els extrems del PAI faria falta donar un bon accés des d'aquest carrer.
Raons en contra: No cal afavorir que el carrer Vicent Saragossà es convertisca en drecera per a
arribar a Primat Reig des de la rotonda de Barcelona.
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Una solució pot ser realitzar l'obertura del carrer però amb un tractament de la mateixa que no
permeta el trànsit ràpid (secció del viari, seriació de semàfors, zona 30) i que no faça atractiu
usar aquest carrer com a drecera per a trànsit de pas.

TALLERS PARTICIPATIUS

Commonbarri
3.1.- Canviar “Conversió del Centre de Serveis Socials a Centre Cívic” per “Ampliació d'usos
i horaris en el Centre de Serveis Socials”.
Greenbarri

En lloc de proposar el canvi d'ús per al Centre de Serveis Socials es va plantejar l'ampliació
d'usos (que estiga obert a usos culturals, veïnals, juvenils, etc) i d'horaris (fins a mitjanit i
caps de setmana) mantenint la seua titularitat com a Centre de serveis socials.

2.2.- Afegir jocs inclusius per a persones
amb diversitat funcional en el redisseny de
jardins.

Es va demandar estendre aquesta flexibilitat als altres equipaments públics existents i futurs.

2.3.- Plataforma única sense barreres
arquitectòniques.

Estudiar si hi ha més solars municipals en el barri per a autogestionar-los o si es poden
realitzar intervencions en els terrenys del PAI.

Es va proposar que les reurbanitzacions de
carrers es realitzen en plataforma única,
sense ressaltes i vorades, pensant en la
inclusió i especialment en l'accessibilitat de
persones amb mobilitat reduïda.

3.3.-Extrapolació del model d'autogestió dels horts a altres usos.

2.4- Compromís de fomentar iniciatives
veïnals d'oci per als/les joves.
No hi ha llocs de reunió i d'oci per a joves,
s'han de buscar alternatives al botelló. Es
fa referència a la iniciativa “Abierto hasta
el amanecer” (Ajuntament de Gijón) on
desenvolupen programes d'oci gratuït
basat en l'educació en el temps lliure
mitjançant activitats esportives i culturals
les vesprades i nits dels caps de setmana
http://abiertohastaelamanecer.com/ocio/

3.2.- Ampliar proposta a més solars i també als existents en el PAI.

Incloent espais d'autogestió d'aprenentatge col·lectiu. Especial esment a la necessitat d'obrir
equipaments públics com els col·legis i instituts per a altres activitats que les merament
escolars. Es va plantejar aconseguir fórmules per a compatibilitzar usos en diferents horaris.
La ciutadania va opinar que no hi ha necessitat de construir nous edificis sinó fer l'esforç de
gestionar millor i col·laborar entre col·lectius.
3.4.- Habitatge: major percentatge d'habitatge social.
Es va proposar exigir un important percentatge de reserva de sostre per a habitatge públic.
Encara que hui la reserva per a habitatge protegit no és obligatòria (més enllà del 10% de
cessió d’aprofitament que li correspon a l’Ajuntament), la proposta del barri és anar a màxims.

C
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3.5.- Incloure ja les aules de 2 anys en els Col·legis Públics existents.
Per tal de no haver d’esperar al PAI, es sol·licita demanar a l’Ajuntament que facilite la
possibilitat que els Col·legis Públics existents puguen acollir aules d'Infantil Primer Cicle.
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Openbarri
4.2.- Incorporar possibilitat d'enterrar la ronda.
4.5.- Edificabilitat del PAI
Es va establir un debat entre dues postures:
- Demanar que no es construïsca en el PAI atenent a l'excés d'habitatge existent en la ciutat de
València. Aquesta postura considera que la proposta presentada en este document és massa
possibilista.
- Un altre sector considerava que el plantejar un nou planejament per al PAI complint els
estàndards i l'edificabilitat del PGOU fa que la proposta siga realista i sòlida. El planejament
que es proposa és completament diferent conceptualment al planejament vigent, encara que
haja d'acceptar la mateixa edificabilitat.
Finalment es va arribar a una postura de consens:
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El planejament vigent es va considerar obsolet i enterrat. Es va reconeixer el canvi de model
que implica la proposta urbana que es presenta en este document, aquest nou planejament
és sobre el qual el veïnat vol començar a negociar amb la propietat dels terrenys, però insistint
en la necessitat d'una reducció de l'edificabilitat previst.
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ESTADÍSTIQUES GLOBALS DE LA TOTALITAT DELS TALLERS

Participació
A aquesta convocatòria van acudir un total
de 42 persones.
•

Va existir paritat entre dones i homes.

•

Van estar representats tots els trams
d’edat.

•

El 60 de les/els assistents formaven
part d'alguna associació o col·lectiu
del barri. Es va evidenciar una
vegada més que el moviment
veïnal a Benimaclet està viu i la
difusió de la convocatòria va arribar
a un important nombre de persones.

•

Quant al perfil (ocupació), la gran
majoria eren persones treballadores.
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Tallers d’infants

Equip col•laborador
El grup encarregat dels tallers d’infants
va sorgir de les reunions del grup motor
amb la intenció de formar part del procés
“Benimaclet és Futur” com a experiència
i aprenentatge col·lectiu en el camp de la
participació ciutadana.
Va estar format per: Cristina Peiró (alumna
del Màster de producció artística de la
UPV); Antonio Moya (arquitecte i músic); i
components de la Plataforma Hipnopèdia
Urbana.
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L'equip tècnic vol agrair especialment la
seua disposició i professionalitat, donats
els curts terminis i limitats recursos amb
els quals han treballat.
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Sessió 1

Data: 10/11/2016 (17h30-19h)
Lloc: Centre social-bar TERRA
Programa
1. Presentació. Cartells amb els noms de
cada participant. (Durada: 5 min)
2. Mapes cognitius. Dibuixar València i
Benimaclet vists des d’un avió. (Durada:
20 min)
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3. Anàlisi
conjunt
dels
dibuixos.
Comparació amb un plànol real:
presències i absències. (Durada: 15 min)
4. Què és o com és el vostre barri? Dividits
en grups de tres han de definir el
seu barri en una paraula, frase o cita.
Després l’exposen. Importa la reflexió,
no tant el resultat. (Durada: 15 min)
5. Passeig pel barri: orientació a l’espai
públic. Recorregut: Terra - Plaça
Benimaclet - Av. Valladolid - col·legi Plaça Benimaclet - Terra. (Durada: 30
min)
6. Despedida i deures: informar-se sobre
el seu barri a través dels pares i mares,
avis i àvies, amics i amigues, etc, portar
fotos, llibres i notícies sobre el barri.
(Durada: 5 min)
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Material i eines participatives
(documents en annex)
•

Fitxa A3 per als mapes cognitius.

•

Plànol del barri (A1 i A3) per al
recorregut.

•

Pegatines i material de dibuix i
d’escriptura. Xinxetes, llanes o fils.

•

Formularis d’autoritzacions dels pares/
mares o tutors/es legals per a l’eixida
del local i drets d’imatge.

Participació
A aquesta convocatòria van acudir un total
de 13 xiquets i xiquetes.
70

1 de 3 anys, 4 de 6 anys, 1 de 9 anys, 6 de 10
anys i 1 de 11 anys.
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Resultats
Finalment, amb el desenvolupament de
la sessió, es va decidir no sortir al carrer.
Aquesta activitat es va fer en la següent
sessió (nº 2).
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Els menuts i menudes treballaren la
percepció que tenen de la ciutat de València
front a la del seu barri.
En general, es va observar una tendència
a utilitzar colors més vius, verds, en els
dibuixos que representen a Benimaclet.
Per alguna raó, malgrat la falta de vegetació
en els carrers del barri, els xiquets i les
xiquetes ho identifiquen amb el verd.
Es va interpretar que pot ser pel contacte
que tenen durant el curs escolar amb els
horts urbans propers o la localització de les
seues escoles en la vora urbana on encara
pot apreciar-se el patrimoni de l’horta.
Açò potencia la relació existent entre
Benimaclet i la seua horta, com una part de
la memòria col·lectiva molt arrelada.
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Sessió 2

Data: 17/11/2016 (17h30-19h)
Lloc: Centre social-bar TERRA i entorn

Programa
1. Recorregut per l’entorn urbà segons
itinerari prèviament dissenyat per
l’equip col·laborador. L’objectiu era
identificar els punts forts i els dèbils
posant-hi gomets rojos i verds segons
consideraren convenient.
Itinerari:
Centre social Terra – Carrer Baró de
Sant Petrillo – Plaça de Benimaclet –
Carrer Masquefa – Avinguda Valladolid
– Carrer Mistral – Col·legi municipal de
Benimaclet – Carrer de la Murta.
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2. Treball amb dibuix sobre com els
agradaria que foren els carrers i places
del barri.
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Material i eines participatives
•

Plànols de l’entorn del local.

•

Pegatines i material de dibuix i
d’escriptura. Xinxetes, llanes o fils.

•

Formularis d’autoritzacions dels pares/
mares o tutors/es legals.

Participació
Les 3 xiquetes de 10-11 anys que van assistir
al taller repetien, per tant es va poder
treballar amb elles nous aspectes sobre el
barri en continuació amb la sessió anterior.
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Resultats
Les xiquetes feren amb els monitors i el mapa
a la mà un recorregut de reconeixement
del seu entorn quotidià, distingint diversos
punts en el barri (el lloc on estudien música,
un local que van llogar per a fer activitats en
grup, el forn, etc.). També saludaven de tant
en tant a algunes persones.
A més proposaven usos alternatius en
alguns emplaçaments, com un observatori
d’estels en el solar utilitzat com a
aparcament.

73

TALLERS D’INFANTS

C

TALLERS PARTICIPATIUS

Sessió 3

Data: 01/12/2016 (17h30-19h)
Lloc: Centre social-bar TERRA

Programa
1. Situar al mapa els gomets identificant
amb imatges les zones que es van
treballar en la sessió anterior.
2. Treballar per grups un dels punts dèbils
per obtindre una proposta d’intervenció.
3. Exposició de les propostes i debat
posterior per intentar trobar una
solución conjunta.
Material i eines participatives
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•

Plànol del barri.

•

Fotografies de l’entorn urbà.

•

Pegatines i material de dibuix i
d’escriptura. Xinxetes, llanes o fils.

•

Formularis d’autoritzacions dels pares/
mares o tutors/es legals.
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Participació
A aquesta convocatòria van acudir un total de 6 xiquets i xiquetes.
1 de 3 anys, 2 de 5 anys i 3 de 10-11 anys.

Resultats
De l’anàlisi dels comentaris fets a les fotografies es van poder extraure les següents observacions
(punts forts i punts dèbils de l’entorn urbà).
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Els xiquets i les xiquetes són sensibles a la falta de vegetació i bancs en l’espai públic, així
com conscients dels valors dels espais peatonals per jugar i sentir-se més lliures i autònoms.
PUNTS FORTS
• En els espais amples i per vianants, com al centre històric, no passen cotxes, existeix
tranquil·litat, més seguretat i es pot jugar.
• La Plaça de Benimaclet és per vianants, té arbres i una font.
• Edificacions de baixa altura, alqueries del carrer Murta.
• Zones amb horts i vegetació.
• Espais per a activitats veïnals. El CIM és un valor (música i punt de reunió).
PUNTS FEBLES
• A alguns carrers les voreres són molt estretes.
• A la Plaça de Benimaclet hi ha una forta olor a orina.
• Brutícia general (gossos). Neteja deficient.
• Hi ha zones on no hi ha gent.
• Mala urbanització en carrer Murta.
• Molts cotxes i contaminació. (Color gris)
• Cases velles.
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Conclusions dels tallers d’infants
Els tallers realitzats van suposar una experiència positiva i es van poden extraure les conclusions
interessants descrites, si be donada la baixa participació, l'equip tècnic considera que no
són representatives de la percepció que tenen la majoria dels xiquets i xiquetes que viuen
diàriament a Benimaclet.
Amb un esperit de crítica constructiva i per tal d’arribar a uns resultats més vàlids i representatius,
per a pròxims processos participatius es valorarà l'adaptació de les activitats als horaris i
ambients dels infants i adolescents. Treballant en la mesura del possible conjuntament amb
les escoles i els instituts (amb tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i AMPAs), per
tal d’afavorir la màxima participació amb activitats adaptades segons nivells i capacitats.
Cal reflexionar sobre el paper de la infància i l’adolescència en la vida pública i en concret en
el seu dret igualitari d’accés a la ciutat. Apostar per la seua implicació activa en els processos
participatius impulsats per l’administració i en la presa de decisions posterior.
Com a usuaris i usuàries de ple dret de la ciutat, el vot de tota persona, independentment de
la seua edat i gènere, deu tindre el seu valor.

“ Si una ciutat és bona per als infants, és
bona per a totes les persones ”
Francesco Tonucci
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Es presenten a continuació les idees base resultat de l’anàlisi del barri, de les aportacions de la
ciutadania en els tallers participatius i de les reunions amb les Regidories implicades. Aquest
diagnòstic serveix de guia per a la definició de les línies d´actuació.
En l’àmbit de la mobilitat:
•

El barri de Benimaclet és un barri amb recorreguts complicats per al cotxe, el que té com
a conseqüència que el seu trànsit siga reduït, i aquest fet és percebut pel veïnat com una

En l’àmbit de la gestió d´equipaments
públics:
•

Benimaclet demana equipaments
que puguen ser co-gestionats entre
els col·lectius veïnals i l’Ajuntament.
No demana grans inversions, ni
equipaments amb programacions, sinó
instal·lacions per a desenvolupar les
activitats que es generen des del propi
barri.

•

Pel que fa als equipaments públics
existents, una bona part va considerar
que no s’ajusten a les necessitats
quotidianes de totes i tots, amb
activitats limitades i horaris molt rígids.

virtut que permet plantejar iniciatives de millora de l'espai públic.
•

Es va detectar una preocupació per l’aparcament dels cotxes: si es millora la qualitat urbana
dels carrers es reduiran les places i caldrà buscar alternatives (definitives o provisionals).

•

El veïnat s’ha acostumat a les connexions rodades actuals i percep la prolongació de
l’avinguda Valladolid com un problema que generaria l’entrada massiva de trànsit a
l’interior del barri.

En l’àmbit de l’espai urbà:
•

Els veïns i veïnes valoren el seu entorn i les potencialitats i singularitats del barri.

•

La sensació general és que falta “verd” en el barri (falta un parc i vegetació en els carrers)
i que s’han de potenciar els espais de socialització dels carrers perquè tinguen en compte
les necessitats de tots i totes (xiquets/es, adolescents, majors, persones cuidadores,...).

•

El veïnat està preocupat per la privatització de l’espai públic, per açò demana generar
espais de relació en els carrers que no siguen les terrasses dels bars.
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En l’àmbit de la relació entre l’horta i la
ciutat:
•

Benimaclet vol mantenir i potenciar el
seu vincle amb l’Horta, protegir el seu
patrimoni arquitectònic i paisatgístic,
les seues alqueries, camins i sèquies,
fomentar l’intercanvi de productes de
proximitat i mantenir els horts urbans
col·lectius com a model de gestió.
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E. LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. Aconseguir un barri amb una mobilitat més amable slowbarri
2. Aconseguir un barri més verd i amb un espai públic que fomente les relacions socials greenbarri
3. Avançar cap a una gestió dels recursos públics més propera als veïns i veïnes
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4. Potenciar la relació de la ciutat amb l’horta a través de Benimaclet

commonbarri

openbarri
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LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

slowbarri

1.

Aconseguir un barri amb una mobilitat més amable

2.

Aconseguir un barri més verd i amb un espai públic que fomente les
relacions socials greenbarri

1.1. Priorització del vianant i de la bicicleta
1.2. Reduir al màxim el trànsit rodat de pas de no residents
1.3. Alternatives a l’aparcament de vehicles en superfície en el viari existent
1.4. Generar aparcaments segurs de bicicletes
1.5. Connexió dels carrils bici de la ciutat amb el barri
1.6. Millora de l’eficiència del tramvia

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Millora de la qualitat urbana en carrers actualment de trànsit rodat
Realització o millora de jardins
Millora de la qualitat urbana en carrers ja reservats per als vianants
Limitacions sobre l’ús de l’espai públic

3.

Avançar cap a una gestió dels recursos públics més propera als veïns i veïnes

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ampliació d’usos i horaris del Centre de serveis socials de Benimaclet
Co-gestió de solars i altres espais de propietat municipal
Aposta pel model d’autogestió per al desenvolupament dels horts urbans
Generar nous models de gestió d’habitatge
Creació d’una escola d’educació infantil (1er cicle)

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

commonbarri

Potenciar la relació de la ciutat amb l’horta a través de Benimaclet

openbarri

Potenciar l’intercanvi dels productes de l’horta pròxima amb el barri
Disminució de l’impacte visual i acústic de la Ronda Nord
Reclassificació dels terrenys de l’antiga central lletera (al costat del Cementeri Parroquial) d’urbans a no urbanitzables
Conservació de les alqueries del carrer Murta
Redisseny del PAI Benimaclet-Est
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E LÍNIES D’ACTUACIÓ

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

INTRODUCCIÓ
Com ja s’ha plantejat en la introducció, Benimaclet és un barri amb una bona vertebració
social i que gaudeix d’un fort dinamisme cultural i social impulsat per les nombroses iniciatives
dels col·lectius veïnals. Aquestes raons, junt al fet de que el seu futur depenga de com es porte
a la fi el creixement del barri en el PAI “Benimaclet Est” fa que el Document Base de l’Estratègia
Integral Participativa es centre en qüestions urbanístiques, tant sobre el barri existent com del
barri futur i la relació entre els dos.
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Com a conseqüència de tot el procés i responent al diagnòstic participat, s’estableixen diverses
línies d’actuació en els àmbits de: mobilitat, espai públic, gestió d’equipaments públics i relació
de la ciutat amb l’horta. Les línies d’actuació elaborades han sigut compartides amb els veïns
i veïnes en l’última jornada pública de devolució de resultats i treballades amb les diferents
regidories implicades perquè resulten actuacions el més viables possible.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

Línia d’ actuació 1

Aconseguir un barri amb una mobilitat més amable. slowbarri
1.1.

Priorització del vianant i de la bicicleta.

1.2.

Reduir al màxim el trànsit rodat de pas de no residents.

1.3.

Alternatives a l’aparcament de vehicles en superfície en el viari existent.

1.4.

Generar aparcaments segurs de bicicletes.

1.5.

Connexió dels carrils bici de la ciutat amb el barri.

1.6.

Millora de l’eficiència del tramvia.

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
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E LÍNIES D’ACTUACIÓ
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.1. PRIORITZACIÓ DEL VIANANT I DE LA BICICLETA
Implantació de ZONA 30 en el Centre Històric de Benimaclet

Justificació
Benimaclet, pel seu passat com a poble d’horta, compta amb una trama urbana pròpia i poc
connectada amb la resta de la ciutat. Aquest fet comporta l’avantatge de funcionar des del
punt de vista del trànsit com una illa, sense trànsit de pas, i amb un reduït nombre d’entrades
rodades al barri. Només entra en Benimaclet el que va a Benimaclet.
Descripció ZONA 30
Una Zona 30 és un àrea delimitada dins de la ciutat on la prioritat absoluta és del vianant i de
la bicicleta sobre els vehicles a motor. Poden circular cotxes o motocicletes però ho hauran de
fer a pas de vianant. Els carrers són de plataforma única, sense pilons, es pot cohabitar amb
cotxes estacionats però els creuaments han d’estar buidats d’obstacles visuals.
Descripció de l’ actuació
Es proposen les següents actuacions:
1.1.1 Senyalització de les entrades rodades al barri mitjançant la creació de llindars:
estrenyiment de la calçada, senyalització vertical i horitzontal, gual ampli, testos/
escocells amb arbres a banda i banda.
Eliminació de pilons i control policial de l’estacionament no permès.
1.1.2 Rebuig i redisseny dels creuaments: eliminació de cotxes aparcats en xamfrans,
formació d’ “orelles” sense estacionament al costat dels passos de zebra, redisseny de
l’espai lliure resultant, etc.
1.1.3 Peatonalització provisional de carrers d’ample reduït i trànsit mínim.

Delimitació proposada
Es proposa delimitar l’àrea compresa entre:
Límit Sud: carrer Vicent Saragossà
Límit Oest: carrer Emilio Baró
Límit Est i Nord: Ronda Nord

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

ZONA 30
Entrades de vehicles ZONA 30
Carrers per a vianants actuals
Proposta peatonalització ZONA 30
Creuaments ZONA 30

Plànol D1.1 Priorització del vianant i de la bicicleta
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.2. REDUIR AL MÀXIM EL TRÀNSIT RODAT DE PAS DE NO RESIDENTS
No prolongació de l’avinguda Valladolid

Justificació
La prolongació de l’avinguda Valladolid per a la seua connexió amb la Ronda Nord en la rotonda
ja existent comportaria la introducció de part d’elevat trànsit que suporta la ronda en el cor
del barri. Aquest trànsit seria de residents en el propi barri i també de residents en el barri de
l’avinguda Alfauir, per tant aquesta connexió es convertiria en el trajecte més curt per a entrar
i eixir des d’Alfauir fins a la Ronda Nord direcció Politècnic/Platja/Barcelona.
L’avinguda Valladolid es convertiria en una barrera de trànsit que partiria el barri i els terrenys
del PAI “Benimaclet Est”en dos parts. Actualment el barri està funcionant bé sense aquesta
connexió, per la qual cosa no es considera necessària.
Aquesta actuació es complementària amb la reurbanització de l’avinguda Valladolid (línia
d’actuació 2.1.) perquè, funcionant amb un sol sentit de trànsit rodat, es puga convertir en
una avinguda-passeig que vertebre el barri i connecte peatonalment la zona d’Alfauir amb el
futur gran espai lliure del PAI.
Descripció de l’ actuació
1.2.1 Modificació de les determinacions de planejament del Pla General d’Ordenació
Urbana de València aprofitant la seua revisió en curs.
1.2.2 Convertir el “camí de Farinós” en camí per als vianants quan es realitze el PAI
“Benimaclet Est”
1.2.3. Eliminació total o parcial de la rotonda de connexió de la Ronda Nord
Delimitació proposada
Afecta únicament a l’avinguda Valladolid i a la rotonda de connexió de la Ronda Nord.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI
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Esquema del trànsit principal perimetral, d’accés i distribució al barri
Proposta de no continuïtat avinguda Valladolid

Plànol D1.2 Reducció del trànsit de pas a no residents
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.3. ALTERNATIVES A L’APARCAMENT DE VEHICLES EN SUPERFICIE EN EL VIARI EXISTENT
Alternatives tant provisionals como definitives

Justificació
La implantació de Zona 30 (línia d’actuació 1.1) i gran part de les actuacions arreplegades
en la línia d’actuació 2.1. consisteixen en el redisseny i reurbanització de carrers rodats en
el barri amb l’objectiu de propiciar un barri més amable i més segur per a les persones que
caminen. Aquestes actuacions comporten la disminució de les places d’aparcament existents
en els carrers.
Descripció de l’actuació
La proposta és buscar alternatives provisionals i definitives a aquesta pèrdua de places:
1.3.1. Alternativa provisional. Reduir l’aparcament de vehicles en superfície.
Fins que no es duga a terme la realització del PAI “Benimaclet Est” es proposa el
condicionament en precari dels terrenys del PAI, per part de l’administració municipal i
previ acord d’ús amb l’actual propietat.
1.3.2. Alternativa definitiva. Reduir l’aparcament de vehicles en superfície.
Incloure en el planejament del PAI “Benimaclet Est” la construcció d’aparcaments en
edificis en altura que, a més de substituir als aparcaments provisionals, augmentarien la
seua capacitat per a complir amb els requeriments de reserva de places d’aparcament
públic de la LOTUP.
Delimitació proposada
Alternativa provisional: Condicionament dels terrenys del PAI “Benimaclet Est” confrontants
amb el carrer Mistral, des del carrer Lliri Blau fins a l’Avinguda Valladolid. La majoria d’aquests
terrenys ja estan sent actualment utilitzats com a aparcament (una part de manera espontània
i una altra previ acord en precari de l’Associació de veïns amb el propietari).
La propietat d’aquests terrenys és de:
Anida Immobiliària, Urbem i Companyia General d’Edificacions València.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Proposta aparcament provisional
Proposta aparcament provisional
Accés a aparcament provisional

Plànol D1.3 Alternativa provisional d’aparcament de vehicles en superfície
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.4. GENERAR APARCAMENTS SEGURS DE BICICLETES

Implementació d’iniciatives tant en el barri existent com en el PAI que permeten l’aparcament segur de bicicletes

Justificació
Una important proporció de les persones que viuen en Benimaclet són estudiants de les dos
universitats públiques pròximes, aquesta dada, unida al fet que els habitatges que habiten són
dels anys 50 i 60 del segle passat (sense ascensor i amb vestíbuls de molt reduïda grandària)
provoca el problema de l’aparcament diürn i nocturn de bicicletes en el carrer.
Com a conseqüència d’altres actuacions previstes en el present document que promouen l’ús
de la bicicleta (línies d’actuació 1.1. i 1.5.), es preveu un augment de l’aparcament de bicicletes
en superfície.
Descripció de l’ actuació
Es proposen les següents actuacions:
1.4.1. Disseny i implantació d’aparcaments ordenats i assegurances de bicicletes.
S’ha realitzat un estudi d’aquesta opció en el barri de Benimaclet per part del Col·lectiu
“BICICLETAS DURMIENTES” http://bicicletasdurmientes.com/
Es considera molt important en aquesta actuació definir el model de gestió de la
proposta, que pot anar des de la gestió municipal a l’autogestió, passant per tots els
graus intermedis.
1.4.2. Inclusió dins del planejament del PAI “Benimaclet Est” d’ordenances que promoguen
i afavorisquen la creació d’aparcaments de bicicletes en les zones comunes dels
habitatges.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI
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Plànol D1.4 Aparcaments segurs per bicicletes
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.5. CONNEXIÓ DELS CARRILS BICI DE LA CIUTAT AMB EL BARRI
Implantació de nous carrils bici i connexió amb els existents

Justificació
Dos grans carrils bici que comencen en el centre de la ciutat de València es queden a les portes
del barri de Benimaclet: el carril bici de Botànic Cavanilles i el del carrer Doctor Moliner. És
necessari solucionar l’arribada de tots dos carrils al barri i la seua interconnexió.
A més, falta la prolongació dels dos fins a connectar amb la Ronda Nord.
Descripció de l’ actuació
Es proposen les següents intervencions:
1.5.1. Carril bici de dos sentits en el carrer Emilio Baró
L’elecció d’aquest traçat es recolza en dos factors:
• El carrer Emilio Baró suporta menys trànsit d’automòbils des de l’obertura de la
Ronda Nord i de l’avinguda Alfauir.
• Amb la implantació de la Zona 30 (línia d’actuació 1.1.) aquest carrer es converteix
en el límit Oest de la mateixa per tant es requereix un redisseny de la secció viària
per a configurar-se en entrada al barri.
1.5.2. Carril bici de dos direccions en l’Avinguda Valladolid
La proposta de convertir aquesta avinguda en una avinguda-passeig (línia d’actuació
1.2.) que vertebre el barri de l’avinguda Alfauir amb Benimaclet i amb el gran Espai
Lliure del PAI es complementària amb un carril bici.
1.5.3. Carril bici de dos sentits en Trànsits/Primado Reig i/o en l’Avinguda Vicent Saragossà
La connexió definitiva concèntrica dels carrils bici radials de la ciutat i la seua connexió
amb els existents en el bulevard dels Tarongers passa per la implantació d’un carril bici
que discórrega per l’avinguda Primado Reig, per l’avinguda Vicent Saragossà, o per les
dos.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI
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ZONA 30
Carril bici existent
Carril bici proposat

Plànol D1.5 Connexió dels carrils bici de la ciutat amb el barri
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1.6. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL TRAMVIA

Implantació d’un sistema de prioritat per al tramvia en els creuaments

Justificació
Les línies 4 i 6 del tramvia integrat en la Xarxa de metro de la Ciutat de València travessen el
barri de Benimaclet i el connecten amb les platges (Est) i amb les zones de l’Oest de la ciutat.
Són les úniques línies de metro que circulen per la superfície en la ciutat.
Els veïns i veïnes de Benimaclet valoren molt positivament el tramvia però consideren que per
a competir amb els altres mitjans de transport privats i públics hauria de ser més ràpid.
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Descripció de l’ actuació
La proposta és implantar un sistema que prioritze el pas del tramvia en els creuaments,
permetent una major rapidesa del mateix i una reducció en la durada dels trajectes.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 1. SLOWBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Recorregut del tramvia
Creuaments

Plànol D1.6 Millora de l’eficiència del tramvia
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIA D’ACTUACIÓ 2
ACONSEGUIR UN BARRI MÉS VERD I AMB UN ESPAI PÚBLIC

QUE FOMENTE LES RELACIONS SOCIALS . greenbarri

2.1.

Millora de la qualitat urbana en carrers actualment de trànsit rodat.

2.2.

Realització o millora de jardins.

2.3.

Millora de la qualitat urbana en carrers ja reservats per als vianants.

2.4.

Limitacions sobre l’ús de l’espai públic.

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
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LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

2.1. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA EN CARRERS ACTUALMENT DE TRÀNSIT RODAT
Reurbanització de carrers amb modificació de la secció viària

Justificació
En el desenvolupament del procés participatiu s’ha detectat la necessitat de realitzar
actuacions puntuals en carrers actualment amb trànsit rodat amb un gran potencial per a
generar un espai urbà de major qualitat per al seu ús i gaudi pel vianant, espais que propicien
les relacions veïnals.
Descripció de l’ actuació
Es proposen les següents actuacions:
2.1.1 Reurbanització del carrer Murta
Aquest carrer té vocació de convertir-se en el Carrer Major del barri donat el seu traçat
que uneix la Plaça de Benimaclet amb l’horta i el Cementeri Parroquial i el seu passat
com a camí històric: “Camí de les Fonts”.
A més, seria part de la ruta escolar segura per als xiquets i xiquetes dels dos col·legis
públics de la zona.
Es proposa la supressió de places d’aparcament, el manteniment del pas de vehicles en
plataforma única i dins de la Zona 30, la plantació d’arbres i col·locació de bancs.
Es planteja la realització en dos fases: des del carrer Mistral a Poetes Anònims i des
d’aquesta a la Ronda Nord.
2.1.2. Reurbanització de l’avinguda Valladolid
Conversió de l’avinguda Valladolid en una avinguda-passeig, consolidant-se com el
carrer comercial principal del barri. Aquesta avinguda-passeig connectaria el barri i la
ciutat a l’Oest amb el futur gran espai lliure del PAI. Per a açò es proposa una secció
asimètrica amb la fusió de l’espai central amb una de les voreres, el trànsit queda d’una
sola direcció en un dels costats del viari.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Proposta de millora

Plànol D2.1 Millora de la qualitat urbana en carrers actualment de trànsit rodat
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Reurbanització del carrer Murta

Proposta reurbanització
100

Camins escolars segurs

Plànol D2.1.1 Reurbanització del carrer Murta

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

2.1.2 Reurbanització de l’Avinguda Valladolid

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI
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Proposta reurbanització
Plànol D2.1.2 Reurbanització de l’avinguda Valladolid
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DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

2.2. REALITZACIÓ O MILLORA DE JARDINS

Justificació
Benimaclet és un barri amb una ràtio molt baixa de zones enjardinades, aquesta falta haurà de
ser solucionada amb la realització del gran espai lliure en els terrenys del PAI. Mentrestant es
plantegen intervencions en l’existent.
Descripció de l’ actuació
Es proposen les següents actuacions:
2.2.1. Realització d’un jardí de petita escala al voltant de les alqueries del carrer Murta.
Aquest jardí atendrà especialment al respecte a aquestes alqueries, que es mantindrien
de propietat privada. S’estudiarà la implantació de petits horts urbans com a mitjà de
relació amb les alqueries.
2.2.2. Millora del jardí existent entre els carrers Albocàsser, Viver i Poeta Altet.
Aquest jardí està realitzat segons el model de parterres de gespa barrats i no accessibles.
És l’únic jardí en una zona d’alta densitat. Es planteja una doble intervenció:
• El seu redisseny perquè tot el sòl siga accessible i utilitzable.
• Seria aconsellable comptar amb una zona de mascotes de suficient grandària ja
que el veïnat es queixa de la brutícia del jardí actual.
• Introduir en el jardí jocs inclusius.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI
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Millora jardí carrer Albocàsser
Realització jardí carrer Murta

Plànol D2.2 Realització o millora de jardins
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2.3. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA A CARRERS JA RESERVATS PER ALS VIANANTS
Reurbanització de carrers amb introducció d’arbrat i mobiliari urbà

Justificació
Al llarg del procés participatiu es va detectar una forta demanda veïnal per que l’espai públic, i
especialment els carrers per als vianants, siguen més verds, més amables i amb un disseny que
afavorisca l’estada i la relació entre les persones.
El nucli històric del barri es va peatonalitzar en els anys 2002-2003, en aquella intervenció es
va repavimentar tot l’espai públic sense reserva de sòl drenant (jardineres, escocells,...) i sense
mobiliari (en tot el centre no hi ha ni un sol banc). Es planteja un redisseny d’aquesta zona amb
la inclusió d’elements que suavitzen i afavorisquen la relació veïnal: arbrat, escocells, pèrgoles,
bancs, jocs infantils,etc, a més de millorar l’accessibilitat universal.
Descripció de l’actuació
Es proposen actuacions en carrers amb suficient amplària per a permetre la introducció
d’arbrat i mobiliari:
2.3.1 Reurbanització dels carrers Masquefa i Músic Belando
2.3.2 Reurbanització del carrer Cova Santa
2.3.3 Reurbanització dels carrers Murta i Sant Esperit

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2. GREENBARRI
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Proposta carrers per millorar la seua qualitat urbana

Plànol D2.3
Millora de la qualitat urbana en carrers ja reservats per als vianants
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2.4. LIMITACIONS SOBRE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC
Desprivatitzar i limitar els usos terciaris de l’espai urbà

Justificació
La majoria de les obertures de locals comercials que s’estan realitzant en el barri els últims
anys estan destinades a bars i restaurants. Aquest fet pot provocar que Benimaclet passe de
ser un barri residencial, amb una forta presència d’habitatges en planta baixa, a convertir-se
en un barri bolcat en la restauració i l’oci, amb els problemes de convivència que aquest canvi
generaria.
A més, la proliferació de terrasses i la inexistència de mobiliari urbà ha produït la privatització
de l’espai públic. Aquest factor es contraposa amb la proliferació del botelló en la Plaça de
Benimaclet, com a resposta a les terrasses dels bars.
El barri es troba en una dinàmica complicada: per a no afavorir l’ús indegut dels carrers pel
botelló nocturn, Benimaclet té uns carrers no habitables pels veïns i veïnes durant tot el dia.
És per açò que aquesta línia d’actuació planteja la limitació i control d’aquestes tendències
intervenint en diferents nivells i àmbits.
Descripció de l’actuació
Es proposen les següents actuacions:
2.4.1. Limitació de les llicències d’obertura de locals destinats a la restauració.
Moratòria en la concessió de llicències.
2.4.2. Limitació en la concessió de terrasses de bars en voreres i carrers (nombre de taules)
2.4.3. Limitació en l’horari de tancament de les terrasses.
Actualment l’hora de tancament és la 1h30 de la matinada, es proposa les 12h00 de la
nit.
2.4.4. Fomentar iniciatives auto-organitzades per als joves en espais o edificis públics com a
oci alternatiu.
2.4.4. Control policial sobre el botelló nocturn en la Plaça de Benimaclet i voltants.
2.4.5. Compromís dels col·lectius veïnals per a alliberar la pressió de l’oci sobre la Plaça
de Benimaclet, limitant el nombre de festes populars nocturnes (festes parroquials,
carnestoltes, Falles, concerts, etc.).

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIA D’ACTUACIÓ 3
Avançar cap a una gestió dels recursos públics més propera als veïns i veïnes

commonbarri

3.1. Ampliació d’usos i horaris del Centre de serveis socials de Benimaclet.
3.2. Co-gestió de solars i altres espais en desús de propietat municipal.
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3.3. Aposta pel model d’autogestió per al desenvolupament dels horts urbans.
3.4. Generar nous models de gestió d’habitatge.
3.5. Creació d’una escola d’educació infantil (1er cicle).
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3.1. AMPLIACIÓ D’USOS I HORARIS DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE BENIMACLET
Justificació
El Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet, dependent de la Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de València, està situat en un edifici construït en 1995 en la Plaça de
Benimaclet. Els seus serveis s’estenen a les necessitats socials bàsiques (habitatge, salut, etc.)
i a la promoció de la qualitat de vida.
Benimaclet és un barri amb una gran activitat associativa i cultural, la ciutadania està
contínuament generant propostes i iniciatives de tot tipus sense comptar amb el lloc adequat
per a dur-les a terme.
La proposta sorgeix de l’oportunitat que genera la situació excepcional en la plaça de l’Església
de Benimaclet, la seua presència urbana i la important grandària de les instal·lacions de l’edifici.
La proposta es basa en l’ampliació d’horaris i usos actuals del centre per a donar cabuda a les
demandes veïnals.
La proposta d’ampliació d’usos i horaris s’hauria d’estendre a qualsevol altre edifici de propietat
o ús públic, tant existents com a futurs, com a col·legis, centres juvenils, etc.
Descripció de l’actuació
No es demana una Casa de Cultura amb programa d’actes culturals finançats a càrrec del
pressupost municipal, sinó un Centre on l’Ajuntament aporte la infraestructura, el personal
bàsic i les despeses de funcionament i siguen els veïns i veïnes els que aporten el contingut:
Centre cívic: reunions, tallers, actes, etc.
Centre cultural: exposicions, conferències, concerts, etc.
Centre juvenil: connexió oberta a internet, ordinadors de consulta, jocs (ping pong, futbolins,
billar), sala de guateques, etc.

El/La coordinador/a del centre tindria
com a principal comesa arreplegar totes
les iniciatives i peticions, ordenar-les i
compatibilitzar-les vetlant en tot moment
per l’adequat ús de les instal·lacions.
El Centre estaria obert de 9 a 24h hores, tots
els dies de la setmana.
Per a aconseguir aquest horari tan ampli
es pot estudiar la compatibilitat d’usos
diferents: centre social als matins, centre
cultural a les vesprades/nits. També es pot
valorar la possibilitat que l’edifici continga
una cafeteria.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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Localització del Centre de Serveis Socials

Plànol D3.1 Ampliació d’usos i horaris del Centre de Serveis Socials de Benimaclet
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3.2. CO-GESTIÓ DE SOLARS I ALTRES ESPAIS DE PROPIETAT MUNICIPAL
Activació d’espais en desús pels col·lectius veïnals

Justificació
En la trama urbana del Nucli Històric de Benimaclet existeixen solars de reduïdes dimensions
de propietat municipal que actualment estan en desús. Es proposen iniciatives de molt baix
cost que partint de la intervenció directa dels veïns i veïnes amb alguna aportació puntual
municipal puguen posar-se a la disposició del barri.
El centre urbà de Benimaclet pot potenciar-se com a lloc de vida social i familiar. Amb l’activació
de solars en desús es pot enfortir l’espai públic, la convivència, el teixit social associatiu i el
petit comerç.
Descripció de l’actuació
3.2.1 Informar a la ciutadania de l’inventari de tots els solars de propietat pública de
Benimaclet.
3.2.2 Una vegada localitzats aquests solars consultar als col·lectius i associacions sobre els
usos possibles i la forma de gestionar-los.
3.2.3 Procedir a una cessió d’ús al col·lectiu que es fa càrrec de la gestió del solar.
3.2.4 Redacció d’un reglament de coresponsabilitat real per part del col·lectiu i l’Ajuntament.
3.2.5 Revisió anual del conveni d’ús i gestió per l’administració municipal.
S’apunten dos primers exemples de solars sense ús:
• Desenvolupar una primera experiència de co-gestió en el “solar María” situat en el
carrer Puçol cantonada carrer de Sant Mateu. Aquest solar ha sigut recentment netejat,
utilitzat i batejat amb aquest nom pel col·lectiu del festival urbà CONFUSIÓ. Es proposa
el seu ús com a espai de jocs infantils, amb horari restringit a les vesprades (17h0020h00 hores) i gestionat de forma conjunta pels pares i mares de l’Escoleta el Bressol,
el Festival Confusió i AVV de Benimaclet.
• Solar del dipòsit d’aigua situat en el carrer Enric Navarro.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

Solar María

Solar del Dipòsit d’aigua

Localització dels dos solars proposats

Plànol D3.2 Exemple d’activació d’espais en desús pels col·lectius veïnals
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3.3. APOSTAR PEL MODEL D’AUTOGESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DELS HORTS URBANS
Model i referent per a la incorporació de l’autogestió comunitària en el barri

Justificació
Els horts urbans de Benimaclet són una iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
que, amb la participació i l’esforç de tots els hortolans i hortolanes, han aconseguit recuperar
uns terrenys abandonats fa més de quinze anys. Aquests terrenys han sigut cedits pel seu
propietari a l’Ajuntament de València, el qual ha cedit el seu ús al col·lectiu com a horts veïnals.
El Centre Social Okupa Anarquista de l’Horta (CSOA l’Horta) des de 2012 ha ocupat en precari
sòl privat propietat del que va ser l’agent urbanitzador fins a juliol 2017 (URBEM).
Ambdós experiències, ja en funcionament més de 5 anys, estan contribuint beneficiosament
al barri i a la ciutat. La seua existència ha recuperat un tros de l’horta de Benimaclet i també el
sistema de sèquies de reg. Han creat un lloc de trobada per als veïns i veïnes, espai d’intercanvi
de treball i una zona comuna, gestionada i mantinguda oberta a tot el barri. Aquestes iniciatives
es mantenen amb el treball i aportacions econòmiques dels hortolans i hortolanes, sense
representar cap cost per a l’administració pública.
Descripció de l’actuació
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3.3.1 Consolidar el model d’autogestió en els horts col·lectius existents i de nova creació.
3.3.2 Aprendre d’aquesta experiència d’autogestió per a estendre-la a altres espais de gestió
col·lectiva del barri (i de la ciutat).
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Localització dels horts urbans

Plànol D3.3 Localització dels horts urbans
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3.4. GENERAR NOUS MODELS DE GESTIÓ D’HABITATGE
Suport i rellançament de les cooperatives d’habitatges

Justificació
El model d’habitatge depèn fonamentalment de factors previs al seu disseny i projecte:
• Que la promoció siga pública o privada.
• Del tipus de promotor (promotor privat, administració pública o cooperativa).
• Que siga en propietat o en lloguer (tant el sòl com l’immoble).
L’habitatge, la finalitat primordial del qual és donar recer a les persones, i per açò està
arreplegada com un dret en la nostra Constitució, s’ha convertit en un bé d’inversió ja que
en la seua pràctica totalitat està vinculada a la propietat de l’immoble i del sòl sobre la qual
s’assenta.
L’autodiagnòstic participat ha detectat la demanda veïnal de nous models d’habitatge, i aquests
nous models es funden més en qüestions de gestió i propietat que en qüestions de disseny
arquitectònic.
S’ha detectat la demanda d’un augment significatiu del percentatge d’habitatge social.
Descripció de l’actuació
Desenvolupament en l’edificabilitat prevista en el PAI “Benimaclet Est”de propietat municipal
de nous models d’habitatges:
3.4.1 Cooperatives d’habitatges sobre sòl públic mitjançant una cessió d’ús per 75 anys. En
aquest cas el cost de la construcció i la gestió de la iniciativa és a càrrec de la cooperativa.
3.4.2 Habitatges en lloguer destinades a sectors específics de la població: majors d’edat,
joves, estudiants, etc. En aquest cas el cost de la construcció és a càrrec de l’administració.
S’aconsella promoure l’autogestió de l’immoble pel col·lectiu d’arrendataris.
3.4.3 Es poden estudiar fórmules mixtes on s’afavorisca la relació intergeneracional,
interracial o intercultural per a evitar la formació de guetos.

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Proposta de localització en el PAI

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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Plànol D3.4 Proposta de localització en el PAI de nous models d’habitatge
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3.5. CREACIÓ D’UNA ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL (1er CICLE)
Completar l’oferta de tots els cicles educatius en el barri

Justificació
L’autodiagnòstic participat ha deixat manifest la falta d’oferta pública d’educació infantil de
primer cicle (0 a 3 anys) en el barri i la forta demanda d’aquest equipament essencial.
De tots els equipaments demandats pel barri (veure línia d’actuació 4.5) hem destacat aquest
per la seua importància i rellevància.
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Descripció de l’actuació
S’estudiarà en primer lloc la possibilitat que aquesta escola puga incloure’s en la infraestructura
de col·legis públics existents en el barri.
En cas que açò no siga possible, es presenta l’oportunitat que la futura escola infantil puga
estar integrada en el gran espai lliure de nova creació en el PAI ”Benimaclet-Est”. En aquest
entorn de transició entre la ciutat i l’horta es propicia el coneixement de les xiquetes i xiquets
del medi natural de l’horta i el contacte amb la naturalesa.
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Localització dels centres educatius actuals
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Plànol D3.5 Mapa educatiu de Benimaclet
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LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

LÍNIA D’ACTUACIÓ 4
Potenciar la relació de la ciutat amb l’horta a través de Benimaclet

openbarri

4.1.

Potenciar l’intercanvi dels productes de l’horta pròxima amb el barri

4.2.

Disminució de l’impacte visual i acústic de la Ronda Nord

4.3. Reclassificació dels terrenys de l’antiga central lletera (al costat del
cementeri parroquial) d’urbans a no urbanitzables
4.4.

Conservació de les alqueries del carrer Murta

4.5.

Redisseny del PAI Benimaclet Est, amb els següents criteris bàsics:
• Creació d’un espai de transició entre horta i ciutat
• No prolongació del viari de la ciutat
• L’espai de transició és un gran espai lliure amb zones verdes, horts
urbans i equipaments
• L’espai de transició manté la cota del terreny de l’horta
• L’espai de transició contindrà horts urbans col·lectius
• L’espai de transició contindrà els equipaments que necessita el barri
• L’edificabilitat es concentrarà en els extrems del PAI
• Reducció de la barrera de la Ronda Nord potenciant els camins
tradicionals

LÍNIES D’ACTUACIÓ 4. OPENBARRI
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4.1. POTENCIAR L’INTERCANVI DELS PRODUCTES DE L’HORTA PRÒXIMA AMB EL BARRI

Justificació
Benimaclet té una forta tradició com a poble agrícola i encara molts dels seus veïns i veïnes
són agricultors i agricultores en actiu. Este és un fet singular dins de la ciutat de València i una
oportunitat perquè els productes de l’Horta tinguen l’entrada que es mereixen en la ciutat.
En el barri ja existeixen iniciatives de compra de productes de proximitat i ecològics com són
les cooperatives de consum i els mercats ambulants de productes ecològics que es realitzen
de forma autogestionada. A més, en els tallers participatius s’ha constatat la demanda d’un
mercat (tradicional i/o ambulant) d’hortalisses i productes artesans. També s’ha constatat
la necessitat d’una reflexió sobre la idoneïtat que siga un mercat ambulant de proximitat
(productes de l’horta pròxima siguen ecològics o no) o estrictament ecològic (només per a
productors amb certificació ecològica).
Descripció de l’actuació
Organització d’un mercat ambulant setmanal en la Plaça de Benimaclet i carrers adjacents
centrat en la venda d’hortalisses i alimentació artesanal. Aquest mercat seria complementari
al mercat ambulant que es realitza actualment tots els divendres i que no conté llocs de venda
d’alimentació.
El mercat ambulant s’organitzaria amb la participació de les associacions i col·lectius del barri
i l’Ajuntament seria l’encarregat del seu control i gestió.
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En el cas que aquesta iniciativa es consolidara es podria estudiar el seu canvi d’ubicació al gran
espai lliure del PAI, ja siga amb instal·lacions fixes o sense elles.

Delimitació proposada
Mercat ambulant en la Plaça de Benimaclet
i carrers adjacents

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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Plànol D4.1 Potenciar l’intercanvi dels productes de l’horta pròxima amb el barri
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4.2. DISMINUCIÓ DE L’IMPACTE VISUAL I ACÚSTIC DE LA RONDA NORD
Justificació
La Ronda Nord és una via de trànsit d’escala metropolitana amb un tractament intermedi entre
una via urbana i una via ràpida: no té caràcter urbà al no contemplar creuaments amb el viari
de la ciutat a excepció de les rotondes situades cada 750 metres, ni caràcter de via ràpida ja
que els creuaments es resolen al mateix nivell amb semàfors i la velocitat està limitada a 50
km/hora.
L’impacte ambiental de la construcció de la Ronda Nord sobre el seu entorn ha sigut
considerable: s’han tallat camps, camins i sèquies i l’efecte de barrera s’ha vist agreujat perquè
la plataforma s’ha executat a una cota elevada respecte de la ciutat existent i de l’horta (en
lloc d’executar-se a nivell o deprimida), la qual cosa comporta un fort impacte visual i acústic.
El repte és intervenir en la Ronda Nord per a aconseguir millorar en dos aspectes que d’entrada
semblen antagònics:
• Potenciar la permeabilitat de la ciutat amb l’horta.
• Reduir l’impacte visual i acústic de la ronda des de la ciutat.
Descripció de l’actuació
Intervenció sobre la Ronda Nord:
4.2.1 Millora de la connexió ciutat-horta amb la potenciació de la transversalitat dels camins
tradicionals (Farinós i de les Fonts)
4.2.2 La incorporació en els terrenys del PAI d’una franja de protecció contigua a la ronda
que continga vegetació, recorreguts per a les persones que caminen i ciclistes, espais
d’esplai i miradors elevats sobre l’horta. Aquesta franja vegetal actuaria com a barrera
visual i sonora enfront de la contaminació acústica provinent de la Ronda Nord.
4.2.3 En la vora oposada, entre la ronda i l’horta, es proposa eliminar la vorera i generar un
camí amb paviment permeable i cota variable que resolga la trobada entre la ronda i
les diferents cotes dels camins de l’horta, ampliant la seua secció amb les porcions de
parcel·les que van ser tallades pel traçat de la Ronda.
4.2.4 Eliminació de la rotonda intermèdia construïda per a connectar amb la prevista
prolongació de l’avinguda Valladolid per a aconseguir un espai de protecció de les
alqueries d’horta existents en l’espai de transició horta-ciutat del PAI.

4.2.5 Creació de Portes d’entrada
a l’Horta (PAT de l’Horta de
València. Normativa. article 91)
preferiblement coincidint amb els
camins tradicionals.
Delimitació proposada
Vora entre Ronda i terrenys del PAI
Benimaclet Est i vora entre la Ronda i l’Horta,
tots dos costats entre rotonda d’Alfauir i
rotonda d’entrada d’autovia de Barcelona.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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RONDA NORD - SECCIÓN TIPO 2

1. eliminació puntual de l'arbrat viari per a obrir finestres visuals
sobre els eixos identificats en l'anàlisi de l'estructura visual

2. introducció de topografia i elements vegetals per a minimitzar afecció visual

3.introducció de topografia i elements vegetals per a minimitzar
afecció visual integració carril-bici i vorera

4. augment localitzat de cota per a augmentar dominancia
visual i introducció de vegetació per a bloquejar vistes sobre el tràfic

5. augment localitzat de cota per a
augmentar el domini visual i introducció
de vegetació per a bloquejar vistes sobre el tràfic

Plànol D4.2 Disminució de l’impacte visual i acústic de la ronda
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4.3. RECLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DE L’ANTIGA CENTRAL LLETERA (AL COSTAT DEL CEMENTERI
PARROQUIAL) D’URBANS A NO URBANITZABLES

Justificació
La parcel·la de l’antiga central lletera és una parcel·la de 19.087,19 m2, que en el Pla General
d’Ordenació Urbana de València està classificada com a sòl urbà i qualificada com IND1,
Indústries i magatzems. Àrees i Enclavaments Industrials.
Se li assigna una edificabilitat de 2,40 m2sostre/m2sòl, la qual cosa significa una edificació de
45.000 m2.
En l’actualitat és una indústria abandonada des de fa dècades amb l’edificació derruïda quasi
íntegrament (la part que es manté és el pavelló de major rellevància arquitectònica). Es troba
envoltada de sòl no urbanitzable protegit (horta en producció) i entre el cementeri parroquial
i l’Alqueria Serra, tots dos catalogats com a elements patrimonials de l’horta.
El manteniment d’aquesta parcel·la de sòl industrial dins del sòl d’horta protegida suposa un
greu problema paisatgístic, ambiental i d’accessibilitat.
Descripció de l’actuació
Es proposa el canvi de classificació d’aquest sòl en la Revisió del PGOU que
s’està duent a terme actualment, passant d’urbà a no urbanitzable protegit.
Un camí intermedi pot ser acollir-se a la filosofia del PAT de l’Horta de València, quan parla
dels “enclavaments de recuperació de l’Horta”. Es tracta de terrenys en sòl no urbanitzable,
amb construccions en situació de ruïna, on es permetrà la consolidació de les edificacions
si almenys 2/3 dels terrenys es recuperen per al seu ús agrícola. Aquesta solució intermèdia
permetria establir un ús diferent de l’industrial (dotacional o terciari) en un terç de la superfície
dels terrenys a canvi de recuperar la resta per al seu ús agrari.
Delimitació proposada
La de la parcel·la a de l’antiga central lletera.
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Elements protegits entorn de la central lletera
Parcel·la de l’antiga central lletera “El Prado”

Plànol D4.3 Reclassificació dels terrenys de l’antiga central lletera
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4.4. CONSERVACIÓ DE LES ALQUERIES DEL CARRER MURTA
Justificació
Les dos alqueries existents en el carrer Murta no estan protegides en el PGOU i es troben fora
d’ordenació. Tant la superfície sobre les quals estan construïdes com els terrenys circumdants
es qualifiquen com a espai lliure.
Tenint en compte les següents consideracions:
• Aquestes alqueries són un testimoniatge del passat agrícola del barri i estan situades
flanquejant l’antic Camí de les Fonts.
• Es troben en bon estat de conservació i els seus propietaris les mantenen en ús.
• En les línies d’actuació 2.1.1.(reurbanització del carrer Murta) i 2.2.1. (creació d’un jardí
en els terrenys circumdants de les alqueries) es planteja la recuperació del carrer Murta
com l’antic Camí de les Fonts que connectava el barri amb l’horta.
Es planteja la permanència d’aquestes alqueries dins d’un espai lliure verd.
Descripció de l’actuació
Es proposa la protecció de les dos alqueries en la Revisió del PGOU que s’està realitzant
actualment.
Es proposa que la propietat continue sent privada, ja que la seua permanència com alqueries
habitades és la millor manera de conservar la seua identitat. Per a açò és necessari que el
disseny de l’espai lliure públic circumdant siga realitzat atenent a les necessitats de privadesa
de les alqueries.
Una possibilitat és combinar en l’espai verd els espais d’estar de petita escala amb els horts
urbans col·lectius, horts que retornarien a les alqueries al seu medi natural original.
Delimitació proposada
Les dues alqueries situades en el carrer Murta.
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Localització alqueries del carrer Murta

Plànol D4.4 Conservació de les alqueries del carrer Murta
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REDISSENY DEL PAI “BENIMACLET EST”

Replantejament del planejament d’aquest Sector de Sòl Urbanitzable per a generar un espai de transició entre la ciutat i l’horta

Amb l’obertura de la Ronda Nord els terrenys d’horta que queden entre la ronda i el barri de
Benimaclet són inclosos en 1995 dins del PAI BENIMACLET EST, en total es tracta d’uns 180.000
m2. Els terrenys van ser expropiats als seus propietaris i es van emplenar amb terres provinents
d’excavacions, els cultius van desaparèixer, així com part dels camins, sèquies i alqueries
(Alqueria Panach, demolida al desembre de 2006). L’horta s’ha convertit en descampats, plens
d’enderrocs i desaprofitaments i aquesta situació s’allarga ja més de 20 anys.

El Planejament vigent
El Planejament vigent és el Document Refós del Pla Parcial i el Pla de Reforma Interior de
Millora del Sector de Sòl Urbanitzable nº4, de l’any 2003, planejament el promotor del qual ha
sigut l’agent urbanitzador URBEM fins a juliol 2017.
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Aquest planejament obeeix a premisses urbanístiques que condueixen a un model de ciutat
sense relació amb el seu entorn: sense relació amb l’horta d’alt valor paisatgístic i patrimonial
que envolta la ciutat i sense relació amb el nucli històric del barri. Un planejament dissenyat
pels promotors on no ha existit la participació ciutadana.
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Ordenació PRIM 2003. Planejament vigent
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Proposta d’un nou Planejament urbanístic
Aprofitant l’aturada en l’activitat constructiva que ha suposat la crisi, s’imposava la necessitat
de replantejar-se quin model de creixement de ciutat vol la ciutadania. Els terrenys del PAI
”Benimaclet Est” són una bona oportunitat per a açò atenent a la seua privilegiada situació de
pont entre la ciutat i l’Horta Nord. En aquesta reformulació es van abordar temes bàsics com:
•

Com ha de ser el límit de la ciutat? Fa falta un espai de transició?

•

La relació de la ciutat amb un ben paisatgístic tan important com l’Horta Nord de València.
En este cas aquesta relació s’accentua donada la peculiaritat de Benimaclet com antic
poble d’horta i la connexió visual que encara persiteix entre l’horta i el centre històric del
barri.

•

Quin tipus de ciutat vol la ciutadania, quina relació dels habitatges amb el sòl, amb el
carrer, amb els equipaments? Quin model d’ocupació del sòl volen pels equipaments
públics? Quin tipus de parcs públics?

•

És possible la permanència de l’horta dins de la ciutat? És possible la permanència
d’alqueries i cases rurals sense ser aquestes descontextualitzades i convertides en
equipaments públics?

A través del procés participatiu, els col·lectius, associacions i en últim terme els ciutadans i
ciutadanes de Benimaclet han tingut l’oportunitat i la responsabilitat d’aportar propostes que
marquen un altre model de creixement urbà per al seu barri.
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Una qüestió clau va sobrevolar el redisseny del PAI durant tot el procés: quina edificabilitat
assumir en la proposta. Davant aquesta qüestió les opinions han sigut molt dispars. Algunes
persones opinaven que la proposta havia d’assumir tota l’edificabilitat vigent, perquè siga una
alternativa sòlida i realista. Altres persones eren partidàries de reduir i fins i tot quasi anul·lar
aquesta edificabilitat perquè consideraven que obeeix a premisses obsoletes en l’actual situació
econòmica i social.
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Situació existent. Estudi d’usos actuals en l’àmbit del PAI
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Finalment, l’equip tècnic que signa el present document va considerar que l’oportú era
reconduir la qüestió a la següent línia de pensament:
•

Plantejar un nou planejament canviant el model d’ocupació del sòl i de relació de la
ciutat amb l’horta. D’aquesta forma es mostra d’una manera molt clara on i com cal
urbanitzar i construir i quant sòl s’ocupa amb construccions.

•

Una vegada assentat aquest canvi de model, la següent qüestió era quina edificabilitat
construir. La proposta que es presenta admet l’edificabilitat del PGOU però, des
d’aquest document, s’arreplega el desig de la ciutadania d’establir una negociació amb
els propietaris dels terrenys per a reduir aquesta edificabilitat atenent a raons d’interès
social i d’índole econòmica.

•

Beneficis de la proposta (paràmetres per a la negociació): 		

•

Té un valor afegit mediambiental, de respecte a l’horta i de relació amb el barri. La
qualitat i grandària de l’espai lliure central és un atractiu tant per al barri existent com
per als nous habitatges.

•

El cost de l’urbanització del PAI és a càrrec de l’agent urbanitzador i la proposta que es
presenta té clarament un menor cost d’urbanització, tant per la reducció significativa
del viari projectat com pel model de parc que es planteja.

Per part de l’equip tècnic es redacta la present proposta per al PAI “Benimaclet Est” atenent i
arreplegant els continguts i resultats dels següents documents i iniciatives:
•
•
•
•
134

Iniciatives veïnals ja engegades en els terrenys del PAI (horts urbans col.lectius).
El Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València (PATODHV).
La reflexió i els resultats del CONCURS OBERT D’IDEES PER A CONSENSUAR LA TRANSICIÓ
ENTRE LA CIUTAT I L’HORTA AL VOLTANT DELS HORTS URBANS DE BENIMACLET.
Els resultats dels tallers participatius del present Document base de l’Estratègia Integral
Participativa de Benimaclet.

Parcel·les de la proposta urbana
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Esquema de la Proposta.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

Principis bàsics de la proposta del nou Planejament
La Proposta de nou Planejament per al PAI “Benimaclet Est” es basa en les següents
determinacions:
4.5.1 Creació d’un espai de transició horta-ciutat
4.5.2 No perllongar el viari de la ciutat
4.5.3. L’espai de transició és un gran espai lliure amb zones verdes, horts urbans i equipaments

LÍNIES D’ACTUACIÓ 4. OPENBARRI
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4.5.4 L’espai de transició manté la cota del terreny de l’ horta
4.5.5 L’espai de transició contindà horts urbans col·lectius
4.5.6 L’espai de transició contindrà els equipamients públics necessaris per al barri
4.5.7 L’edificabilitat es concentrarà en els extrems del PAI
4.5.8 Reducció de la barrera funcional que suposa la Ronda Nord portenciant els camins
tradicionals (de Farinós i de les Fonts)
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4.5.1 Creació d’un espai de transició horta-ciutat

Són necessaris espais de transició entre la ciutat de València i l’horta que l’envolta. L’obertura
de la ronda de circumval·lació va marcar el límit de creixement de la ciutat, però no va definir
la forma en què es produeix aquest límit: de forma brusca o amb espais de transició.
En este cas existeix l’oportunitat de crear un espai de transició i que es realitze dins de la ciutat
i no ocupant més horta. D’aquesta forma es compleixen les directrius del PAT de l’Horta de
València per a sòl urbà i urbanitzable (Normativa. Articles 70 i 71):
•

Identificar els grans parcs urbans, els recursos urbans més importants, les principals
vistes a protegir, així com els itineraris i altres elements que garantisquen la connexió
d’aquests recursos paisatgístics amb la infraestructura verda a escala supramunicipal.

•

L’edificabilitat, altures i tipologies edificatòries dels sòls urbanitzables confrontants
amb l’horta seran similars a les dels sòls urbans consolidats en el seu entorn, reduint
gradualment la seua altura i volumetria cap a l’horta.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

E

4.5.2 No prolongar el viari de la ciutat

Per a la creació d’aquest espai de transició és necessària la no prolongació del viari de la ciutat
en els terrenys del PAI, ja que aquesta prolongació, pel seu traçat i cota de rasant, suposaria la
destrucció dels elements que defineixen l’horta (parcel·lari, camins, sèquies i alqueries).
La no prolongació del viari és possible en el sector del PAI “Benimaclet Est” tenint en compte
els següents factors:
•

Una geometria molt allargada, de manera que tot punt està pròxim a vials ja existents.

•

Un fàcil accés pels seus extrems: rotonda d’entrada des de Barcelona connectada amb
el carrer Vicent Saragossà i rotonda d’Alboraia connectada amb carrer Masquefa.

•

Un límit al Nord i Est definit per la Ronda Nord que per la seua configuració de via
ràpida no aconsella la seua connexió amb el viari secundari de la ciutat.

Especial importància té la no prolongació de l’avinguda Valladolid, determinació justificada en
la línia d’actuació 1.2, i que resulta pel seu traçat imprescindible per a la creació de l’espai de
transició abans referit.

LÍNIES D’ACTUACIÓ 4. OPENBARRI
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4.5.3 L’espai de transició és un gran espai lliure amb zones verdes, horts urbans i equipaments

La no prolongació del viari de la ciutat permet un estalvi considerable de terreny (1/3 de la
superfície total del sector segons el planejament vigent estava destinat a vials, la qual cosa
representa aproximadament 60.000 m2). Aquesta superfície es transvasa directament a la
superfície d’espai lliure.
Aquest factor, unit a la no prolongació de l’avinguda Valladolid, permet la creació d’un gran
espai lliure en el centre del sector, espai d’aproximadament 90.000 m2, i que tindria les
següents característiques:

•

Posició central dins de la proposta i del barri de Benimaclet.

•

Final de recorregut d’una avinguda Valladolid convertida en carrer-saló i en principal
artèria comercial del barri.

•

Aquest espai permet salvaguardar la connexió visual encara existent entre l’horta i
el centre històric de Benimaclet, seguint les directrius del PAT de l’Horta de València
(Normativa, article 73 i 74) sobre protecció de vistes i del paisatge.

•

Aquest espai lliure contindria un gran parc (reconsiderant el concepte de parc urbà
per a adequar-ho a l’objectiu que aquest espai siga una transició amb l’horta i per tant
respecte els seus elements definitoris) i els horts urbans i equipaments públics que es
consideren necessaris per al barri.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
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4.5.4 L’espai de transició manté la cota del terreny de l’horta
En aquest espai de transició es manté la cota actual de l’horta, açò permet la salvaguarda dels
valors de l’horta, tal com es defineixen en el PAT de l’Horta de València (Normativa, article 12):
•
•
•
•
•
•
•

El sòl amb capacitat agrològica.
El patrimoni hidràulic (sèquies de reg i de drenatge).
El patrimoni arquitectònic (alqueries).
La xarxa de camins.
L’estructura i parcel·lació.
L’activitat agrària (horts urbans).
Tot element de caràcter material i immaterial que resulte necessari per a fomentar els
senyals d’identitat i el sentiment de pertinença a la mateixa.

El manteniment de la cota original dels terrenys, més baixa que la de la ciutat i que la de
la Ronda Nord és per tant imprescindible si es vol que aquest espai lliure siga un espai de
transició amb l’horta i de conservació del paisatge.
Aquesta determinació comporta importants repercussions que definiran el model de parc
urbà a desenvolupar:
•

Reg a manta utilitzant la xarxa existent de sèquies (sèquies de Mestalla i Rascanya), xarxa
que haurà de ser descoberta, restaurada i posada en servei. Aquest model suposaria per
primera vegada la integració funcional i paisatgística de la xarxa tradicional de sèquies
amb la ciutat de València, actualment dos mons superposats i sense relació alguna.

•

Aquest espai lliure no precisaria de xarxa de clavegueram, ja que drenaria pel propi
terreny (limitació de zones pavimentades no drenants) i per la xarxa existent de sèquies
que alleugen en la sèquia de Vera.

•

Disseny respectuós basat en el manteniment de la parcel·lació, camins i alqueries.

LÍNIES D’ACTUACIÓ 4. OPENBARRI
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4.5.5 L’espai de transició contindrà horts urbans col·lectius

Els horts urbans col·lectius ja existents en els terrenys del PAI “Benimaclet Est” es convertirien
en el nexe funcional entre el gran espai lliure i l’horta, en ser iniciatives que se situarien en
terrenys de propietat pública i que mitjançant una cessió d’ús al col·lectiu adjudicatari tindrien
un ús agrícola.
Constitueixen així una oportunitat perquè l’espai agrícola entre en la ciutat, promovent a més
l’acostament de la població a l’horta i la seua participació, tal com s’arreplega en el PAT de
l’Horta de València (Normativa, article 90):
“els horts d’oci són espais de reduïdes dimensions que compleixen funcions productives
d’autoconsum, ambientals, socials, de salut o culturals. En cap cas els horts d’oci es consideren
una activitat agrícola professional.”
“els horts d’oci se situaran de manera preferent en zones pròximes als nuclis urbans, o dins del
propi casc, podent integrar-se en zones verdes urbanes sempre que es mantinga la funcionalitat
d’aquestes.”
En Benimaclet estes iniciatives d’horts urbans ja estan en funcionament de forma
autogestionada i amb una experiència de més de cinc anys (es van obrir en el 2012).
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•

Horts Urbans de l’Associació de Veïns i Veïnes. Superfície 9.500 m2. 100 parcel·les

•

Horts Urbans del CSOA. Superfície 10.500 m2. 80 parcel·les
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4.5.6 L’espai de transició contindrà els equipaments públics necessaris per al barri

La llei urbanística vigent a la Comunitat Valenciana LOTUP, permet que el planejament definisca
un estàndard d’espais lliures amb equipaments, amb un percentatge mínim d’espai verd, sense
ser necessari definir d’entrada el sòl destinat a cada equipament (escolar, esportiu, cultural,
etc).
Açò permet definir un gran espai lliure que principalment estaria constituït per zones verdes
(parc i horts urbans), ja que un gran parc és la major manca i demanda del barri, però que
contindria altres equipaments que el barri necessita, seguint les següents directrius:
•

Es potenciaran els equipaments oberts, sense barrar, que puguen ser utilitzats per a
diversos usos i en un ampli horari, com per exemple les pistes esportives obertes.

•

Es potenciaran també aquells equipaments que per les seues característiques puguen
tenir una forta vinculació amb el parc, com per exemple una escola infantil.

•

S’aconsella que els equipaments se situen com a illes dins d’un parc, sense que la seua
proximitat o disposició formen barreres i en una quantitat que no comprometa l’ús
principal com a espai lliure i verd.
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En els tallers participatius es va preguntar pels equipaments què necessita el barri i quins
podrien tenir cabuda en el gran espai lliure i es va demanar la seua priorització. Els resultats
són els següents per ordre de preferència:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parc obert
Centre cultural i juvenil
Mercat de proximitat
Escola infantil
Centre de dia
Zona de joc per a xiquets i xiquetes
Centre d’especialitats
Equipaments esportius
Auditori a l’aire lliure
Zona de mascotes
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Com a proposta es llança el suggeriment que el projecte d’aquest gran parc urbà es desenvolupe
vinculat a un taller participatiu, previ i específic, perquè el barri trie els equipaments que s’han
d’incloure en el mateix, tenint informació tant del cost que cada equipament representa com
del terreny que ocupa i que sostrau al parc.
Com a equipament excepcional per la seua grandària s’ha reservat una parcel·la en la part
nord del sector urbanitzable per a ús escolar, atès que la superfície necessària per a un col·legi
és massa gran per a incloure-la en l’espai lliure central. En cas de no ser necessària aquesta
reserva se li assignaria un altre ús.
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4.5.7 L’edificabilitat es concentrarà en els extrems del PAI

L’edificabilitat establida pel planejament es concentraria en els dos extrems dels terrenys del
PAI atenent a les següents raons:
•

Aquesta decisió permet alliberar espai en el centre de la intervenció per a l’espai de
transició horta-ciutat. S’ha prioritzat al màxim l’obtenció de sòl per a zona verda ja que
es considera que aquesta és la màxima manca del barri de Benimaclet.

•

En els extrems es disposen les millors condicions d’accessibilitat a les noves edificacions
sense alterar l’actual ecosistema de mobilitat del barri.

•

En els extrems es concentren actualment les edificacions de major altura i volum, per la
qual cosa la futura construcció tindrà una altura similar a la confrontant per a tenir un
menor impacte sobre la ciutat construïda i sobre l’horta.

•

Un cas especial és l’extrem Sud de la proposta, en l’àmbit de la rotonda d’accés de
l’autopista de Barcelona, on per la seua privilegiada ubicació es podria plantejar un
edifici singular de major altura que els pròxims.

•

L’altura de les noves edificacions aniria decreixent tal com es vaja aproximant al gran
espai lliure, fins a arribar a blocs de 4 altures.

•

No es preveu la construcció d’habitatges unifamiliars, adossades o cases de poble donat
l’alt consum de sòl que aquestes tipologies representen.
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4.5.8 Reducció de la barrera funcional que suposa la ronda nord
potenciant els camins tradicionals (de Farinós i de les Fonts)

La proposta planteja la potenciació dels camins tradicionals que connectaven Benimaclet amb
la seua horta i que van ser interromputs o desviats amb la construcció de la Ronda Nord:
•

Camí de Vera. En aquest cas s’ha perdut tota possibilitat de connexió ja que l’antic traçat
està interromput per la Ronda Nord, l’autovia de Barcelona i el Campus de la Universitat
Politècnica. El petit tram dins del barri que roman no té possibilitat de connexió amb la
resta de camí que persisteix a l’Est del Campus de la UPV.

•

Camí de les Fonts. En aquest cas el traçat es pot recuperar íntegrament, des de la Plaça
de Benimaclet fins al cementeri Parroquial. Es proposa la completa reurbanització del
mateix combinant trams per als vianants amb trams amb trànsit pacificat en plataforma
única per a donar accés als residents.

•

Camí de Farinós. El traçat s’ha perdut a l’interior del barri, encara que es conserven
traços a l’interior de les illes dels blocs residencials, i es manté a partir de la vora
urbana, tant en els terrenys del PAI com en l’horta. Es proposa la seua peatonalització
dins dels terrenys del PAI i la intervenció en el seu tram que discorre per l’horta per
a pacificar el trànsit (la major part discorre pel terme municipal d’Alboraia, per tant
seria necessària la coordinació amb aquest municipi) seguint les directrius del PAT de
l’Horta de València (normativa. Article 82, vies de distribució): “disposar de sistemes
de regulació de trànsit, adequant els fluxos de circulació al caràcter rural de la via” i
“potenciar la mobilitat sostenible fomentant el trànsit per als vianants i ciclista”. Té
especial importància la recuperació del traçat original eliminant el desviament que es
va realitzar en executar la Ronda Nord.
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Estàndards urbanístics de la proposta d’un nou PAI
VIGENT PRIM 2003
SUPERFÍCIE TOTAL ORDENADA PEL PLA

269.775,56 m²

XARXA VIÀRIA
-Ronda
- Viari intern
Total xarxa viària
VERD
Parc Urbà de Sistema General (GEL-2)
Horts urbans
Jardins públics
Àrees de jocs
Total verd
EQUIPAMENTS
Serveis públics
Parc esportiu
Aparcament
Equipament escolar
Equipament escolar en Parc (segons procés participatiu)
Equipament múltiple (segons procés participatiu)
Total equipaments
PRIVAT
Residencial Obert d'Ús Mixt (RAM-A)
Residencial Obert d'Ús Mixt (RAM-B)
Terciari de mitja densitat grau B (TER-2)
Estació de servei (IS-6)
Edificació existent compatible amb el Pla
Total privat

69.210,30 m²
64.620,22 m²
133.830,52 m²

20.175,50 m²
8.529,03 m²
49.874,70 m²
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Total Edificat sostre

places aparcament en superfície
places aparcament en altura
places aparcament enterrades

25,65%
23,95%

73.098,85 m²
27.843,61 m²
Total xarxa viària

18,49%

límits exigibles
269.775,56 m²

100,00%

Total verd

100%

27,10 %
10,32 %

100.942,46 m²

48.198,02
19.722,95
38.204,87
4.232,13

21.170,17 m²

m²
m²
m²
m²
110.357,97 m²

mínim exigit 21.170,17 m²
mínim exigit 21.850,73 m²
40,91 %

6.955,79 m²
10.760,00 m²

2.012,70
7.863,78
8.276,29
10.760,00

16.140,07 m²

33.855,86 m²

8.430,94
30.593,58
10.930,90
1.059,06
1.200,00
52.214,48

total
SOSTRE
Edificació residencial
Edificació terciària

BENIMACLET ÉS FUTUR

m²
m²
m²
m²
m²
m²

269.775,56

12,55%

Total equipaments

m²
m²
m²
m²

28.912,77 m²

10,72 %

mínim 27.986,15 m²

10,96 %

sense límit

26.442,23 m²

19,35%

1.096,93 m²
2.023,20 m²
Total privat

29.562,36 m²

total

100,00%

269.775,56

139.930,77 m²sostre

139.930,77 m²sostre

21.527,81 m²sostre
161.458,58 m²sostre

21.527,81 m²sostre
161.458,58 m²sostre

Total Edificat sostre

100,00 %

màxim 139.930,77 m²sostre
mínim 21.527,81 m²sostre

806 places
447 places
1.253 total places

mínim 1.253 plazas

Privat

Vigent PRIM 2003

19,35%
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Benimaclet és futur

10,96%

25,65%

27,13%

10,72%

12,55%
10,32%
23,95%

18,49%

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

40,91%

Privat

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

Privat

Benimaclet és futur

10,96%
27,13%

10,72%

10,32%
40,91%

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

Privat

Ordenació PRIM 2003

Ordenació proposta
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E. SEGUIMENT DE L´ESTRATÈGIA

SEGUIMENT DE L´ESTRATÈGIA F

Una vegada conclòs el procés de participació ciutadana, es lliura el Document Base del procés
participatiu al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
La Estratègia integral participativa per al barri de Benimaclet es presentarà al veïnat quan les
línies d'actuació es revisen, validen i aproven per part del consistori.
Desprès de l’aprovació municipal es durà a terme el seguiment i avaluació del seu compliment.
El seguiment i avaluació és un aspecte essencial de tot procés participatiu. Permet a la
comunitat determinar el progrés de les actuacions que han eixit del propi barri i afermar la
confiança dels ciutadans i ciutadanes en les seues institucions.
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Per açò, en el taller 5 de devolució i presentació de les línies d'actuació es va sol·licitar a les
persones assistents la participació en el necessari comitè ciutadà de seguiment.
Es va proposar que este comitè ciutadà estiguera format per un grup d'entre 5 i 10 persones,
que formaren part del major nombre de col·lectius diferents i equilibrades atenent a qüestions
d'edat i gènere.
Es va proposar que les reunions de seguiment de l'Estratègia Integral Participativa per al barri
de Benimaclet es realitzaren cada 6 mesos conjuntament amb la Regidoria de Participació
Ciutadana i Acció Veïnal i la Regidoria o Servici que considere l'Ajuntament de València en
funció de l'actuació a tractar.
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Comitè de seguiment de l'Estratègia
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Nom i Cognoms

Associació / Col·lectiu

Adrià Salabert		
Anna Codonyer
Pili Micó		
Ernest Cano		
Enric Sanchis		
Javier García 		
Josep Gavaldà		
Maria Luisa Peydro
Manuel Lledó
Pepe Genovés		
Ricardo Toto

CSOA l’Horta
AMPA Pare Català
Benimaclet Viu
AAVV Benimaclet
AAVV Benimaclet
AMPA Ferrer i Guardia
Per l’horta
Vecïna de Benimaclet
Vocal de la Junta Municipal de Distrito
Veí de Benimaclet
Festival Benimaclet conFusión
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SEGUIMENT DE L´ESTRATÈGIA F

L'objectiu de cada reunió de seguiment serà acreditar el nivell d'execució de les línies d'actuació
recollides en l'Estratègia integral participativa i en concret:
•

Recursos utilitzats/recursos previstos. Es tracta d'analitzar si durant el desenvolupament
del procés d'execució s'està comptant amb els recursos suficients, que solen ser
principalment de dos tipus: el temps de l'equip tècnic de l'actuació/acció i recursos
externs (assistències tècniques al procés, participació puntual d'experts, etc).

•

Grau de desenvolupament aconseguit/previst. En cada fase del procés d'execució,
s'haurà d'arreplegar informació i analitzar si s'estan complint les accions establides
en cada línia d'actuació de l'Estratègia, amb les persones/entitats previstes, etc. El
seguiment permanent del grau d'execució serà més important quan els terminis siguen
més ajustats o siga necessària la presència de determinades persones/institucions en
el procés. És convenient que el comitè de seguiment dispose de mecanismes per a fer
“saltar les alarmes” quan els nivells d'execució estiguen per sota del planificat. Per a
poder avaluar el compliment de l'Estratègia es cercaran indicadors quantificables.

•

Informació al barri. El comitè de seguiment ha d'informar a la comunitat dels següents
processos:

		
		
		
		

- el progrés de cada línia d'actuació;
- la seua efectivitat a aconseguir els seus objectius;
- la seua concordança amb les prioritats establides pels veïns;
- l'evolució de l'Estratègia Integral en general.
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El procés dut a terme va evidenciar dos grans sentiments que reforcen la realitat del barri i
resumeixen on estan dipositades les esperances de la gent de Benimaclet:

La cohesió social del barri
El veïnat és conscient que l'estructura urbana del seu nucli històric els permet viure com si es
tractés d'un petit poble. Valoren positivament la vida en el carrer i tracten de conservar el seu
caràcter a través de les seues festes i quefer diari. El comerç de proximitat és conseqüència
d'aquesta forma urbana i, sobre ella, es sustenta bona part de l'estructura econòmica de moltes
famílies del barri. És el caràcter social i obert de Benimaclet el que fomenta la trobada entre
les persones: un bon escenari per al foment de la cultura popular. A més, el teixit associatiu és
fort i són nombroses les associacions, col·lectius i plataformes que constantment tracten, de
manera individual i altres vegades col·laborativament, d'impulsar accions transformadores en
el barri en una clara reafirmació social.

La presència de l'horta
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Encara queden llauradors i llauradores en Benimaclet, però aquesta realitat està cada vegada
més amenaçada. El barri no vol oblidar el seu passat. Vol recuperar-lo. Vol construir el seu futur
des d'ell. Per açò valora enormement l'escàs patrimoni paisatgístic i arquitectònic que encara
es conserva. El vol recuperar i usar per a fer-lo seu, com un signe més de la seua identitat. Vol
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conservar els seus costums i festes d'origen agrari, les seues sèquies i regar amb elles els seus
horts; vol caminar pels seus camins històrics i sentir orgull de les seves alqueries.
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A partir d'estos dos testimonis del veïnat, sorgits del procés de participació ciutadana,
s'extreuen tres grans aspiracions col·lectives que integren les propostes, accions i desitjos dels
veïns i veïnes de Benimaclet:

Habitar el carrer
Benimaclet demanda reconvertir els seus espais públics i aquest procés de transformació
del barri pot concebre's com un laboratori urbà en la ciutat de València. En el barri es té la
possibilitat d'implementar una política innovadora de recuperació de l'espai urbà mitjançant
l'aposta per la mobilitat dels vianants i ciclista en detriment de l'automòbil.
L'anhel de la gent per viure el carrer va més enllà de canviar un barri "envaït" de cotxes. Volen
retornar-li els seus espais a les persones, reconquistar el barri perquè la gent valore l'espai
públic com a lloc de trobada ciutadana.
Benimaclet viu al carrer i vol conservar el seu statu quo; se sent orgullós de la seua condició
de poble i la seua experiència ha de suposar un model per a altres àrees urbanes que aspiren
a iniciar processos similars.
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Apoderament social
Des de fa uns anys, Benimaclet experimenta un procés d'apoderament col·lectiu que avança
a mesura que la ciutadania agafa consciència de les seues possibilitats, augmenta la seua
capacitat de decisió i guanya confiança en si mateixa.
Un gran nombre de veïns i veïnes de Benimaclet ja pertanyen i volen participar de forma més
activa en organitzacions i associacions; volen expressar més fàcilment les seues preferències
i exigir la rendició de comptes al govern i al sector privat. El barri aspira a ser un interlocutor
directe amb les institucions que, en una primera instància, han de respondre a les demandes
de la societat i establir mecanismes que permeten la difusió de la informació i la participació
en les seves decisions, convertint-se així en institucions permeables i flexibles per a avançar
tots i totes junts en el desenvolupament futur del barri.

Unir el barri a l'horta
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Benimaclet té la possibilitat de construir una connexió real amb l'horta, per altra banda, el
barri té la demanda històrica d'un parc urbà, la proposta es la creació d'un gran espai lliure que
integre nous usos i equipaments i que conserve els valors estructurals i patrimonials de l'horta,
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donant forma a la transició entre el nucli històric de Benimaclet i la seua horta.
El nou conjunt urbà que es desenvolupe en els terrenys del PAI "Benimaclet -Est" haurà d'estar
condicionat per aquest espai de transició horta-ciutat. La seua condició de vora urbana exigeix,
al seu torn, que siga un model i referent per a altres situacions similars en la ciutat de València
on el paisatge productiu de l'horta ha d'infiltrar-se en la ciutat.

Hi ha que destacar que les línies d'actuació recollides en aquest document no suposen grans
inversions, són actuacions que en poques despeses suposarien un canvi substancial del
paisatge urbà del barri.
Aquest Document Base reflecteix més un nou model cap al futur en la forma de pensar la
ciutat, en com gestar el planejament i com gestionar els equipaments i bens municipals.
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Cronograma

2.
Resultats dels tallers participatius
		
2.1 Taller 1. Descobreix el teu barri. Línia del recorregut
		
2.2 Taller 1. Descobreix el teu barri. Diagnosi i avaluació 		
			
urbana amb perspectiva de gènere
		
2.3. Taller 2. Taller espai públic. Resultats
		
2.4 Taller 3. Taller relació ciutat-horta. Resultats
		
2.5 Taller 4. Taller propostes i priorització. Resultats
3.
Documentació tècnica i urbanística
			
3.1 Plànols de mobilitat		
			
3.2 Plànol d'estudi d'usos existents en l'edificació
			
3.3 Plànol d'elements protegits
			
3.4 Plànol d'usos existents en les parcel·les de l’àmbit del PAI
			
3.5 Plànol d'ordenació vigent en l'àmbit del PAI (PRIM 2003)
			
3.6 Plànol de proposta BENIMACLET ÉS FUTUR
			
3.7 Plànol de proposta de parcel·lació BENIMACLET ÉS FUTUR
			
3.8 Quadre comparatiu d'Estàndards urbanístics entre el
				
PRIM vigent i la nova proposta BENIMACLET ÉS FUTUR
			
3.9 Maqueta BENIMACLET ÉS FUTUR
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CRONOGRAMA DEL DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA
PER AL BARRI DE BENIMACLET
SETEMBRE
SET 1

SET 2

OCTUBRE

SET 3

SET 4

SET 1

SET 2

NOVEMBRE

SET 3

SET 4

SET 1

SET 2

DESEMBRE

SET 3

SET 4

SET 1

SET 2

SET 3

GENER
SET 4

SET 1

SET 2

FEBRER
SET 3

SET 4

SET 1

SET 2

SET 3

SET 4

ANÀLISI/RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ
IDENTIFICACIÓ/CONTACTE AGENTS
REUNIONS AMB VEÏNS I VEÏNES, ASSOCIACIONS I COL∙LECTIUS
OBERTURA
OFICINA
OBERTA
REUNIÓ
GRUP
MOTOR
TALLER ESPAI
PÚBLIC

REUNIÓ
GRUP
MOTOR
TALLER
HORTA I
CIUTAT
PREPARACIÓ DE MATERIALS PELS TALLERS
TALLER 2
TALLER 3
TALLER 1
RECORREGUT ESPAI PÚBLIC RELACIÓ
ENTRE
DE
RECONEIXEMENT
L'HORTA I LA
CIUTAT

TALLER 4
JORNADA DE
PROPOSTES I
PRIORITZACIÓ
ELABORACIÓ I PROCESSAMENT DE RESULTATS DELS TALLERS

ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA URBANA
ELABORACIÓ DE LES LÍNIES D'ACTUACIÓ
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT BASE DEL DOCUMENT PARTICIPATIU

REAJUSTAMENT
DOCUMENT
DESPRÉS
RESULTATS
TALLER 5
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ENTREGA
DOCUMENT
EXECUTIU
TALLER 5
JORNADA DE
DEVOLUCIÓ
DE
RESULTATS

R1

R2

R3

R1

R1 MOBILITAT

R4
R2
R3
URBANISME PLANEJAMENT

R1

ENTREGA
DOCUMENT
FINAL
28.02.2017

R5

R4 ALCALDIA

R5 COMERÇ R7 HABITATGE
R6 MOBILITAT
R8 PARCS

R9 HORTA
R9 SERV. SOC.

R REUNIONS AMB REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
R REUNIÓ SOBRE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
R REUNIONS AMB ALTRES ÀREES I REGIDORIES
R REUNIÓ AMB ELS ARQUITECTES D'ALGUNS PROPIETARIS DE SÒL EN EL SECTOR BENIMACLET‐EST
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ANNEXOS
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Annex 2. Resultats dels tallers participatius
		
2.1
		
2.2
			
		
2.3.
		
2.4
		
2.5

Taller 1. Descobreix el teu barri. Línia del recorregut
Taller 1. Descobreix el teu barri. Diagnosi i avaluació urbana amb
perspectiva de gènere
Taller 2. Taller espai públic. Resultats
Taller 3. Taller relació ciutat-horta. Resultats
Taller 4. Taller propostes i priorització. Resultats
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ANNEX 2.1 Taller 1. Descobreix el teu barri. Línia del recorregut.
Recorregut establit pel barri amb mirada crítica, per a detectar les seues virtuts, les seues
oportunitats i els seus punts negatius. 10 parades en les quals es va realitzar un breu comentari
sobre cada emplaçament. Durant el passeig es va demanar que els/les participants anotaren
en la fitxa facilitada els aspectes positius i negatius de cada lloc.
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PUNTS D’ INTERÉS

A
Jardí al costat CEIP
Carles Salvador

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

L'espai verd està tancat, obrir-lo.
Per exemple ficar els bancs dins l'espai verd

Bancs per als veïns

Canviar els tarongers de les vies per
un altre tipus d’arbre (consumible)

Un parc molt utilitzat per persones majors i
xiquets

Brutícia

Espai molt gran que es podria aprofitar millor
amb més jocs, espai per a fer esport i més bancs

Espais públics per a joves adolescents al parc

Es podria generar un espai on els xiquets
pogueren jugar

Pocs jocs infantils. Molt brut.
Molts bancs sense respatler

Voreres amples

Parc molt brut
Voreres desaprofitades - Poc mobiliari urbà
Terrasses excessives
Espai poc funcional

No hi ha carril bici
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B
Carrers Emili Baró i
Baró de Sant Petrillo

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Contaminació acústica no resulta habitable
Poc espai per al vianant

Les cases tradicionals

No hi ha carril bici, molt soroll, desconnexió
visual a banda i banda del carrer

A partir de este punt hi ha sensació de poble,
es pot envair el carrer sense por

Voreres estretes amb difícil accés a vianants,
Carrers amb forats pel pas de cotxes

Hi ha molta vida comercial
a Emili Baró i els voltants

Poc espai per al vianant - Escocells envaint l'espai
de les voreres - Mobiliari urbà mal situat

Carrer ample

No hi ha carril bici - Voreres estretes
Eliminar trànsit

Carrer ample amb moltes possibilitats

El carrer Emili Baró està més aprofitat
per aparcar que per a circular

Habitatges de baixa altura

Arbres o jardineres poc adequades

H
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Falta de Zona 30 - Molts cotxes aparcats
La quantitat de brossa i excrements
de gos que hi ha en el carrer
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PUNTS D’ INTERÉS

C

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Espai ample sense ombra, volem arbres,
veure verd

Molta tranquil·litat
Espai per que els xiquets juguen al carrer

Falta mobiliari públic, arbres

Bancs que afavorisquen el descans i la tertúlia de
les persones majors

No hi ha equipaments - No hi ha ombra

Zones per a vianants – Tranquil·litat
Habitatge en planta baixa

Glorieta inaccessible

Zona per als vianants - Espai ample
Per als vianants - Peatonalització

No hi ha arbres, ni bancs, ni llocs per estar
Terrasses

Oportunitat per a generar un espai públic
de qualitat. Arbres + bancs + sòl permeable

La glorieta de la avinguda no és accessible

Potenciar habitatges de baixa altura

Torre d’alta tensió

La comunitat és el carrer. Es un espai molt
habitable. Està ben organizat arquitectònicament

Vull arbres en el carrer

Carrer ample i molt calmat

Carrer Masquefa

Molta zona verda que es veu des
de quasi tots els carrers

MEMORIA 1: LÍNEA DEL RECORREGUT
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D

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Els vehicles s’apropien de l’espai públic fent-lo
poc agradable. Hi ha solars en desús

Voreres estretes. L’àrea central pot
reconvertir-se en espai de convivència

Glorieta inaccessible i lletja
Aparcaments poc adequats

No obrir l’avinguda Valladolid a la ronda nord [hi
ha altres 4 vies d’accés]

Estat d’abandó – Brutícia – Infrautilitzat
La glorieta central està molt desaprofitada

Possibilitat de parc

L’espai central és inaccessible i molt estret.
Llevar cotxes

Possible ús de descampats com a zones
verdes o d’ús públic

La zona per aparcar està molt malament, tolls
Millorar els paviments

Sí a l’aparcament

Poc accessible l’espai central i mal aprofitat
Aparcament en males condicions

Avinguda Valladolid amb molt comerç de barri.
Possibilitat de crear un gran parc

Les zones d’aparcament s’inunden i atrauen als
mosquits

Sí a la prolongació de l’avinguda Valladolid, però
cal estudiar la mobilitat dels vehicles

Avinguda Valladolid

La zona central del passeig és un obstacle, difícil
accés. Allargar l'Avgda. fins la ronda nord? Es
podria trobar una solució intermèdia? Per
exemple que fora una carretera solament
d'entrada o de sortida

H
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Espai central molt utilitzat per persones majors
Possibilitat aparcament públic provisional
Possibilitat de reconvertir-la en un gran parc
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PUNTS D’ INTERÉS

E
Encreuament del
camí Farinós amb la
ronda nord

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Poc mobiliari urbà adequat

M’agradaria que este camí estiguera ple d’arbres i
que tornara la seua prolongació fins a la mar

Endreçar el camí de les Fonts

Zona de petits comerços freqüentada pels veïns

Manca pantalla acústica

Horts urbans, horts tradicionals

Poc arbrat al camí de Farinós

Fer, recuperar camí agradable a la platja
(tipus via verda)

Poca visibilitat, infrautilització

Poca accessibilitat al passeig

Escales pronunciades i poques rampes d’accés

MEMORIA 1: LÍNEA DEL RECORREGUT
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F
Rotonda ronda nord

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Per desgràcia està molt prop de la rotonda

M’agradaria que foren residències de gent gran
autònoma i amb espais comuns

Llevar la rotonda per guanyar terreny junt a les
alqueries

M'he imaginat una residència per a gent gran,
és un lloc preciós

Camí Farinós soterrat

Els arbres de les alqueries

Llevar la rotonda.
No ha d’arribar l’avinguda Valladolid

Que es queden les alqueries

Per a un negoci està molt prop de la rotonda, hi
haurà molt soroll

H
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PUNTS D’ INTERÉS

G
Encreuament
camí de les Fonts –
ronda nord

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Impedir urbanització antiga lletera

Molt positiu

El carrer està molt malament

Molt positiva l’explotació dels horts

M'agradaria que els festejos fúnebres tornaren a
passar pel camí de les Fonts

Els horts han de mantenir-se

El pas de vianants que uneix la ronda amb el
carrer Murta no està connectat de forma correcta
C/ Murta sense urbanitzar cap al
Camí de les Fonts
El pas de vianants que uneix la ronda i el carrer
Murta no està connectat de forma correcta
L'eixida per creuar la ronda està molt malament.
Caldrà llevar le parcel·la industrial
del costat del cementeri
L'eixida per creuar la ronda està molt malament
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H
Connexió per als
vianants

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Habilitar entrada al barri des de Tarongers

M’agrada molt este camí per
a vianants asalvatjat

Està tot ple de fem i hi ha moltes
herbes i molt llargues

Positiu la conservació de les sèquies

H

ANNEX 2. TALLERS PARTICIPATIUS

PUNTS D’ INTERÉS

ANNEXOS

MEMORIA 1: LÍNEA DEL RECORREGUT

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

175

176

ANNEXOS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

PUNTS D’ INTERÉS

I
Carrer Murta /
alqueries

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Cal més parc o zones verdes

Murta semipeatonal - Reurbanització
Unió d’escola i horts fora de les alqueries

Llevar aparcaments - Voreres més grans
Un únic carril cotxe a baixa velocitat

Combinar l’antic amb la innovació

Camins segurs per anar a l’escola

Espai per horts urbans al costat de les alqueries,
carrer per als vianants

Carrer en el que és difícil caminar,
perillós per als xiquets
Plaça de Benimaclet desaprofitada perquè no n’hi
ha espai de trobada, no hi ha mobiliari

Espai municipal al costat de l'alqueria

Volem parcs! Horts ja tenim...

MEMORIA 1: LÍNEA DEL RECORREGUT
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J

DINÀMIQUES NEGATIVES

DINÀMIQUES POSITIVES

Habilitar un espai cultural
Necessitem una biblioteca moderna

Sí als bancs.
Sí a la urbanització

No hi ha arbres ni bancs Està tot ple de brutícia dels gossos

Carrer per a vianants

Falten espais per a la gent jove que podrien estar
a l'edifici de serveis socials

Volem un centre cultural i juvenil en l’edifici de
serveis socials de la plaça

Zona envaïda per sorolls i botelló nocturn

Els xiquets encara poden jugar al carrer

Posar urinaris públics en la Plaça del Glop, fins
que es solucione el problema amb el botelló

Hi ha espai per a jugar i passar el temps

Botelló, brutícia

Espai generalment lliure de trànsit que permet
veure un punt de trobada

Plaça de Benimaclet

L'edifici de serveis socials està infrautilizat. La
gent no té espais per poder-ho disfrutar

H
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Manca d’arbres i bancs.
Excés de terrasses, millora ús de dia
Encara que és per a vianants,
passen molts cotxes
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ANNEX 2.2 Taller 1. Descobreix el teu barri. Diagnosi i avaluació urbana amb perspectiva
de gènere
“La Diagnosi Urbana amb perspectiva de Gènere (DUG) és un qüestionari viu elaborat pel
Col.lectiu Punt 6 i està en constant evolució. Ens serveix per descriure i analitzar l’entorn
quotidià. Ens ajuda a mostrar d’una forma ordenada tot allò que ja sabem donada
l’experiència acumulada que tenim pel fet de viure en un lloc. Els nostres entorns quotidians
es defineixen per molts elements físics i socials que s’entrecreuen. Per facilitar-ne la
descripció i la comprensió, les preguntes del qüestionari DUG estan dividides en sis àmbits: la
participació, els espais de relació, els equipaments i serveis, la mobilitat, la seguretat i
l’habitatge. Quatre àmbits –els espais de relació, els equipaments i serveis, la mobilitat i
l’habitatge– són variables que defineixen el suport físic en què es desplega la xarxa
quotidiana. En canvi, la participació i la seguretat són conceptes transversals que impliquen
tot aquest suport físic”.

Índex respostes:
[1] - Estic sempre d'acord
178

[2] - No estic mai d'acord

[69,6%]

Els espais de relació i joc es situen en relació amb les activitats
quotidianes de xiquets i xiquetes
(escoles, activitats esportives, etc.)?
1

[36,5%]

2

[63,4%]

Existeixen voreres àmplies?

1

[37%]

2

[63%]

Els espais de joc infantil tenen en
compte les diferents edats?
1

[23,5%]

2

[76,5%]

Hi ha espais de trobada i activitat per a joves?

1

[32%]

2

[68%]

DUG-EP-02

2

DUG-EP-04

[30,4%]

DUG-EP-06

1

DUG-EP-08

Els materials utilitzats en els diferents espais són
els adequats segons l’ús?

DUG-EP-10

DUG-EP-09

DUG-EP-07

DUG-EP-05

DUG-EP-03

DUG-EP-01

ESPAI PÚBLIC: ESPAI DE RELACIÓ I SOCIALITZACIÓ
Hi ha suficients espais on xiquets i xiquetes
de diferents edats puguin jugar amb seguretat?
1

[6,2%]

2

[93,8%]

Hi ha petits espais per reunir-se, jugar, parlar,
etc., a prop dels habitatges?
1

[48,1%]

2

[51,9%]

És possible asseure’s, reunir-se, conversar
o jugar a les voreres del barri?
1

[37%]

2

[63%]

S’han equipat espais per a les persones
cuidadores, per exemple amb bancs i ombra?
1

[22,3%]

2

H
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[77,7%]

Hi ha espais d’estada tranquil·la que
permeten la xerrada, la lectura i el descans?
1

[26%]

2

[74%
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Els materials utilitzats en els diferents elements de mobiliari
urbà són agradables i adequats per al seu ús i manteniment, i
estan col·locats correctament?

1
[17,3%]
2
[82,7%]

DUG-MU-02

Contenidors: El sistema de recollida d’escombraries té en compte
totes les persones usuàries
(ubicació, força, estatura, distàncies entre contenidors, etc.)?

1
[45,1%]
2
[54,9%]

DUG-MU-04

Bancs: Hi ha suficients bancs en els espais de trobada i descans
que afavoreixin la inclusió de les persones?
N’hi ha tant al sol com a l’ombra?
1

[7,4%]

2

[92,6%]

Arbres: Hi ha arbres o vegetació apropiada als espais de relació
que creen zones de sol a l’hivern i ombra a l’estiu?
1

[19,9%]

2

[80,1%]

MEMORIA 2: DUG

DUG-MU-01

MOBILIARI URBÀ

DUG-MU-03
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DUG-EQS-04

Hi ha iniciatives per proporcionar als equipaments diversos usos
durant el dia i que no s’usen exclusivament en un horari (per
exemple, l’obertura fora d’horari dels patis de les escoles)?

Hi ha equipaments que acullen diferents
serveis compatibilitzant diferents usos al mateix temps?

DUG-EQS-06

Els equipaments estan connectats amb transport
públic i són accessibles per a totes les mobilitats?

1

1

[44,9%]

[33,4%]

2

2

[55,1%]

[66,6%]

Els equipaments ofereixen banys públics accessibles i oberts a
peu de carrer per tots i totes?
1

[13,2%]

2

[86,8%]

DUG-EQS-08

DUG-EQS-07

1

DUG-EQS-02

DUG-EQS-01

Els horaris de tots els equipaments s’ajusten a les
necessitats de tots i totes per a un correcte
desenvolupament de la vida quotidiana?

[10,8%]
2
[69,2%]

DUG-EQS-05

Tots els equipaments públics o serveis són accessibles en igualtat
d’oportunitats per tots i totes sense cap tipus d’exclusió (física,
per sexe, edat, ètnia, cultura o religió)?


DUG-EQS-03

EQUIPAMENTS I ALTRES SERVEIS
Hi ha equipaments i serveis diversos per satisfer les diferents
necessitats de la vida quotidiana tant
d’activitats reproductives com productives?
1

1

1

[30,8%]

[46%]

[43,1%]

2

2

2

[69,3%]

[54%]

[56,8%]

Hi ha una relació oberta i transparent des de l’edifici de
l’equipament cap a l’exterior immediat per
afavorir la sensació de seguretat?
1

[28%]

2

H
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[72%]
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[54%]

2

[45,9%]

Hi ha accessos vehiculars i per a vianants que
tinguen en compte l’accessibilitat per a totes les persones?
1

[32%]

2

[68%]

Es promou la compra als mercats amb iniciatives diverses (millora
dels horaris per tal que siguen convenients per a tots i totes,
campanyes promocionals, esdeveniments)?
1

[26,1%]

2

[73,9%]

Hi ha suficients mercats o xarxes de comerços
al barri o ciutat per cobrir les diferents necessitats?
1

[68,7%]

2

[31,3%]

Es promou l’existència de mercats municipals diaris
o setmanals amb persones productores de la zona?
1

[41,7%]

2

[58,3%]

MEMORIA 2: DUG

1

DUG-COM-02

Hi ha promocions i ajudes de diferent tipus
per al comerç de proximitat al barri?

DUG-COM-04

DUG-COM-03

DUG-COM-01

COMERÇOS

DUG-COM-05
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[67,4%]

2

[32,6%]

El mobiliari urbà (escocells, il·luminació, papereres…) està
distribuït de manera que dificulta el pas
de les persones vianants?
1

[50%]

2

[50%]

Les voreres tenen una mida adequada per al pas de tothom
(persones espentant un cotxet o un carret de la compra, gent en
cadira de rodes i els seus acompanyants, persones amb dificultats
de mobilitat, infants amb acompanyants, etc.)?
1

[25%]

2

[75%]

Canvis de nivell o discontinuïtats: Hi ha rampes amb barana,
canvi de color i textura del paviment o algun altre mètode que
facilite la detecció de zones amb desnivell?
1

[27,5%]

2

[72,5%]

L’accés als vehicles o combois del transport públic
es fa al mateix nivell de la vorera?

1

[60%]

2

[40%]

DUG-TPU-02

DUG-TPU-01

TRANSPORT PÚBLIC
En els casos de voreres estretes, es té en compte la col·locació
d’andanes especials per a l’accés als autobusos?

1

[32,6%]

2

[67,4%]

183

G

1

DUG-MR-02

És possible escollir en tots els barris entre més d’una opció de
mobilitat per fer els desplaçaments quotidians?

DUG-MR-04

DUG-MR-03

DUG-MR-01

MOBILITAT i RELACIONS

H
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[10%]

2

[90%]

Hi ha limitacions o sistemes de control per evitar
la invasió de les zones de vianants pels vehicles?

1

[36%]

2

[64%]

Hi ha infraestructures que faciliten l’ús d’un transport
individual no contaminant i més sostenible com la bicicleta
(aparcaments, carril bici, etc.)?
1

[62%]

2

[38%]

Els temps dels semàfors estan adequats als ritmes de les
persones i els passos zebra estan en concordança amb els
recorreguts dels vianants?
1

[63,2%]

2

[36,8%]

MEMORIA 2: DUG

1

DUG-TPP-02

Hi ha aparcaments públics a les entrades
principals del nucli urbà?

DUG-TPP-04

DUG-TPP-01

TRANSPORTS PRIVATS

DUG-TPP-03
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H

DUG-TPU-01

T. PÚBLIC
DUG-EP-01

DUG-MU-01

DUG-EQS-01

DUG-MR-01 DUG-COM-01
29

25

36

18

32

22
37

17

13

41

18

36
27
17

37

27

5

49
29

22

32

DUG-EQS-05

25

34

20

18

36

19

35

23
31

14

40

DUG-EP-07

7

47

DUG-EP-08

43

11

43
15

39

DUG-EP-09

17

37

DUG-EP-10

RESULTATS
14

40

ANNEX 2. TALLERS PARTICIPATIUS

15

42

12
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MEMORIA 2: DUG

DUG-EP-06

34

13

DUG-EQS-08

DUG-EP-05

20

DUG-EQS-07

DUG-EP-04

34

DUG-EQS-06

DUG-EP-03

20

DUG-TPP-04

37

28

DUG-TPP-03

17

26

DUG-COM-05

30

DUG-MU-04

24

DUG-EQS-04

DUG-EP-02

35

DUG-TPP-02

37

19

DUG-MR-04 DUG-COM-04

17

DUG-MU-03

54

DUG-EQS-03

4

DUG-TPP-01

29
51

DUG-MR-03 DUG-COM-03

25

3

T. PRIVATS

45
DUG-MU-02

9

DUG-EQS-02

38

DUG-MR-02 DUG-COM-02

16

DUG-TPU-02

ESPAI PÚBLIC

MOBILIARI U.

EQUIPAMENTS

COMERÇOS

MOB. i REL.
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H

39

35

19
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ANNEX 2.3. Taller 2. Taller espai públic. Resultats
L’objectiu de la sessió era obtenir informació sobre les problemàtiques existents en matèria
d’espai públic i mobilitat. I sobre tot propostes dels veïns i veïnes per a avançar cap a un barri
més amable i inclusiu per a totes les persones. El taller es va estructurar en quatre parts.
Els/les participants es van dividir en 6 grups segons la seua afinitat als 3 temes tractats (2
grups per tema): Mobilitat, Usos i Qualitat de l’espai públic. Idees, propostes concretes, debat
i votacions.

[ MOBILITAT ]

A

B

PROPOSTES

Aparcaments públics estratègics i perifèrics
connectats en la ronda nord i Primat Reig
(vies exteriors i de connexió amb la ciutat)
de gestió mixta perquè mantinguen uns preus
assequibles. Aparcaments en altura, no
subterranis.

Zona 30: ampliar l'àmbit previst pel PMUS.
Proposta: C/ Emili Baró, Poeta Ricard, límit
Ronda Nord, amb la possibilitat que Vicent
Saragossà siga un bulevard (estudiar la
possibilitat que Vicent Saragossà siga per als
cotxes i el carril oposat per a les bicicletes)

ANNEXOS

IDEES
A1

- Aparcaments públics en les entrades al barri (amb preus de lloguer i
compra assequibles)

A2

- Si no tinguera plaça pròpia d'aparcament perdria cada dia molt de temps
en aparcar. Em fa vergonya convidar a casa a gent perquè no poden
aparcar

A3

- Xarxa d'aparcaments a una distància propera a tots els punts del barri

A4

- Crear aparcaments públics i gratuïts

B1

- Delimitació zona d'actuació: solament a un costat de Vicent Saragossà?
Emili Baró, López Nacho, Ronda Nord

B2

- Zona 30 en carrers interiors però no en vies de
comunicació

VOTS

6

12

B3
- Zona 30 des de Primat Reig fins a Dolors Marqués
B4
- Zona 30 amb connexió a escala ciutat

C

Carril bici: Emili Baró amb connexió C/
Cavanilles. Més un possible carril bici
per Primat Reig, més el ja previst des de
Porta de la Mar i Gómez Ferrer.
Millores EMT

C1

- Necessària connexió carril bici des dels diferents punts del barri cap a la
resta de la ciutat

C2

- Bicicletes i cotxes compartint carril és un perill per als dos. És millor
carrils separats

C3

- Serveis d'autobusos i metro inclusius amb horaris i preus pensats per als
usuaris. Parada del bus de baixa qualitat.

H
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[ MOBILITAT ]

PROPOSTES

IDEES

D

E

Rutes per als vianants: recuperar rutes
per anar a peu tradicionals de poble/barri,
com el Camí de les Fonts al cementeri i la
Via Xurra. Recuperar el camí de Farinós per
a que tinga continuïtat i eixida a la ronda.
Ruta per als vianants cap al centre per Vivers.

Ampliar zona per als vianants i connectar-la
als eixos nord-sud i oest-est.
Generar en l'espai públic, especialment
en el destinat als vianants, espais de
convivència a través del mobiliari.
Millorar la connexió amb l'hospital
La Fe i centre d'especialitats.

Barrera verda en límit ronda per a
mitigar el soroll dels cotxes

D2

-

Conservar i potenciar la identitat de poble com un atractiu de
Benimaclet. -Carrers a l'horta, estan fets, cal tractar-los

D3

- Espais per al vianant (rutes amb connexió escala ciutat) inclusius

D4

- Sense perill per als desplaçaments dels xiquets

D5

- Facilitar desplaçaments de la gent gran amb problemes de mobilitat

E1

E2

E3
E4

VOTS

- Model de barri veïnal

D1

F
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-

7

Ampliar voreres per aconseguir espais de convivènvia i no
solament de pas.
- El cotxe penalitza espai públic i no paga res.
Calen solucions, els aparcaments no poden ser privats

3

- Autonomia infantil: si aquest és l'objectiu, la resta vindrà sense adonar-se
- Millorar les zones per als vianants als carrers

F1

- Falta d'espai de trobada per als vianants

F2

- Desconnexió de la zona nord del barri amb el centre

F3

- Resoldre la conexió de la ronda amb el carrer Murta

4

[ MOBILITAT ]

G

H

I

L

PROPOSTES

Barri 30 (a tot el barri). Prop de les escoles
Zona 15/20 (Emili Baró i Dolors Marqués
incloses).
Introduir mesures dissuasòries de trànsit.

Aparcaments dissuasoris en el perímetre
a preu controlat.
Aparcaments promoguts
de forma pública per als cotxes dels residents
a preu taxat i amb control
municipal de lloguer
Promoure aparcaments per a bicicletes en el
carrer (protegits per seguretat).
Usar plantes baixes buides.
Fer aparcaments públics per a bicis.
Fomentar i recuperar els camins per a
connexió amb l'horta. Disseny urbà que
millore l'accessibilitat a persones amb
mobilitat reduïda i l'autonomia infantil, que
sigan segures.
Prioritat tramvia en els semàfors.
Disseny de connexió entre les zones del barri
de l'oest i del nord avui desconnectats

ANNEXOS

IDEES

VOTS

G1

- Zona 30 a tot el barri. No obrir més entrades i eixides, prioritat al vianant Alta velocitat, cotxes en carrers estrets, ¡perill!

G2

- Més aparcament de bicicletes i més espai per a poder circular amb elles
sense perill

G3

- Problemes d'accessibilitat en itineraris per als vianants, congestió de
cotxes circulant a la recerca d'aparcament, molta circulació en
Av. Valladolid amb trànsit d'entrada camí Farinós.

H1

- Falta d'aparcament gratuït

H2

- Estudiar possibilitat d´aparcaments als extrems del PAI

I1

- Eixir-entrar amb bici cap al centre

4

2

4
I2

- Possibilitat d´utilitzar les plantes baixes buides per a necessitats del barri

L1

- La zona oest de Benimaclet està desconnectada del centre
(C/ Emili Baró i Dolors Marqués)

H
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-

15
L2

- Prioritat del tramvia als semàfors
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[ QUALITAT
DE L'ESPAI
PÚBLIC ]

A

B

C
190
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PROPOSTES

Benimaclet inclusiu: volem que els espais
abandonats o infrautilizats es convertisquen en
llocs que fomenten la convivència entre les
diferents generacions de col·lectius del barri

Benimaclet verd i al carrer: entenem
el carrer com un espai de relació i volem
que siga de qualitat

Potenciar i conservar el centre històric.
Zona 30. Facilitar les relacions socials

IDEES
A1

- Coworking-artesania

A2

- Un barri solar per a estalviar energia

VOTS

6
A3

- Solars reutilitzats amb diferents usos i art urbà

A4

- Espais oberts i accessibles

B1

- Zones verdes com places, fonts, zones per a vianants

B2

- Sense barreres

B3

- Vida de barri, poder relacionar-se en el carrer, menys velocitat del cotxe

B4

- Bancs i espais d'ombra (vida diürna), espai de relació per a joves (vida
nocturna)

B5

- Àrees més àmplies per a anar amb els xiquets

B6

- Bancs en els carrers, amb ombra però sense arbres que embruten el
carrer

B7

- Equipaments que fomenten la convivència entre les diferents generacions

C1

- Model de barri veïnal

C2

- Conservar i potenciar la identitat de poble com un atractiu de Benimaclet

6

3

[ QUALITAT
DE L'ESPAI
PÚBLIC ]

D

E

PROPOSTES

Benimaclet net i segur: conscienciar les
generacions in situ sobre la neteja de l'espai
públic. Crear espais específics per als animals

Benimaclet Zona 30: Reduir el soroll
del trànsit i el soroll de l'oci

IDEES
D1

- Àrees lliures de fem i d'excrements de gossos

D2

- Carrer net, ciutadania responsable i respectuosa, ciutadania que pensa en
els altres

D3

- Espais nets, horts urbans

D4

- Net, ecològic i verd

E1

- Espai/carrers il·luminats

E2

- Zones segures per als xiquets i per al joc

E3

- Sense soroll, Zona 30

E4
E5

F1

F

Recuperació solars (Maria, dipòsit aigua).
Obrir forats als murs, autogestió

ANNEXOS

VOTS

6

6

- Ulls que miren al carrer i oïdes també
- Eliminar l'excés de cotxes

- Solar carrer Puçol, Solar Maria

F2

- Solar dipòsit aigua

F3

- Aprofitar espais abandonats per a construir espais esportius [pistes de
bàsquet, etc]

H
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[ QUALITAT
DE L'ESPAI
PÚBLIC ]

G

H

I

192
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PROPOSTES

Carrers més amables, arbres C/Masquefa,
jardinet C/ Murta. Banys públics, voreres més
amples, bancs

Edificis serveis socials, millor
aprofitament, centre social multiús

Actuacions concretes. Paviment zona per a
vianants, pas de vianants Cottolengo, pilons
mòbils, retirar cablejat aeri i en façanes

IDEES
G1

- Arbres en zones de vianants, ombra, peatonalització

G2

- Jardins xicotets situats en solars amb vegetació autòctona

VOTS

6
G3

- Parc enfront del col·legi municipal

G4

- Arbres en carrer Masquefa

H1

- Edifici de serveis socials per casa de cultura o biblioteca

H2

- Espais per a joves i adolescents (esports, locals), equipaments

H3

- Aprofitar espais abandonats

H4

- Banys públics en diferents parts del barri

I1

Eliminar cablejat façanes i aeri, pilons

I2

- Pantalla acústica ronda nord

I3

- Zones trànsit escolars [tramvia]

I4

- Zona per als vianants paviment relliscós, Plaça bancs,
Construir aparcaments

9

7

[ USOS DE
L'ESPAI
PÚBLIC ]

A

B

C

PROPOSTES

Necessitats veïnals:
mercat municipal i puntuals, espais per xiquets,
espais esportius.
Auto-gestió espais i edificis públics
[centre serveis socials, Junta de Districte]

Limitar trànsit vehicles en les zones per a
vianants [pilons mòbils].
Estudi de les àrees d'aparcament

Espais esportius per a totes les edats [piscina
coberta, patinatge, bàsquet, futbol, etc...]

ANNEXOS

IDEES
A1

- Mercat municipal com a altres barris [diari]
- Mercats puntuals [ecomaclet], Festa Benimaclet, T'Estime, Plaça-Cultura

A2

- Espai públic cobert per a ús familiar.

A3

- Millor aprofitament dels equipaments: centre social de la plaça,
ampliació horaris i usos, millorar publicitat.
Es gran i podria haver una sala d'exposicions i una biblioteca.
També un espai jove. Espais per fer activitats

A4

- Auto-gestió espais i edificis públics.

B1

- Més carrers per a vianants, però també necessitat aparcament (públic).

B2

- Usos carrer: caminar i anar d'un lloc a l'altre del barri. Punt de trobada
amb veïns i amics. Llocs on hi haja xicotet comerç. Han de ser més segurs
per als xiquets (poder anar amb ells en bici)

B3

- Pilons mòbils amb comandament pels veïns.

C1

- Major nombre d'espais esportius, poca oferta per tanta demanda. Tenir
en compte en el futur PAI Benimaclet

C2

- Espai esportiu per a xiquets/es no infantils: Piscina coberta, patinatge,
bàsquet, futbol, etc.

C3

-

Espais esportius: tenir en compte totes les edats.

VOTS

6

2

H
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[ USOS DE
L'ESPAI
PÚBLIC ]

D

E

PROPOSTES

Mercat municipal i mercats puntuals,
petit comerç
[no bars]

Espai per a gossos i campanya de
conscienciació del seus residus

IDEES
D1

- Possibilitat de mercat municipal i també mercats puntuals.

D2

- Potenciar el petit comerç

Necessitats veïnals:
Centre de dia i centre per educació infantil
de primer cicle, espai cultura i ludoteca.
Gestió público-comunitària

VOTS

7
D3

- Espai per als xiquets de menys de 7 anys

D4

- Ludoteca pels xiquet/es

E1

- Espais per a mascotes

E2

- Campanya veïnal de conscienciació sobre la brutícia generada pels gossos
(excrements, etc)

E3

- Diversificació pel barri

F1

- Gestió público-comunitària per a la realització d'activitats educo-culturals
a l'espai municipal de la plaça de Benimaclet

F2

- Espai cultura amb seu a la Junta de Districte o al centre de serveis socials

F3

- Ludoteca per als xiquets/es

F4

- Auto-gestió serveis bàsics de salut i també serveis socials: Centre de dia,
centre de persones majors, dependents, juvenil municipal

F5

- Biblioteca al centre de
serveis socials, co-gestió edificis públics

[diversificat al barri]

F
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4

[ USOS DE
L'ESPAI
PÚBLIC ]

PROPOSTES

IDEES
G1

G

H

I

L

Habilitar espais per a alternativa al botelló.
Necessitat de neteja associada al problema

Terrasses: reduir nombre, control horaris i
superfícies [ordenances]

Descentralització de les activitats que es
fan a la Plaça de Benimaclet

ANNEXOS

G2

VOTS

- Obertura d'un espai tancat i auto-gestionat, oci nocturn

- Botelló: impossibilitat d'acabar amb ell, habilitar llocs,
no afavorir amb activitats properes, canvi lloc/activitat

G3

- Millora de la neteja dels carrers del barri. Possibilitat d'implicació del
veïnat, campanya de conscienciació, treballs neteja, etc.

H1

- Limitar nombre terrasses, respectar l'hora de tancament

H2

- Millor control i gestió dels espais públics
- Horaris de les terrasses i l'espai que ocupen (distàncies) - Ajuntament
ordenances

I1

- Descentralització activitats –molestes-, no sempre a la plaça.
Conscienciació veïnal i festiva. Marca Benimaclet

I2

- Festa de calderes en el descampat (àmbit PAI)

I3

- Descentralització de les zones per a vianants com llocs de festa /
celebracions / usos culturals i oci

I4

- Demanar a l'ajuntament que alleugerisca el procés per a la realització
d'activitats a l'aire lliure [festes Beni i Ecomaclet]

L1

- Mercat setmanal verdura i altres aliments

11

13

5

H
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10

Mercat setmanal fruites/verdures
L2

- Mercat dels divendres amb fruites/verdura dels horts propers

195
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[ USOS DE
L'ESPAI
PÚBLIC ]

M
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PROPOSTES

Facilitar usos locals/recursos públics
[instituts i escoles inclosos]

N

Neteja: carrers post-botelló, mascotes

O

Barri 30: necessitat més aparcabicis,
re-asfaltat de carrers

P

Bancs / jardins / arbres/ Fonts d'aigua potable

Q

Lloc d'oci alternatiu-saludable.
Centre juvenil [més activitat i horari]

IDEES
M1

- Biblioteques obertes 24h

M2

- Usos plantes baixes:locals institucionals oberts

M3

- Aprofitar els edificis públics per a diversos usos en diferents horaris

M4

- Obertura dels locals públics per a ús dels veïns i veïnes

M5

- Activitats poliesportiu municipal per a millorar la salut del barri

N1

- Neteja diària en tots els carrers afectats per la brutícia post-botelló

O1

- Necessitat aparcabicis

O2

- Si barri 30: necessitat de re-asfaltat dels carrers [p.e. bicis]

P1

- Més llocs on asseure's

Q1

- Lloc d'oci alternatiu per a alliberar plaça de botelló

VOTS

4

3
2
2
7

Q2

- Centres juvenils, ampliació de l'horari i càrrega d'activitats

[ USOS DE
L'ESPAI
PÚBLIC ]

R

S

T

PROPOSTES

ANNEXOS

IDEES
R1

- Parc per a gossos [mascotes]

R2

- Zones per animals

S1

- Els pilons de la plaça molesten a les ambulàncies. Hi ha paviments que
rellisquen

T1

- Espais de reunió veïnal a la plaça de Benimaclet

T2

- Els espais ja col·lectivitzats que es gestionen i les porten les mateixes
persones que han promogut l'ús (CSOA l'horta)

T3

- Grup de veïns i veïnes per controlar l'execució del PAI com ells volen

3

Zona animals [mascotes]

Facilitar accés d'emergència a
zones per vianants

Gestió: conscienciació, codi ètic veïnal,
mediadors, espais col·lectivitzats,
autoavaluació veïnal execució PAI

VOTS

1

2
T4

- Formar grups de veïns i veïnes que complisquen amb la funció de
mediadors. És imprescindible una co-responsabilitat i respecte cap als veïns
quan s'organitza alguna activitat (control del soroll, neteja, etc).
Avisar de les activitats als veïns. Tindre en compte els baixos residencials

T5

- Gestió d'espais i usos, saber on estem, codi ètic veïnal

H
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ANNEX 2.4 Taller 3. Taller relació ciutat-horta. Resultats
L’objectiu de la sessió era elaborar entre tots propostes sobre la relació entre l’horta i la
ciutat i en concret entre Benimaclet i els terrenys del PAI Benimaclet est. Cap a un nou model
d’urbanisme i noves maneres de construir i de viure la ciutat. El taller es va estructurar en
quatre parts. Els/les participants es van dividir en 6 grups segons la seua afinitat als 3 temes
tractats (2 grups per tema): L’horta en la ciutat, Ciutat futura i necessitats veïnals.

[ CIUTAT
FUTURA ]

A

B

PROPOSTES

No prolongar Av. Valladolid ni V. Saragossà
- Preservar camins històrics i cementeri
- Llevar un carril de cotxes de la
ronda i convertir-la en carril bici
- Pantalla vegetal a la ronda nord
per reduir el soroll
- Preservar sèquies
- Fer més agradable la zona de passeig
de la ronda

- Edificar en els extrems finques més altes
i pel centre i al voltant dels camins tipus
unifamiliars com als carrer Alegret,
Rambla, etc.
Mantindre la cota de l'horta

ANNEXOS

IDEES
A1

- No prolongar l’Avda Valladolid fins la rotonda

A2

- Convertir en carrer ciclista l’Avda V. Saragossà en la direcció cap a les
universitats

A3

- Preservar camins històrics: camí Farinós, camí Vera
- Conservar el cementeri

A4

- Al voltant dels camins unifamiliars de dues altures: pujar l'alçada cap als
extrems

A5

- No prolongar l’Avda V. Saragossà

A6

- Pantalla vegetal contra el soroll

A7

- Possibilitat d'eliminar la rotonda
- Eliminar un carril de la ronda nord [de cotxe]

A8

- Fer un passeig per que la gent camine, agradable, amb banys, lliure de
sorolls

B1

- Als extrems ubicar edificabilitat alta, edificis exempts

B2

- Edificabilitat repartida: als extrems finques mes altes i al centre com són
els carrers Rambla, Alegret, etc.

B3

- Edificar en les zones més degradades

B4

- Una clàusula de reducció de l’ús del sòl per a terrasses

VOTS

11

H
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[ CIUTAT
FUTURA ]

C

D

E

200
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IDEES

PROPOSTES
- Fer aparcaments dissuasoris a les zones
d'entrada al barri
- Fer aparcaments en alçada
- Pàrkings de lloguer amb preferència per als
veïns: més barat, possibilitat de
lloguer mensual, etc.
- Aparcaments per a bicis en la futura
zona del PAI
- Zona esportiva i parc per als joves i xiquets,
oberts com a la zona de Guàrdia civil
- Casa cultura amb espai multiusos,
espai jove, biblioteca, etc
- Augmentar zones de bancs i arbres.
- Evitar contaminació lumínica

Model de barri: cohesió.
No grans altures
No volem ocupar la totalitat del sòl però sí
conservar el model del barri tradicional.
Plantejar política social d’habitatge [VPO]

C1

- Aparcaments dissuasoris en solars

C2

- Aparcaments de bicicletes [incloure un % en el PAI]

C3

- Aparcaments: dos grans aparcaments a les zones d'entrada [Sariers i
Vicent Saragossà]

D1

- Zona esportiva i parcs per a xiquets i adolescents

D2

- Casa de cultura amb biblioteca, auditori, salons, multiusos, espai jove, etc

D3

- Arbres i bancs

D4

- Evitar contaminació lumínica

E1

- Tots els edificis pegats a la ronda nord. Accessos directes als garatges des
de la ronda. Així serveixen per a salvar el desnivell: més alt per la ronda.

E2

- Model de ciutat tranquil·la. Mantindre i promoure unifamiliars front a
grans altures

E3

- Política d'habitatge: VPOs, cooperatives, habitatge compartit, masoveria
urbana, autoconstrucció?

E4

- Respectar la fisionomia del barri [cases baixes]
- Model de ciutat: canviar la llei d'urbanisme, densitats mitjanes,
localització àrees més marginals [Alfahuir, rotonda, Tarongers]

VOTS

2

15

5

[ CIUTAT
FUTURA ]

F

PROPOSTES

No volem connexió directa amb la ronda per a
vehicles, sí recuperar els camins per a vianants.
Espai públic per a les persones

IDEES
F1

- No al barri dormitori i sí a procés participatiu

F2

- No a la prolongació de l’Avd. Valladolid
- Evitar en tant que siga possible el trànsit pel barri

F3

- Espais de relació: per què no es deixa fer un mercat setmanal de
productes?

F4

- Espais públics per a relacionar-se, no privatitzats.
Els carrers per a las persones, menys cotxes i menys terrasses

G1

G

H

Pacificació trànsit en la ronda, necessitat de
traspassar la barrera.
Millorar el servei públic de transport (nocturn)
i millorar aparcament per als cotxes actuals

Mantenir al màxim l’horta i no al
parc clàssic “folrat”

ANNEXOS

-

VOTS

3

Passos elevats o semàfors en els camins tradicionals a
cementeri/horta

G2

- Aparcaments els necessaris per a la població que viu i que puguen vindre a
treballar/visitar

G3

- Es pot destruir la ronda nord, és una barrera
- Recuperació dels camins a l'horta
- Destrucció de la rotonda del camí Farinós
- Pacificació del trànsit, no és una autovia

G4

- Necessitat d’aparcaments públics
- Lloguer municipal assequible

H1

- Un passeig longitudinal amb arbres i bancs
- Una zona central de parcs/horts
- Mantindre el màxim n° de metres quadrats d’horta

H2

- Hort front a parc
- Zona 30
- Arbres als carrers

H3

- Elements urbans reciclats

2

H
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[ CIUTAT
FUTURA ]

I

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

PROPOSTES

Cohesió social, potenciar l’implicació veïnal en
el futur del barri. Recuperar espais públics
de relació amb perspectiva de gènere.

IDEES
I1

- Enquesta comunitària , densitat edificatòria
- Habilitar espai
- Probable densitat baixa

I2

- Implicar als veïns del barri en la definició de la ciutat futura [participació
representativa]

I3

- El model de ciutat ha de generar cohesió social

I4

- Desenvolupament en funció del gènere. Ús femení diferent. Major
implicació en processos decisius, més il·luminació, i seguretat

VOTS

5

[ HORTA I
CIUTAT ]

PROPOSTES

- Horta productiva amb espais de formació
en agricultura ecològica

IDEES
A1

- Pensar al model d'horta: productiva ecològica [sèquies,alqueries]
- Activitats urbanes en l'horta [pic-nic, jocs]

A2

- Separació aigües fecals i de regadiu
- Respecte Tribunal de les aigües
-Aturar degradació
- Salut

A3

- Creació consell agrari entre Benimaclet i Alboraia [Agricultors, campoconsum- veïnes]
- Es necessari canviar a agricultra ecològica i connectar aquesta
producció directament amb el barri

- Mercats camperols
A

ANNEXOS

- Parcs
- Consell agrari Benimaclet-Alboraia

A4

- Horta productiva per garantir la seua continuïtat
- Model sostenible de productivitat: mercat de venda directa i promoció de
l’autocultiu

- Zona del PAI per al temps lliure
i apropament a l'Horta

A5

- Utilitzar espais per la formació d’agricultors en a. ecològica

A6

- Horta productiva determina salvaguarda del patrimoni.
- Espais de transició: llocs on fer mercats camperols, llocs
per a passejar agradablement, equipaments públics

VOTS

8

H
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[ HORTA I
CIUTAT ]

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

PROPOSTES

IDEES
B1

- Descimentar sèquies, destrosses del PAI
- Possibles horts nous
- Fi de abocadors

B2

- Acció integral coordinada amb estratègia I.V.
- Destapar sèquies
- Espai transició. Tractar de forma prioritària l’espai
- Rehabilitar patrimoni

B3

- Recuperar patrimoni rural dins de la zona urbana

B4

- Manteniment del patrimoni de l'horta, sèquies i alqueries

B5

- Davant d'un nou planejament urbanístic,
mantindre arbres grans/zones salvatges de transició

VOTS

- Zona del PAI lliure d'edificació

B

- Protecció patrimoni i sèquies,
descimentant-les, separant aigües fecals
i de reg
- Fer front al canvi climàtic amb zones
verdes, horts i espais de transició

B6

- No fer més construccions
- Rescatar drets edificatoris
- Mantindre l’espai entre horta i ciutat

B7

- Millor no construir edificis i si algú té dret a fer-ho, que siguen edificis de
baixa altura

B8

- Zona fàbrica abandonada i alqueria rehabilitada com a centre cultural i
d'oci nocturn

B9

- Mantindre horta del PAI com espai lliure d'edificacions i de sòl
agrícola/verd no segellat
- Estratègia de ciutat front a canvi climàtic.

4

[ HORTA I
CIUTAT ]

PROPOSTES

IDEES
C1

- Mitigar fragmentació que provoca la ronda: trencar simetria, tractar
impacte visual/sonor, possible soterrament parcial, continuació camins
històrics amb tractament adequat

C2

- No més accessos en cotxe Benimaclet Ronda-nord, harmonitzar
accessos a peu, bici, etc

C3

- Els camins que han vertebrat Benimaclet amb l'horta

- No allargar avda. Valladolid per a
vehicles a motor

C4

- Connectar l'horta del PAI amb l'altra banda de la ronda, desapareix la
rotonda o es converteix en connector verd

- Mantindre camins històrics

C5

- Connexió amb l'altra banda pels antics camins que s'habiliten per
anar en bici i a peu

- Connectar Benimaclet i horta
soterrant la ronda

C6

- Avda. Valladolid oberta sols per vianants i bicis. Si s’obri per cotxes ha de
ser per anar a un pàrquing i no al barri

-Limitar fragmentació que provoca la
ronda nord
- Accessos harmonizats sense vehicles
motorizats i a peu
C

C7

D

E

ANNEXOS

Recuperar les alqueries com a espais
d'informació i formació

- Tractar impacte de la ronda amb barreres
verdes per fer front a la contaminació i el mal
que provoca a l’horta i la salut

VOTS

5

- Pàrquing públic, gestionat amb preus assequibles en la
zona
prop de l'Avda. Valladolid

D1

- Recuperar sèquies i camins històrics, recuperar horts, potenciar
desenvolupament d’horts en espais verds

D2

- Cultiu ecològic de producció per a venda de proximitat a l'altra
banda de la ronda i horts urbans de gestió comunitària i lloguer
social per als veïns

D3

- Conservació i restauració de alqueries i sèquies

E1

- Adaptar l'horta a la distància a la ronda, procurar una franja verda
protectora de la contaminació de la ronda, millorant l'aire de Benimaclet.

H
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[ HORTA I
CIUTAT ]

PROPOSTES

IDEES

VOTS

F1

Prolongació de camins i sèquies al barri per a connectar
el barri amb l’horta.
No a la rotonda ni a la prolongació de Avda. Valladolid

F2

Protecció d'elements patrimonials com les sèquies, las alqueries o els
camins històrics i l'altra banda de la ronda

F3

Conservació d’alqueries i camins en bones condicions,
espai productiu

G

- Fomentar sistemes d’intercanvi de productes
de l’horta de forma periòdica i mercat de
productes de proximitat

G1

Tipus de cultius de l'horta valenciana, ecològics sempre, espai d'horts urbans en la mesura del possible, educació en consum responsable, responsables orientats per a horts urbans

3

H

- Buscar un model de gestió dels horts urbans
basat en la informació, educació i transparència

H1

Trasparència i informació sobre la gestió dels horts urbans

4

I1

Recuperació de les sèquies tradicionals: valor productiu i també estètic i
històric

F

I

- Mantenir i estendre al màxim possible els
horts urbans com a sistema d'espai lliure,
públic, de relació i autoconsum dins de l'àrea
verda del futur barri

- Recuperar sèquies i alqueries.
Fomentar els horts urbans com
model de relació social

L

M

10

4
I2

[ HORTA I
CIUTAT ]
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Mantenir els camins històrics amb el seu traçat
original, com a elements de prioritat sobre la
ronda i que siguen nexe de connexió entre nucli
PROPOSTES
històric
i horta

L1

- Eliminació rotonda i creació barrera acústica
amb vegetació que preserve la relació
visual de la ciutat amb l’horta

M1

Exaltació dels horts urbans en els terrenys en desús per part dels veïns
mijantçant un cultiu ecològic

7
IDEES

Vegetació acústica

VOTS

10

[ Necessitats
Veïnals ]

PROPOSTES

IDEES
A1

A

B

- No a la prolongació de l’Avda. Valladolid
- No a la prolongació dels viaris rodats.
- Recuperació de camins i dotació de
zones per al descans i activitats.
- Eliminació de la rotonda, pas de zebra
al final de c/Murta
(connexió horta i cementeri)

Parcs i Jardins
Parc inclusiu a l´àmbit central que incorpore:
- Parc infantil-juvenil multiaventura
- Berenador
- Auditori a l´aire lliure
- Horts urbans
- Parc per a mascotes
- Zones de relació xiquets-majors

C

- Gestió: gestió conjunta de l´Alqueria Serra
- Autogestió en la mesura del possible.
-Campanya d´educació per a la
recollida de fem

ANNEXOS

A2

VOTS

- No prolongar l´Avinguda Valladolid
- No a la connexió dels viaris asfaltats amb la ronda, especialment Avda.
Valladolid

A3

- Eliminació de la rotonda
- Preservar/recuperar els camins històrics

A4

Pas de zebra al final del carrer Murta per tindre continuïtat per vianants
cap al cementeri

A5

- Viaris per a vianants amb dotació (arbres, bancs...)

B1

- Jardins públics, berenadors [zones per a menjars populars],
Jardí urbà al solar Galla

B2

- Parc, jardí inclusiu [mobiliari per a tots, enllaÇ PMR i plenament accessible
- Comunitat dels Horts Urbans integrats en l'entorn

B3

- Parc infantil-juvenil, multiaventura
- Parc per a gossos

B4

- Incorporar l´horta als carrers/ciutat
muhimu.es/medio-ambiente/paris-ley-huertos-urbanos
- Horts urbans

C1

- Autogestió

C2

- Gestió conjunta d´un espai cultural

C3

- Conscienciació i informació als bars sobre el reciclat

8

4

H
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[ Necessitats
Veïnals ]

PROPOSTES
- Mercat de proximitat i artesania

IDEES
D1

- Auditori a l´aire lliure
- Cinema d´estiu
- Poliesportiu + piscina coberta

D2

- Zona convivència xiquets + persones majors
- Casa cultura a l´Alqueria Serra

D3

- Centre cultural
- Ampliar poliesportiu
- Centre cultural multiús
- Habitatges tutelades per a la tercera edat

D4

- Aparcament
- Mercat proximitat de productes de l´horta i artesania
- Mercat de producte fresc

E1

- Piscina coberta al poliesportiu

E2

- Gimnàs per als ciutadans de Benimaclet

E3

- llocs de recollida de fem: el reciclatge hauria d´estar en tots els llocs

E4

- Centre de dia per a la tercera edat

F1

- Espais oberts: plaça vs parc, parc vs horta, horta vs soroll, horts urbans,
diferentes tipus de gestió

F2

- Horts urbans amb equipament de l´ajuntament

F3

- Mercat de productes: horta de proximitat de venda
- Mercat de divendres

VOTS

- Centre cultural
- Ampliar poliesportiu
D
- Aparcaments bicis
- Recuperació Alqueria Serra
com a espai cultural
- Habitatges per a majors

E

F
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2

- Recuperació d´alqueries ús públic

- Reglamentació horts urbans

8

10

[ Necessitats
Veïnals ]

PROPOSTES

G

Equipaments sanitaris: obertura centre salut,
centre d´especialitats, remodelació
Hospital Clínic

H

I

L

Centre social polivalent en la plaça del poble
- Cultural
- Biblioteca
- Sala estudis 7/24

Equipaments primer cicle infantil

ANNEXOS

IDEES
G1

- Dotació personal, Centre de salut II

G2

- Centre d´especialitats [sanitat]

G3

- Remodelació Hospital Clínic

H1

- Centre cultural: biblioteca, sala de cinema, espais multiusos,
espai d´exposició

H2

- Urgent un centre cívic. Horari de biblioteca 24h

H3

- Adaptació d'espais existents per a ús públic obert [CIM, escoles, institut]

I1

- Primer cicle d´educació infantil

L1

- Centre de dia per a persones dependents

L2

- Possibles espais d'oci lliure [botelló, falles]

VOTS

4

4

1
4

- Centre de dia persones dependents

H
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ANNEX 2.5 Taller 4. Taller propostes i priorització. Resultats
L’objectiu era la presentació de resultats dels tres tallers participatius anteriors i que els veïns i
veïnes pugueren opinar i votar les propostes que havien anat sorgint durant el procés. El taller
es va estructurar en tres parts. L’equip tècnic va exposar els resultats dels tallers anteriors.
Les conclusions van portar a organitzar la sessió en 6 paquets de propostes (Mobilitat,
Equipaments, Gestió, Espai públic, Habitatge i Horta) amb un total de 34 consultes.

ANNEXOS

H

ANNEX 2. TALLERS PARTICIPATIUS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

211

ANNEXOS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Volem pacificar el trànsit a l'interior del barri i millorar
la seguretat de vianants i ciclistes?

[0%]

NO

2. AVINGUDA VALLADOLID
La seua posició estratègica al barri fa que la decisió de la
prolongació Avinguda Valladolid tinga molta rellevància per al
futur del barri. Per un costat la prolongació de l'Avinguda fins a la
rotonda facilitaria una entrada i eixida més directa al barri però
d'altra banda també generaria un augment del trànsit de cotxes
que creuen el barri .

[0%]

Volem prolongar l’Avinguda Valladolid fins a la rotonda
de la ronda nord?

[100%]

3. CARRER EMILI BARÓ
El carrer Emili Baró ha perdut trànsit des de l'obertura de la
Ronda i de l'Avinguda Alfauir. És un carrer d'aparcament en els
dos costats i amb aparcament en doble fila, utilitzant-se
normalment només dos carrils (bus cotxe). Pensem que és una
bona oportunitat per a reestudiar el seu traçat prioritzant la
circulació per als vianants, amb bici, ampliar voreres, arbrat,
bancs…

SI

Considerem que és una bona oportunitat per a reconsiderar
el disseny d’este carrer?

NO

MOB-05

SI

[0%]

[100%]

Considerem necessari que el tramvia
tinga prioritat semafòrica?

[0%]

5. APARCAMENTS PROVISIONALS ACTUALS
Una solució provisional al problema de l'aparcament és
condicionar terrenys del PAI seguint l'exemple del que
actualment ja està executat.
Considerem una bona idea que hagen aparcaments
provisionals gratuïts en els terrenys del PAI Benimaclet-Est?

NO

SI

[84%]
NO

[16%]

[100%]

NO

SI

4. EL TRAMVIA
Els encreuaments, passos de zebra i rotondes interrompen
constantment el traçat del tramvia provocant retards i
desajustaments d'horaris. Es planteja que tinga prioritat per a
limitar les seues interrupcions al mínim.

6. APARCAMENTS DEFINITIUS FUTURS
El PAI que s'acabe desenvolupant haurà de tenir un nombre
determinat de places d'aparcament públiques. La manera més
habitual de situar-les és utilitzar els propis carrers. Per tant els
carrers, a més de servir per a la circulació dels cotxes serveixen
també per a aparcar i cobrir les necessitats d'aparcament
públic.En plantejar la NO prolongació sistemàtica de tot el viari
rodat cap a la ronda Nord, cal pensar possibilitats per a situar
eixes futures places d'aparcament públiques.
Quina solució considerem la millor per a cobrir les necessitats
futures d’aparcament públic en el PAI Benimaclet-Est?

Altura

[70,4%]
Soterrani

[29,6%]
Carrer

[0%]
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[100%]

MOB-04

SI

1. BENIMACLET BARRI 30
Suposaria un canvi molt significatiu en la manera de desplaçar-se
dins del barri. L'objectiu és pacificar el trànsit a l'interior del barri
i millorar la seguretat dels vianants tenint per exemple camins
escolars segurs, menys soroll, menys contaminació…

MOB-06

MOB-02

MOB-01

MOBILITAT

MOB-03

ANNEX 2. TALLERS PARTICIPATIUS
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MOBILITAT
Quin servei considerem que
necessita més millorar?

El servei
diürn

8. APARCAMENT BICIS

[12,9%]

El servei
nocturn

[87,1%]

No es
necessiten
millores

[0%]

MOB-08

MOB-07

7. MILLORES EMT

Quina solució creieu millor per a resoldre la
necessitat d’aparcaments de llarga durada
per a bicicletes al barri?

Aparcament
al carrer

[0%]

Plantes
baixes

[91,4%]

Cont.
Prefabricats

[8,6%]

H
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1. PARC URBÀ EN EL PAI BENIMACLET-EST
En el barri existeix una demanda històrica de la dotació d'un parc de grans
dimensions. No ha arribat mai a executar-se la zona enjardinada prevista en el Pla
General de València i dissenyada en el Pla Parcial del PAI Benimaclet-est (en la zona
on es situen actualment els horts urbans).
Entre les demandes veïnals en espais oberts destaquen els horts urbans -com a
model de relació i autoconsum-, zones de jocs de xiquets inclusives, zones per a
mascotes, berenadors i zones esportives.
L'oportunitat que es planteja ara per al barri és la de poder opinar sobre el model de
parc que volem, la qual cosa repercutirà directament en la qualitat de vida dels veïns

Un model de parc obert equipat, sense illes tancades, integrat
amb l'edificació (equipaments i habitatges), que continga totes
les demandes veïnals i afavorisca la transició entre la ciutat i
l'horta

[97,2%]

Un parc públic clàssic, en parcel·la independent, però sense
tanca ni horari, que continga totes les demandes veïnals.
(exemple Jardí del Turia o parc d'Aiora)

[0%]

Quin model de parc volem per al barri?

Un parc públic clàssic, en parcel·la independent, tancat i amb
horari, que continga totes les demandes veïnals.
(exemples: Jardí de Vivers i parc d'Orriols)

[2,8%]

Crear un nou Centre Polivalent integrat

[97%]

No és necessari un centre polivalent integrat. El
barri té les necessitats d'aquest tipus cobertes

[3%]

Que siga un model innovador d'escola infantil en els terrenys
del PAI Benimaclet-est

[100%]

Que estiga vinculada a una de les escoles que ja existeixen en
el barri, com a ampliació de l'oferta de cicles educatius

[0%]

És l'administració competent qui ha de decidir les qüestions de
política educativa

[0%]

2. CENTRE CULTURAL I JUVENIL DE BENIMACLET
L'actual dotació del barri no cobreix la necessitat cultural i de joventut.
És necessari un centre cultural i juvenil en el barri?
3. ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL 1er CICLE (0-3 ANYS)
L'Educació Infantil comprén sis cursos, des dels 0 als 6 anys, i té caràcter voluntari.
S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos cadascun, el primer dels 0 als 3 anys
i el segon que va dels 3 als 6 anys. La finalitat d'aquesta etapa educativa és afavorir el
desenvolupament físic, intel·lectual, social, afectiu i personal dels xiquets i xiquetes i
compensar les desigualtats que per diverses raons existeixen.
Ara tenim la possibilitat de pensar què tipus d'escola de primer cicle volem al barri
On i com volem l'escola infantil?
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EQU-04

EQUIPAMENTS
4. MERCAT DE PROXIMITAT
En els mercats de proximitat es pretén que no existeixen intermediaris (o els menys
possibles), respectant la temporalitat, cuidant el medi ambient i amb garanties de
qualitat i frescor del producte. També pot estar present el producte ecològic.
Aquest tipus d'equipament urbà injecta beneficis a l'economia local, fomenta els
hàbits sobre menjar millor i més sa i ajuden als petits agricultors.
És ara una bona oportunitat per a decidir si el barri necessita un mercat i de quin
tipus: mercat ordinari o mercat ambulant setmanal.

Un mercat obert al consum i venda dels productes de l'horta
Alboraia-Benimaclet, productes de proximitat,
ecològics i de denominació d'origen

[80%]

Un mercat que únicament oferisca productes ecològics

[5,7%]

Un mercat municipal tradicional

[14,3%]

Quin tipus de mercat volem en el futur per a Benimaclet?

PRIORITZACIÓ

Quins equipaments consideres prioritaris en el barri? Ordena per ordre de l'1 al
10.[Media entre 39 enquestes]

Parc urbà obert
(en el PAI)

[3,26]

Escola educació
inf.
primer cicle

[5,26]

Centre
d’especialitats

[6,10]

Centre cultural
veïnal i juvenil

[3,40]

Mercat municipal,
de proximitat

[4,60]

Equipaments
esportius

[6,38]

Auditori a l’aire
liure

[6,45]

Zones de jocs per
xiquets/es

[5,97]

Zones per
mascotes

[7,79]

Centre de dia

[5,50]

H
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1. GESTIÓ DEL CENTRE DE SERVEI SOCIALS DE LA PLAÇA
La ubicació d’este Centre és potser el millor lloc per a situar un equipament per a ús
veïnal, però actualment s'utilitza molt poc pels veïns. La sensació general transmesa
en els tallers és que quasi cap veí usa el centre i molt pocs saben què activitats es
realitzen en ell. La majoria de veïns que van participar en els tallers reclamen un ús
més obert i pròxim a les necessitats veïnals generals.
Es proposa dedicar l'ús de l'edifici a altres usos demandats pels veïns, també es
proposa adaptar el sistema de gestió a un més flexible davant les activitats dels veïns
quant a usos i horaris.

GES-02

Com volem que es gestione ?

2. GESTIÓ DE SOLARS I ALTRES ESPAIS
Hi ha una sèrie d'espais sense ús dels quals els veïns reclamen el seu ús, com a solars
o edificis sense ús. La propietat d'eixos espais és pública o privada depenent de
quin es tracte. Es proposa un sistema de gestió que regule l'ús dels espais (no la seua
propietat que es mantindria com l'actual) de manera que puguen ser usats pels veïns
de forma lliure o regulada mentre no s'use o construïsca pels seus propietaris.
Es proposen usos específics com esportius, etc., que seran tractats en el punt de
necessitats veïnals

Autogestió per un grup de veïns que permeta l'ús dels espais
del centre per als veïns. Planteja un problema d'organització i
manteniment (neteja, llum, etc.)

[82,3%]

Gestió pública, els veïns poden demanar sales o espais per a
les seues activitats. Obert tots els dies amb
horari ampli i flexible.

[17,7%]

Gestió pública per a ús exclusiu d'activitats organitzades pel
Centre Social. Horari restringit a l'horari actual. Tanca a les
20:00h, tancat divendres vesprada, dissabte i diumenge.
Està bé com està.

[0%]

Co-gestió pels veïns i administració
per a ús lliure dels veïns

[88,8%]

Gestió d'ús per l'administració de forma molt transparent.
Els veïns poden demanar els espais per al seu ús

[11,2%]

No s'han d'usar els solars pels veïns

[0%]

Autogestió
per un grup de veïns organitzats

[100%]

Gestió d'ús per l'administració de forma molt transparent.
Els veïns poden demanar els espais per al seu ús

[0%]

No s'han d'usar els solars pels veïns

[0%]

Com volem que es gestionen els nous usos ?

3. GESTIÓ DELS HORTS URBANS
Els horts urbans són un model que està canviant la forma de vida de molts veïns
del barri de Benimaclet, a més de la satisfacció de consumir productes conreats
per tu mateix, aporta molts més valors com la cooperació, l'acostament a l'horta,
recuperació de la memòria agrària, oci alternatiu, etc.
Com t’agradaria que es gestionaren els horts urbans?
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1. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI
L'espai públic, els nostres carrers i places, són l'espai de
convivència dels veïns. La qüestió és per a què i com volem usar
este espai i com resoldre els problemes de convivència que es
generen pel seu ús inadequat.

1. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI

SI

[83,9%]
NO

ESP-04

ESP-01

ESPAI PÚBLIC
Creus que cal limitar el
nombre de festes, revetlles i
actes nocturns en la Plaça de
Benimaclet?

Creus que cal limitar el nombre de bars en Benimaclet?

[16,1%]

Creus que cal limitar l’horari
nocturn de les terrasses
dels bars?

Sí, crec que s'hauria de limitar
a les 12,00 en lloc de la 1,30
de la matinada

[44,1%]

Crec que està bé tal com està
actualment, a la 1,30 de la
matinada

[52,9%]

Crec que s'hauria d'ampliar
l'horari més enllà de la 1,30
de la matinada

[3%]

1. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI

ESP-05

ESP-02

1. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI

Creus que cal limitar el
nombre de taules de les
terrasses perquè no
envaïsquen excessivament
l'espai públic?

2. QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC
Sí, crec que cal limitar el
nombre de taules

[100%]

No, crec que no caldria posar
límit al nombre de terrasses i
taules

[0%]

ESP-06

ESP-03

1. ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I OCI

Creus que cal controlar l’ús
de botelló de
la Plaça de Benimaclet?

Tant en els carrers que ja són per
als vianants com en aquells en
els quals es vagen ampliant els
espais per al vianant sorgeix
l'oportunitat de generar espais
d'estar i de relació per als veïns.

Com t’imagines els espais
lliures de vehicles al barri?

Sí, crec que cal trobar altres
llocs alternatius per les festes i
no realitzar actes nocturns en
la Plaça

[80%]

No, crec que està bé tal
com està

[20%]

Sí, crec que cal controlar-ho

[100%]

No, crec que s’ha de deixar que
la gent utilitze la plaça com
vulga

[0%]

Amb elements que milloren i
propicien l’estada (arbres que
donen ombra, bancs, zones de
jocs, etc.)

[100%]

Com ara, pavimentats i buits
(sense arbres ni bancs)

[0%]

H
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Pots ordenar per ordre de prioritat (de l'1 al 10) aquells elements que creus necessaris en els carrers i places del
barri?Media entre 43 enquestes

Papereres

[5,93]

Zones de jocs

[4,36]

Bancs

[3,79]

Ombra

[5,76]

Arbres

Vàters públics

[2,83]

Plantes i arbustos

[4,31]

Pilons (bolardos)

[8,50]

[7]

Aparcament per
a bicicletes

[5,66]

Aparcament per
a vehicles

[8,20]
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HAB-01

HABITATGE
1. NOU HABITATGE EN ELS TERRENYS DEL PAI
El barri de Benimaclet té en l'actualitat 200.000 m2 de sòl sense edificar, dels quals
40.224 m2 són els que estaven previst ocupar-se amb edificacions d'ús residencial,
sense incloure els m2 que ocuparien els equipaments i el terciari.
L'edificació futura a construir, si es construeix, es pot plantejar que ocupe tot l'àmbit
del PAI o que es concentre en determinades zones concretes, amb edificacions de
major altura, per a alliberar altres zones d'edificació.

Que en el tot el sòl del PAI se situen les noves edificacions de
residencial distribuïdes de forma igual de nord a sud

[8,8%]

Que es construïsca amb edificació d'altura en els extrems nord
i sud i no es construïsca gens en la part central

[29,9%]

Que no es construïsca res més d'ús residencial privat
dins dels terrenys del PAI

[61,3%]

2. QUANTITAT D'EDIFICACIÓ EN L'ÀMBIT DEL PAI
Els propietaris dels terrenys del PAI tenen uns drets adquirits, han aconseguit una
edificabilitat a la qual tenen dret. Però els veïns tenen l'oportunitat de manifestar
què model de ciutat volen per al futur, tenen l'oportunitat de ser escoltats en els seus
desitjos i d'intentar modificar que s'execute tota l'edificabilitat o no.

El mínim, construir únicament equipaments necessaris
per al barri

[58,1%]

Reduir l'edificabilitat en un percentatge a negociar

[41,9%]

Què s'hauria de construir en els terrenys del PAI?

Mantenir l'edificabilitat actual total del PAI

[0%]

Que construïsca habitatge social en lloguer, o habitatge
protegit o lo que considere.

[0%]

Que promoga nous models d'habitatge i de gestió

[60,6%]

Que no construïsca res d'aquests m2 de sostre i/o
utilitze aquesta cessió per a negociar amb els
propietaris del sòl

[39,4%]

HAB-03

HAB-02

On i com volem que es construïsca?

3. GESTIÓ DELS M2 DE SOSTRE QUE TÉ L'AJUNTAMENT
Per llei els promotors del sòl en edificar deuen realitzar una cessió del 10% dels m2
de sostre a l'administració, açò significa que l'ajuntament comptarà amb uns 18000
m2 de sostre per a construir. Els veïns poden proposar a l'ajuntament què els
agradaria que es fera amb aquests m2 de sostre. Que es construïsca habitatge social
en lloguer a preu taxat, habitatge protegit, habitatge seguint el model de cooperativa
de cessió de sòl, o que no construïsca res i utilitze aquests m2 de sostre com a
moneda de negociació amb els propietaris en la mesura que la llei ho permeta.
Què volem que faça l'ajuntament amb els seus m2 de sostre de la cessió?

H
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4. NECESSITATS SOBRE L'HABITATGE
Tant si finalment es construeix tot el residencial que permet la llei com si es negocia i
es redueixen els m2 de sostre a edificar, es pot proposar la possibilitat d'introduir
diferents tipus d'habitatges per a diferents col·lectius.

Residencial solament per a famílies de diferents grandàries

[0%]

Residencial plurifamiliar per a col·lectius amb necessitats
d'atenció específiques, a més de per a famílies
de diferents grandàries

[5,7%]

Quins tipus d'usuaris i habitatges volem per al futur?

Residencial plurifamiliar per a col·lectius amb necessitats
d'atenció específiques, per a estudiants amb zones d'usos
comuns i per a famílies de diferents grandàries

[94,3%]

HAB-ENQ-01

Quina opció de gestió de la propietat de l'habitatge prefereixes? (tria solament una)
Lloguer lliure
(propietat privada en
lloguer)

Promoció privada (propietat
privada per a venda privada)

[2,8%]

Lloguer a preu protegit
(propietat pública en
lloguer)

[0%]

Habitatge social

[28%]

Cooperativa de veïns en
autopromoció
(autopromoció de coop. per
a propietat privada)

[8,6%]

Habitatge compartit a canvi
d'assistència o serveis

[34%]

Habitatge protegit
(habitatge construït des de
l'administració a la venda a
preu controlat)

[14,9%]

[2,8%]

Cooperativa en cessió
de sòl públic per 75 anys

[8,6%]

Com t'agradaria que la teua casa es relacionara amb l'espai públic del carrer? (tria solament una)

Relació directa
(exemple: casa de poble)

Relació a través d'un
vestíbul d'accés

Que la agrupació d'habitatge
genere espai públic accessible
per a tots, obert.

[54%]

[2,7%]

[32,5%]

Que la agrupació d'habitatge
genere espai semipúblic
accessible de forma
restringida, solament per a
residents.

Sense relació amb el carrer,
tancat amb tàpia o clos

[10,8%]

[0%]
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HAB-ENQ-03

HABITATGE
T'agradaria que el teu habitatge es relacionara amb l'exterior? a través de: (tria solament una)
Terrasses, balconades,
galeries i/o miradors

A través de les finestres

Espais comuns de relació per als
veïns pertanyents a la comunitat

Zones d'ús comunitari en planta
baixa obertes

[59,5%]

[2,7%]

[24,3%]

[13,5%]

HAB-ENQ-05

HAB-ENQ-04

Com t'agradaria que fóra l'espai públic d'accés a la teua casa? (marca quin dels dos àmbits t'agradaria més i tria solament una opció)
Per als vianants
Parc o zona
verda

A través
d'un carrer

[51,7%]

[12,1%]

Rodat
Bulevard
enjardinat
i ampli
[8,6%]

Zona 30

Carrer amb vorera zona
d'aparcament i carril de circulació

Avinguda important de la ciutat amb trànsit però amb arbrat i
voreres àmplies

[24,2%]

[3,4%]

[0%]

Com t'agradaria que fóra el teu habitatge? (pots marcar diverses opcions)
Que tinga un espai de treball
professional dins del propi habitatge

Amb safareig

Amb zones àmplies
d'emmagatzematge

Amb possibilitat de créixer

Que es puga transformar
amb facilitat

[28,2%]

[14,1%]

[18%]

[12,8%]

[26,9%]

HAB-ENQ-06

Com t'agradaria que el teu habitatge integrara les qüestions de gènere? (pots marcar diverses opcions)
Amb espais de treball on tots els
membres de la família puguen
participar

Connexió entre els
espais comuns d'estar
i les zones de treball
domèstic

Amb tots els dormitoris
de la mateixa grandària

Amb banys d'ús no privatiu,
que tots els banys de
l'habitatge siguen d'ús per a
tots els residents

Accessible fàcilment per a tot
tipus d'usuaris, sense
barreres (escales,
estrenyiments, etc. )

[28,5%]

[16,9%]

[5,1%]

[13%]

[36,5%]

H

ANNEX 2. TALLERS PARTICIPATIUS

ANNEXOS

MEMORIA 3: JORNADA DE PROPOSTES I PRIORITZACIÓ

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

221

222

ANNEXOS

DOCUMENT BASE DE L’ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

T'agradaria compartir certs usos amb els teus veïns? (pots marcar diverses opcions)

Aparcament de bicis

Bugaderia comuna,
amb assecadores i
llavadores

Sales de reunions,
jocs, internet

Espais
d'emmagatzematge

Barbacoes i zones
de menjar

Solàrium

Equipament
esportiu

[23,6%]

[8,6%]

[16,4%]

[10%]

[17,1%]

[9,3%]

[15%]
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HOR-01

HORTA
1. RECUPERAR I MANTENIR SÈQUIES, CAMINS, ALQUERIES (I PARCEL·LARI).
MANTENIR LA COTA DE L'HORTA EN L'ÀMBIT DEL PAI.
Mantenir el nivell de l'horta possibilita l'ús i manteniment del sistema de reg,
valorant el sistema històric agrícola i possibilitant l'ús agrari. El contrari impossibilita
la seua conservació i solament permet la recreació artificial.

HOR-02

Què volem mantenir?

2. LA RONDA NORD COM A BARRERA
La ronda és un sistema de comunicació urbà àgil per a vehicles a motor que
comunica àrees a mitja distància en la ciutat i evita el tràfic intern.
El seu traçat no ha tingut en compte l'impacte en el territori creant una divisió
artificial entre l'horta i la ciutat.

HOR-04

HOR-03

Què proposem amb la ronda?

3. LA RONDA COM A CONTAMINACIÓ
La ronda genera un gran problema mediambiental, és font de soroll, pol·lució,... i té
un efecte paisatgístic negatiu.
Com podríem reduir l’impacte mediambiental i paisatgístic de la ronda?

4. HORTA EN BENIMACLET
L'horta és un sistema que envolta la ciutat i aporta múltiples beneficis
mediambientals, saludables, alimentaris, paisatgístics, etc.
En els tallers es proposa que l'horta ha de ser essencialment un espai productiu i s'ha
d'incentivar l'agricultura ecològica. Espais de formació, convenis amb espais de
Benimaclet i un òrgan específic que regule de l'horta de Benimaclet i Alboraia.

Mantenir el nivell actual de l'horta en l'àmbit del PAI i els seus
elements patrimonials (sèquies, camins i alqueries)

[100%]

Pujar el nivell de l'àmbit del PAI, conservant únicament
alguns elements rellevants del parcel·lari rural.

[0%]

Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
La ronda es considera una barrera i ha de ser estudiada per a
aconseguir que tots dos costats es relacionen, fins i tot que
tinguen continuïtat. (Enterrar, trinxera, etc.)
No és tan greu la barrera, es proposa col·locar passos de
vianants donant continuïtat per als vianants als camins Farinós
i dels Fonts.
Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
No m'importa la separació

[0%]

[100%]

[0%]
[0%]

Es proposen barreres d'arbres, prendre mesures en una franja
gran als costats de la ronda, i limitar el tràfic de forma efectiva
a 50 Km/h

[100%]

És suficient amb augmentar l'arbrat en les seues voreres

[0%]

Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
No em molesta la pol·lució i el soroll.

[0%]

L'horta ha de ser productiva i s'ha de
promoure el cultiu ecològic
Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
El valor de l‘horta és únicament com a espai verd d'oci

[100%]

H
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5. INTERCANVI DE PRODUCTES AGRÍCOLES
L'horta ens dóna la possibilitat de poder alimentar-nos de productes saludables i
recentment recol·lectats, però a molts veïns els és difícil arribar a ells en les tendes,
menjadors i restaurants.
Es proposa un sistema d'intercanvis de productes de l'horta, de proximitat,…
Com vols que siga ……. ?
6. Entre el Benimaclet urbà i la ronda. Horts urbans
Es proposa aquest espai com a espai de convivència entre Benimaclet i l'horta.
Aquesta àrea ha de servir per a acostar al ciutadà a l'horta, potenciant espais
agrícoles alternatius com els horts urbans i espais que afavorisquen esta relació entre
horta i ciutat, com a llocs d'informació i formació agrícola, restaurants que utilitzen
productes de l'horta Km0, mercats ambulants agrícoles o uns altres similars.
Com hauria de ser l'espai intermedi entre el rural i l'urbà? àmbit del PAI

Potenciar la relació entre l'horta i el barri de productes de
l'horta de Benimaclet-Alboraia mitjançant convenis entre
col·legis, comprats de productes de proximitat, etc. que
produïsca un benefici mutu a agricultors i a veïns.
Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
És suficient amb l'oferta que hi ha.
Potenciar usos agrícoles (horts urbans, oci agrícola, etc.)

[100%]

[0%
[80,8%]

Vivenda i equipaments.
Horts urbans entre edificació.

[19,2%]

Pujar el nivell estenent la ciutat fins la ronda.
Espai urbà on l'agrícola no té cabuda. Ús exclusiu urbà: Edificis,
carrers i parcs d'oci (passeig, jocs, etc.).

[0%]
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5,26

6,1

3,4

4,6

6,38

6,45
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5,5

3,79

1
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12

5

0

3

1

3
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1

9

5

0

33
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28
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0
0

0
0

0
0

0

29
0

HOR-06

13
HOR-04

0
HOR-03

21

HE-01

2

HE3

20

0

HOR-05

0

HAB-04

13

HAB-03

HAB-02

10

HOR-02

HAB-01

1

Mitjana entre 43 enquestes

5,93

4,36

2,83

4,31

8,5

5,76

7

5,66

8,2

20

1

12

4

0

22

11

14

10

21

22

13

4

10

28

HE4

0

37

30

7

5

14

2

0

HE7

7

36

HE2

0

28

HE5

35

HE6

15

18

3
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26

ESP-03

0

3

0

0

0

18

32

36

0

5

27

0

Mitjana entre 39 enquestes

ESP-06

4

2
5

ESP-04

32

GES-03

28

GES-02

6

0

ESP-02

ESP-01

GES-01

1

0

28

ESP-05

1

33

EQU-04

32

EQU-03

0

EQU-02

EQU-01

35

4

MOB-08

4

19

MOB-07

0

21

MOB-06

0

25

MOB-05

23

27

MOB-04

0

MOB-03

0

MOB-02

MOB-01

26

0

HOR-01

HORTA

HABITATGE

ESPAI PÚBLIC

GESTIÓ

EQUIPAMENTS

MOBILITAT

RESULTATS
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Annex 3. Documentació tècnica i urbanística
3.1
		3.2
		3.3
		3.4
		3.5
		3.6
		3.7
3.8
			
3.9

Plànols de mobilitat		
Plànol d'estudi d'usos existents en l'edificació
Plànol d'elements protegits
Plànol d'usos existents en les parcel·les de l’àmbit del PAI
Plànol d'ordenació vigent en l'àmbit del PAI (PRIM 2003)
Plànol de proposta BENIMACLET ÉS FUTUR
Plànol de proposta de parcel·lació BENIMACLET ÉS FUTUR
Quadre comparatiu d'estàndards urbanístics entre el PRIM vigent i
la nova proposta BENIMACLET ÉS FUTUR
Maqueta BENIMACLET ÉS FUTUR
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Plànols de mobilitat. Sentits circulació i aparcaments
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3.1.2 Plànols de mobilitat. Transport públic
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Plànols de mobilitat. Carrils bici i Valenbisi

ANNEXOS

G

3.1.4 Plànols de mobilitat. Zona 30 i carrers per vianants
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3.2 Plànol d'estudi d'usos existents en l'edificació

ANNEXOS

3.3

G

Plànol d'elements protegits
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3.4 Plànol d'usos existents en les parcel·les de l’àmbit del PAI

		

3.5

ANNEXOS

G

Plànol d'ordenació vigent en l'àmbit del PAI (PRIM 2003)

Ordenació PRIM 2003. Planejament vigent
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3.6 Plànol de proposta BENIMACLET ÉS FUTUR

		

3.7
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Plànol de proposta de parcel·lació BENIMACLET ÉS FUTUR
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3.8 Quadre comparatiu d'estàndards urbanístics entre el PRIM vigent
i la nova proposta BENIMACLET ÉS FUTUR
VIGENT PRIM 2003
SUPERFÍCIE TOTAL ORDENADA PEL PLA

269.775,56 m²

XARXA VIÀRIA
-Ronda
- Viari intern
Total xarxa viària
VERD
Parc Urbà de Sistema General (GEL-2)
Horts urbans
Jardins públics
Àrees de jocs
Total verd
EQUIPAMENTS
Serveis públics
Parc esportiu
Aparcament
Equipament escolar
Equipament escolar en Parc (segons procés participatiu)
Equipament múltiple (segons procés participatiu)
Total equipaments
PRIVAT
Residencial Obert d'Ús Mixt (RAM-A)
Residencial Obert d'Ús Mixt (RAM-B)
Terciari de mitja densitat grau B (TER-2)
Estació de servei (IS-6)
Edificació existent compatible amb el Pla
Total privat

69.210,30 m²
64.620,22 m²
133.830,52 m²

20.175,50 m²
8.529,03 m²
49.874,70 m²

Total Edificat sostre

places aparcament en superfície
places aparcament en altura
places aparcament enterrades

25,65%
23,95%

73.098,85 m²
27.843,61 m²
Total xarxa viària

18,49%

límits exigibles
269.775,56 m²

100,00%

Total verd

100%

27,10 %
10,32 %

100.942,46 m²

48.198,02
19.722,95
38.204,87
4.232,13

21.170,17 m²

m²
m²
m²
m²
110.357,97 m²

mínim exigit 21.170,17 m²
mínim exigit 21.850,73 m²
40,91 %

6.955,79 m²
10.760,00 m²

2.012,70
7.863,78
8.276,29
10.760,00

16.140,07 m²

33.855,86 m²

8.430,94
30.593,58
10.930,90
1.059,06
1.200,00
52.214,48

total
SOSTRE
Edificació residencial
Edificació terciària

BENIMACLET ÉS FUTUR

m²
m²
m²
m²
m²
m²

269.775,56

12,55%

Total equipaments

m²
m²
m²
m²

28.912,77 m²

10,72 %

mínim 27.986,15 m²

10,96 %

sense límit

26.442,23 m²

19,35%

1.096,93 m²
2.023,20 m²
Total privat

29.562,36 m²

total

100,00%

269.775,56

139.930,77 m²sostre

139.930,77 m²sostre

21.527,81 m²sostre
161.458,58 m²sostre

21.527,81 m²sostre
161.458,58 m²sostre

Total Edificat sostre

100,00 %

màxim 139.930,77 m²sostre
mínim 21.527,81 m²sostre

806 places
447 places
1.253 total places

mínim 1.253 plazas

Privat

Vigent PRIM 2003

19,35%
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Benimaclet és futur

10,96%

25,65%

27,13%

10,72%

12,55%
10,32%
23,95%

18,49%

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

40,91%

Privat

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

Privat

Benimaclet és futur

10,96%
27,13%

10,72%

10,32%
40,91%

Ronda

Viari intern

Verd

Equipaments

Privat

Ordenació PRIM 2003

Ordenació proposta
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Agraïments i col·laboracions

242

L'equip tècnic que signa este document vol agrair als veïns i veïnes de Benimaclet la confiança
dipositada, així com el seu suport i participació en el procés participatiu.
Molt especialment a les persones que van participar en les dos reunions de treball del grup
motor:
Carlos, Paula, Rocío, Vicent M. Rodrigo, Pepe Genovés, Manuel Ciurana, Paco Cuenca, Pietro
Gall, Ricardo Toto, Ana Escrig, Diana Castrillón, Verónica Gisbert, Paula Sánchez, Anna Codonyer,
Natalia Morales, Cristina Peiró, Elisa Garza, Mijo Miquel, integrants del col·lectiu Hipnopèdia
Urbana i els membres de l’Associació de veïns i veïnes de Benimaclet: Ernest Cano, Julia Reoyo,
Antonio Pérez, Enric Sanchis, Emili Verdejo i Jesualdo Navarro.
A Guillem Planchadell per la seua col·laboració amb la proposta per la Ronda Nord.
Al col·lectiu Hipnopèdia Urbana, Antonio Moya i Cristina Peiró per la seua col·laboració en la
realització dels tallers infantils.

Agraïments i col·laboracions
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Al Terra Centre Social Bar per cedir-nos les seues instal·lacions per als infants.
Per acompanyar-nos durant tot el procés, a: Col·legi Municipal, Col·legi Pare Català, Col·legi
Carles Salvador i AVV de Benimaclet.
Per últim, destacar un sincer agraïment al Centre Instructiu Musical de Benimaclet (CIM)
com a seu de l’oficina oberta del procés, per cedir-nos els seus espais i recursos per al bon
desenvolupament dels tallers, reunions i dinàmiques participatives.
I A TOT EL BARRI DE BENIMACLET PEL SEU INTERÉS I CONTINUA PARTICIPACIÓ.
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