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VALÈNCIA, 14 DE DESEMBRE DE 2022 

 

L'obra, amb un pressupost que supera els 680.000 euros, es finançarà 
amb fons europeus 
 

 El jardí de Doctor Lluch en el Cabanyal serà 
remodelat per complet incorporant les 

propostes veïnals 

 

La Junta de Govern Local aprovarà divendres el projecte tècnic de remodelació 
completa del jardí de Doctor Lluch, en el barri de Cabanyal-Canyamelar. L'obra, amb un 
pressupost de 682.000 euros serà finançada amb fons EDUSI i tindrà en compte les 
aportacions realitzades per les entitats veïnals. Per al vicealcalde i regidor d'Ecologia 
Urbana, Sergi Campillo, es tracta de “l'actuació més important quant a jardineria en el 
barri del Cabanyal-Canyamelar en el marc del programa EDUSI”. 

La intervenció, que suposarà una renovació completa del jardí, millorarà els accessos i tot 
l'equipament, promourà la biodiversitat quant a la vegetació i crearà fins a nou zones 
diferenciades en els 17.390 metres quadrats que ocupa la superfície del jardí. Campillo ha 
destacat que “és un disseny que hem fet en col·laboració amb les entitats veïnals amb els qui 
ens hem reunit precisament per a parlar de la remodelació. De fet, el projecte final ha variat 
respecte de la idea inicial dels projectistes per esta petició veïnal”. Una d'estes modificacions 
introduïdes és la creació d'una zona per a gossos, barrada, que se situarà en l'extrem nord 
del jardí. Tindrà dos portes d'accés, ben separades i independents de les altres zones. 
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 El projecte contempla 
també dos zones de jocs 
infantils diferenciades per 
edats. Una per als més 
xicotets (4 a 6 anys) en la 
part alta central de la zona 
nord i una altra per a 
xiquets i xiquetes de 7 a 12 
anys. Cadascuna comptarà 
amb elements apropiats 
per a cada edat: 
gronxadors, cavallets i jocs 
inclusius entre altres. 
També es contempla una 
zona per a adolescents en 
la zona sud, amb mobiliari entre l'arbratge existent que permetrà que diverses persones 
s'asseguen a xarrar. 

Altres zones dissenyades en el projecte de remodelació del jardí és una zona de pic-nic que 
envoltarà l'espai destinat a jocs infantils, una zona d'aventura a la cantonada sud, una zona 
sènior biosaludable i una altra zona de musculació, en la part més alta de la zona sud, la 
millor orejada per la brisa de la mar, que disposarà de cinc aparells de gimnàstica a l'aire 
lliure. La zona d'aventura se situarà en la zona del jardí pròxima al poliesportiu, sota la zona 
més arbrada del jardí, i tindrà una tirolina, un multijoc i altres cinc jocs més. 

Finalment, el jardí de doctor Lluch tindrà també una zona per a esdeveniments urbans que es 
farà ampliant la plataforma de formigó existent en la zona nord, que es prolongarà mitjançant 
la instal·lació de bancs correguts de formigó dirigits cap a l'escenari en la part alta de la zona 
nord. 

Totes estes zones quedaran perfectament connectades. A més es milloraran tots els 
accessos, refent les rampes existents, i s'incorporaran 7 noves escales d'accés al llarg de tot 
el perímetre del jardí.  

Quant a la vegetació, es promourà la biodiversitat, mitjançant la plantació de diferents 
espècies arbustives de flor que permetrà identificar les diferents estacions de l'any en funció 
de la floració. Es posaran en servici dos fonts abeurador, una per a la zona nord i una altra 
per a la zona sud, i una tercera font en la zona per a gossos. 

Sergi Campillo ha anunciat que quan la Junta de Govern aprove el projecte tècnic 
“immediatament l'enviarem a contractació perquè es puga licitar i d'esta manera el jardí més 
important del barri del Cabanyal-Canyamelar i de la façana marítima puga renovar-se 
completament i els veïns i veïnes puguen gaudir d'una zona verda de qualitat”.    


