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1
per què?

1

Plànol de València 1883

PER QUÈ? 
Raons per desenvolupar una Estratègia Integral Par  cipa  va a 
Benimaclet. 

Benimaclet era un poble d’horta, una illa en un mar de camps solcats per sèquies. 
Amb el creixement de la ciutat de València, l’illa va ser absorbida per a conver  r-se 
en barri i en anomalía dins de la trama urbana. I en aquesta condició resisteix, com 
a barri que manté el seu carácter de poble, quan preguntes als veïns què volen para 
Benimaclet, la resposta més freqüent és: “seguir sent un poble”.    

Benimaclet compta amb una bona vertebració social a través de les seues 
organitzacions veïnals, no té problemes greus de convivència i integració, i gaudeix 
d’un fort dinamisme cultural i social impulsat i dut a terme des de baix per 
innombrables inicia  ves ciutadanes (concerts, trobades, actes públics, publicacions, 
conferències, tertúlies, projeccions de cinema…).
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1
per què?

La ronda ha segmentat el territori, no permetent la 
infi ltració de l’horta en la ciutat, un limit urbà ar  fi cial 
que desconnecta.
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1
per què?

Aquest projecte urbanís  c suposa una amenaça en el cas de realitzar-se segons 
els plantejaments presentats fi ns al moment. Amenaça perquè suposa la defi ni  va 
desconnexió de Benimaclet amb l’horta que abans li envoltava, la tenalla de la ciutat 
es tancaria defi ni  va i completament sobre el barri, impossibilitant els vincles entre 
aquest i l´Horta Nord. 

Els terrenys que quedaven entre el barri i la Ronda Nord es van clasifi car com a 
urbanitzables i van ser desenvolupats en un Pla Parcial en 1994 i posteriorment 
inclosos en el PAI Benimaclet Est, que va ser adjudicat a un agent urbanitzador en 
1995. Es tracta d’aproximadament 200.000 m² de sostre des  nats a més de 1.400 
habitatges. Aquests terrenys d’horta van ser comprats per promotores, abandonats 
els cul  us i emplenats amb abocaments de terres estèrils provinents d’excavacions. 
En aqueixa situació d’abandonament han romàs més de vint anys, els canvis 
legisla  us i les pretensions de canviar les condicions de l’adjudicació per augmentar 
l’edifi cabilitat van demorar la posada en marxa fi ns que va esclatar la bombolla 
immobiliària. 

El PAI que estava previst construir obeïa a esquemes urbanís  cs al nostre parer 
obsolets: con  nuació del viari de la ciutat sense  ndre en compte la topogra  a 
de l’horta, la qual cosa comporta l’eliminació de camins, sèquies, alqueries… i 
l’elevació de la cota d’urbanització entre 1 y 2 metres sepultant l’horta, segregació 
estricta d’equipaments i edifi cabilitat bolcada a la Ronda Nord. Aquesta imatge 
virtual del PAI mostra quins serien els resultats d’aquesta forma de construir ciutat.   

Benimaclet es troba davant d’una cruïlla que 
determinarà el seu futur: la forma en què 
s’aborde la realització del PAI Benimaclet-Est.
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1
per què?

Acció veïnal

Enfront d’aquesta situació, Els veïns de Benimaclet, en una inicia  va desenvolupada 
per l’Associació de Veïns, van decidir en el 2010 passar a l’acció. Els terrenys 
abandonats del PAI, ara en mans dels bancs, podien ser u  litzats com a horts urbans 
autoges  onats pels propis veïns. Després de la seua ocupació, i un any de lluita amb 
el propietari dels terrenys, aquests van ser fi nalment cedits (reservant-se els seus 
drets urbanís  cs) a l’Ajuntament de València. Avui, els Horts Urbans de Benimaclet, 
amb 100 parcel·les i quatre anys de camí recorregut, són una mostra de recuperació 
del territori i de responsabilitat col·lec  va i d’autoges  ó.

L’any 2015 es va convocar un concurs d’idees sobre els terrenys del PAI, amb la 
col·laboració de les dues Universitats Públiques Valencianes i de Caixa Popular. Es 
van presentar 43 propostes i en elles es troben línies comunes d’actuació que ens 
donen pistes molt clares sobre com pot ser un nou urbanisme basat en la 
par  cipació ciutadana i en el respecte pels valors de l’horta.

Horts de Benimaclet 
Fotografi a: Anna Devís 
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1
per què?

Una altra forma de fer urbanisme

Aquesta és la cruïlla: l’amenaça del PAI Benimaclet Est pot conver  r-se en una 
gran oportunitat en cas de realitzar-se segons altres postulats. Aquestes són les 
conclusions del concurs:

• La ciutat necessita un espai de transició amb l’horta, però aquesta transició ha 
de realizar-se en el sòl urbà, Ronda endins, no en l’horta.

• Aquesta transició ha de ser funcional i no solament formal. Ha de ser un espai 
d’intercanvi i de simbiosi entre ciutat i horta. 

• El nou urbanisme ha de ser fl exible en la seua execució, gestat des de processos 
par  cipa  us que integren a la població del barri en el seu desenvolupament. 

• La ges  ó dels equipaments ha de residir en part en els propis ciutadans i els seus 
col·lec  us, promovent la transmissió horitzontal de coneixements enfront de la 
dependència ver  cal de l’individu enfront de l’Administració.  

• Aquests plantejaments no són incompa  bles amb els compromisos de 
l’administració amb els propietaris dels terrenys. Es cercarà el manteniment de 
l’edifi cabilitat a travès de la negociació i el consens.
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1
per què?

Una altra forma de fer urbanisme

Per tot el que s’ha dit anteriorment, considerem oportú i necessari  desenvolupar 
una Estratègia Integral Par  cipa  va al barri de Benimaclet que es centre a pensar i 
refl exionar entre tots quin és el nou model  de ciutat que volem i la relació d’aquest 
amb l’horta i amb el barri existent. 

Aquest procés desembocarà en conclusions i propostes que poden ser un model 
a seguir en altres barris de la perifèria  per a resoldre la transició de la ciutat de 
València i l’horta que l’envolta. 

Per açò pensem que   BENIMACLET ÉS FUTUR

PAHI

diàlegs per l’acció

propostes premiades en el concurs Benimaclet Est

WELCOME TU BARRIO ES TU CASA



12

2
què?

PROPOSTA PER A L’ELABORACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA INTEGRAL PARTICIPATIVA PER AL BARRI DE BENIMACLET

QUÈ? 
Àrees temà  ques que ha d’incloure l’Estratègia Integral Par  cipa  va. Defi nició i 
jus  fi cació de les considerades prioritàries.

Per a abordar l’Estratègia Integral Par  cipa  va amb efec  vitat és necessari acotar  
els seus objec  us, limitar les àrees a tractar, detectar els aspectes claus és una de 
les primeres tasques que abordarà l’equip, la metodologia necessària per a açò es 
defi nirà més endavant en el capítol COM?

Per a la defi nició de l’Estratègia és tan necessari intuir els objec  us com tenir clar 
l’origen dels problemes de barri, és més, és essencial detectar l’arrel d’un problema 
per a poder actuar de forma efec  va. L’estratègia defi nirà les actuacions necessàries 
per a aconseguir els reptes plantejats en el barri de Benimaclet, incidint sobre els 
orígens que produeixen o poden produir anomalies cíviques, en comptes de pal·liar 
aquestes anomalies.

Atenent al plantejament del punt anterior en el qual s’ha explicat com és el gran 
repte al que s’enfronta el barri de Benimaclet, i, en un procés previ que serà revisat 
amb posterioritat, s’han detectat les àrees clau en les quals centrar l’estratègia. 
La seua elecció es basa en la seua capacitat d’estructurar mecanismes capaços de 
transformar ac  tuds i ap  tuds en el barri, tant  siques com socioeconòmiques o 
demogràfi ques. 
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2Les àrees clau triades són:

URBANISME
• Propostes  per a un nou planejament en els terrenys del PAI Benimaclet Est.
• Relació de Benimaclet amb l’horta dins d’una visió metropolitana. 
• Espai urbà del barri de Benimaclet.

HABITATGE
• Implementació de nous models d’habitatge (coopera  ves, cessió d’ús de sòl 

públic, etc.)
•  Rehabilitació del parc existent d’habitatges.

COMERÇ
• Comerç de proximitat, generar canvis en els hàbits de consum per a afavorir la 

compra de productes de l’horta.

PATRIMONI
• Patrimoni material: sèquies, alqueries, camins, etc.
• Patrimoni immaterial
• Paisatge

MOVILIDAD
• Zona 30
• Transport públic
• Aparcament
• Relació amb la Ronda Nord

Aquestes 5 àrees de desenvolupament del 
treball de par  cipació i consulta tenen una 
component transversal a totes elles d’especial 
interès i absolutament necessària que es 
considera no ha d’abordar-se com un àrea 
independent sinó en cadascuna d’elles de 
forma específi ca, es tracta de l’ENERGIA, en 
els seus vessants de sostenibilitat, efi ciència 
energè  ca, ecologia urbana, reducció de la 
petjada de carboni i de les emissions de CO2, 
ciutat amable, etc.
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Urbanisme

Es considera una de les àrees de major importància a causa de la situació actual: 
aquest és l’únic barri de València que presenta una gran quan  tat de sòl sense 
urbanitzar i en una situació de paràlisi en la ges  ó del mateix. Si ens fi xem en la ciutat 
de València, i més concretament en l’àmbit interior de la ronda de circumval·lació, 
tan solament queden pe  tes borses de territori sense urbanitzar, una vegada que 
ja s’ha dut a terme la urbanització d’altres àrees com Malilla, Fonteta de Sant Lluis, 
Patraix o Campanar. 

El barri de Benimaclet té una relació de certa independència amb la ciutat, és un 
barri que viu en certa forma autònom a la ciutat i amb autosufi ciència en la seua 
ac  vitat, aquest és un tema a estudiar per a valorar la conveniència o no d’accions 
referents  a connexió o integració amb la resta de la ciutat.  

Benimaclet va ser un poble independent fi ns al 1882. Respecte a altres casos 
de nuclis rurals absorbits per la ciutat de València, com Campanar o Patraix, té 
l’avantatge d’haver crescut de forma orgànica en el segle passat, amb un eixample 
que es va generar des d’ell mateix, seguint la trama del propi nucli.
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Aquest eixample, amb edifi cis de 5 i 6 altures i habitatges en planta baixa, conforma 
una transició entre les cases de poble i la ciutat moderna que minimitza la sensació 
de poble assetjat.

La qualitat de l’espai urbà genera benestar en la vida dels ciutadans. Generar 
espais urbans de relació mo  va i augmenta la relació social dels veïns i 
augmenta la seua qualitat de vida, ja que fomenta la relació social comuna.

Benimaclet s’assenta en un territori ple de traces que fi xa la imatge del que és. 
L’aparició de la Ronda ha segmentat el territori, ha deixat el territori 
ferit i la relació entre la ciutat i el seu entorn incompleta. És necessària 
la refl exió sobre el model urbà en relació amb l’horta, amb la resta de ciutat i amb 
els municipis propers, cal una refl exió que par  nt del model  metropolità arribe 
fi ns al local, és necessària una estratègia integral i integradora que aposte per un 
nou model metropolità i que es materialitze en els terrenys vacants entre el 
Benimaclet urbà i el Benimaclet agrícola.
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Habitatge

En Benimaclet  l’habitatge existent té problemes de considerable importància: falta 
d’aparcament, habitatge de poca qualitat el que suposa edifi cis amb un alt cost 
energè  c, falta d’accessibilitat, etc. Per tot açò, són necessàries polí  ques 
ac  ves de rehabilitació del parc construït d’habitatges.

Cal  plantejar què és el que la societat actual demanda, quins  pus 
d’habitatge són els desitjats pels ciutadans. Est és un tema a tractar amb 
amplitud de mires, lluny de prejudicis de models assentats sense una crí  ca raonada. 
En Benimaclet poden coexis  r vivendes en planta baixa, habitatges en coopera  va, 
habitatges en lloguer, habitatges assis  ts amb els habitatges en propietat. S’entén 
per tant la necessitat d’estudiar i tractar de quina forma i com vol la ciutadania 
viure, no serveixen els models del segle XX,  hi ha nous models de família i noves 
maneres d’habitar. La idiosincràsia del barri també genera la possibilitat d’altres 
formes d’agrupar vivendes  que s’òbriguen al carrer.

Es proposa tractar també sobre nous models de ges  ó del sòl, que eviten l’especulació 
sobre el mateix, la cessió d’ús, i els models desenvolupats sobre la base d’aquest 
model de concepció similar es valoren avui com a opcions a considerar especialment 
per a la ges  ó del sòl públic, encara que es poden implementar també en sòl privat.

En el Benimaclet actual es donen la mà espais de vida estabilitzats en el temps que 
iden  fi ca la comunitat de veïns amb l’espai públic comú i que enllaça amb el seu 
passat rural amb noves maneres d’habitar que tendeixen a una manera de  viure 
sostenible, conscient de la riquesa del mitjà. La proposta de l’Estratègia Integral 
Par  cipa  va del barri de Benimaclet vol plantejar el problema de l’habitatge en 
aqueixos termes, és un repte de futur.
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Comerç

Un tema molt important lligat a la presència de l’horta és el comerç de proximitat, 
fet que té a veure amb la viabilitat econòmica de l’horta de València, l’ecologia i la 
sostenibilitat del nostre entorn. Un consum que afavorisca la producció ecològica 
de productes, el petit comerç, el producte de proximitat, de temporada, evitant 
el consum globalitzat i recolzant l’activitat comercial de petita escala 
que genera barri. Aquest és un tema molt arrelat a Benimaclet, en aqueix 
sentir-se poble en la ciutat, de tenir el seus arrels en una terra productiva. El 
futur de Benimaclet està vinculat al seu territori i a la seua activitat agrícola, a 

la seua horta. L’ Horta és futur.

El comerç  té relació amb l’ocupació de les plantes baixes, en Benimaclet la part 
central del barri té habitatges en planta baixa, l’ac  vitat comercial es desenvolupa 
en plantes baixes d’edifi cis en altura i es concentra en uns quants carrers, deixant 
moltes zones amb plantes baixes sense ac  vitat. El fet que les plantes baixes no 
 nguen ac  vitat genera un cert abandó de l’espai públic, l’ac  vitat en planta baixa 

genera vida i riquesa així com economia. Aquest tema és de gran interès ja que no 
totes les plantes baixes poden, ni han de ser des  nades a comerços de proximitat 
o a oci. 

projectes de futur per a l’horta de València

parada de Eusebi. Benimaclet
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Patrimoni

L’Estratègia Integral Par  cipa  va incidirà de manera intensa en el caràcter mul  forme 
del patrimoni cultural de Benimaclet. El barri és un exemple clar d’assentament 
urbà en l’horta de València que ha sigut incorporat a la ciutat. La seua forma urbana, 
nucli històric i eixample, juntament amb la seua horta, formen part d’un paisatge 
agrícola, mil·lenari i de regadiu tradicional, únic a Europa, com és l’Horta Nord de la 
ciutat de València.

Els elements cons  tuents d’aquest paisatge: edifi cacions tradicionals, com les cases 
Xocolatera i Mistral, el Molí de Farinós i les alqueries de Bayarri, Visquet, Farinós i 
Montañana; la xarxa de sèquies que es distribueixen entre la de Vera i la de Favara, 
els camins històrics de les Fonts i de la Murta són tots ells elements integrants 
d’aquest conjunt patrimonial de gran valor. Sense aquests elements patrimonials, 
aquest paisatge deixaria d’exis  r.

El conjunt format per les alqueries de Benimaclet, el cementeri parroquial (l’únic 
que queda en la ciutat de València, excepte les pedanies, enclavat en l’horta) i 
l’horta de Vera, conformen una àrea de gran valor paisatgís  c.

L’elaboració d’una Estratègia per a Benimaclet servirà per a adquirir la consciència 
i la sensibilitat necessàries a l’hora d’intervenir en un paisatge històric de l’horta 
de València. També ha d’ajudar a recuperar aquest patrimoni plantejant les bases 
d’ajudes a la rehabilitació del patrimoni rural.

Benimaclet compta a més amb un patrimoni immaterial de gran valor com és la 
memòria històrica de les seues tradicions i de la seua gent. Diverses inicia  ves 
ciutadanes estan arreplegant de manera oberta i par  cipa  va la història oral, visual, 
gràfi ca i escrita del barri. L’Estratègia Integral Par  cipa  va ha de servir com a vehicle 
que aglu  ne maneres de compar  r la història del barri.
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Mobilitat

L’Estratègia Integral Par  cipa  va integrarà l’aplicació de PMUS de la ciutat de 
València. En el barri de Benimaclet la majoria de desplaçaments es realitzen a peu, 
la qual cosa el situa en una excel·lent posició per a aconseguir una mobilitat més 
sostenible. Per tant és imprescindible cuidar, protegir i potenciar aquest fet, amb 
mesures que suposen un clar pas endavant  en la promoció dels desplaçaments a 
peu.

Els objec  us principals que es  ndràn en compte són:
• Potenciar que el vianant siga el principal protagonista de la mobilitat en el barri, 

recuperant l’espai públic disponible des del punt de vista ambiental i funcional i 
millorant les connexions entre diferents zones per als vianants.

• Possibilitat d’implantar una zona 30 en el barri de Benimaclet.
• Consolidar i afavorir l’expansió de la bicicleta com a manera de transport general 

i quo  dià dels ciutadans en el barri.
• Redefi nir una jerarquia viària en el barri que permeta una millor ordenació dels 

fl uxos de tràfi c, de manera que exis  squen punt de trobada de la ciutat i els 
ciutadans.

• Organitzar l’espai des  nat a l’estacionament en super  cie.
• Contribuir a la descarbonització del sistema de transport, per a reduir la 

contaminació, disminuir el soroll i millorar la qualitat ambiental.
• Aconseguir una ciutat accessible per a tots els ciutadans, de manera que puguen 

realitzar les seues ac  vitats en la ciutat en condicions d’igualtat.
• Una altra qües  ó d’especial rellevància a incloure en l’Estratègia Integral de 

Benimaclet és la relació del barri amb la Ronda Nord, el caràcter que adquireix 
aquesta infraestructura urbana al seu pas per aquesta àrea, ja que separa i 
desmembra l’àmbit urbà del rural.

Les estratègies per al vianant, per a la 
bicicleta, per a potenciar el transport públic i 
per a reduir el vehicle privat seran tractades 
en el Pla de par  cipació de Benimaclet.
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Medi ambient

L’anhel de tots els veïns del barri no és un altre que el d’aconseguir que siga més 
habitable, compromès amb el futur, obert al diàleg i més sostenible. L’oportunitat 
de canvi existeix i ha d’estar basada en inicia  ves públiques i ciutadanes que actuen 
com a motor del mateix i siguen capaços de generar valor mantenint com a objec  u 
prioritari aconseguir millorar les condicions d’habitabilitat. Entre les diferents línies 
que es podrien plantejar en el pla de par  cipació, les actuacions en energia són 
les úniques que poden impulsar aqueix canvi i al mateix temps generar recursos, 
incloent, a més, com a principi ineludible, la sostenibilitat en termes socials, 
econòmics i mediambientals.

L’Estratègia Integral Par  cipa  va és necessari que cree un marc de compromís 
global que pose en marxa, de forma integral, diferents inicia  ves que s’autofi nancen 
i que es  guen dins d’un objec  u ineludible com és la  recuperació de la dimensió 
humana de la Ciutat mitjançant l’assumpció de compromisos amb la sostenibilitat 
i la gobernança. La transformació de Benimaclet requereix el canvi de la polí  ca 
energè  ca actual en la qual l’administració actua com un consumidor passiu i sense 
capacitat de negociació enfront dels subministradors tradicionals.

Benimaclet necessita un compromís global amb l’energia i amb el medi ambient, 
emmarcat en un horitzó temporal a llarg termini, que ha de ser assumit i promogut 
directa i personalment des de les administracions per ser una inicia  va transversal 
en la qual s’han d’involucrar totes les Àrees de Govern municipal. Les inicia  ves a 
desenvolupar han de formar part d’un compromís amb el futur basat a aconseguir 
l’any 2050 zero emissions per consum d’energia i amb un subministrament cent per 
cent d’origen renovable, com ja han fet altres ciutats europees. 
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Les inicia  ves que s’han d’abordar en el pla de par  cipació com a prioritàries són 
les següents:

• Actuacions en edifi cació: El comportament energè  c de la majoria d’edifi cis 
del barri és inefi cient i l’engegada d’un programa ambiciós de rehabilitació 
energè  ca no solament hauria de reduir la despesa sinó que aquesta reducció 
hauria de ser la base que permetera amor  tzar les inversions que requereix la 
seua adequació energè  ca.Prioritzar la rehabilitació és ineludible no solament 
pel compromís energè  c sinó també per l’ac  vitat econòmica i la creació 
d’ocupació que es pot generar al voltant d’aquesta inicia  va. La mala situació 
dels habitatges és una de les causes de la pobresa energè  ca que actualment 
pateix el barri, la qual cosa obliga sense demora a avançar per aquest camí. 

Una mesura a prendre seria avançar els objec  us per a rehabilitació i 
construcció de nous edifi cis de caràcter públic que la Direc  va Europea de 
2010 fi xa sota la denominació d’Edifi cis de Consum Quasi Nul i desenvolupar 
un pla social de rehabilitació per a eradicar la pobresa energè  ca.
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• Actuacions en transport: La polí  ca de mobilitat en Benimaclet ha de par  r de 
la reducció de les necessitats de transport motoritzat, com a conseqüència de 
l’increment de la disponibilitat de serveis que minimitzen els desplaçaments, 
i, per descomptat, d’una aposta decidida per fer un barri per al vianant. 
L’alliberament d’espais per un menor trànsit rodat de caràcter privat suposarà 
un doble avantatge: la reducció d’emissions i la recuperació dels carrers que han 
anat perdent la seua funcionalitat fi ns a conver  r-se en simples aparcaments.

Una mesura a implementar és l’aplicació del PMUS i que s’autofi nance 
mitjançant una polí  ca fi scal que eximisca de taxes i impostos a les pràc  ques 
triades, penalitze les no desitjables i incloga: la peatonalització, l’ús de la 
bicicleta i l’aposta pel transport públic.

• Actuacions en autosufi ciència energètica: La incorporació de sistemes de 
generació d’electricitat en edifi cis públics ha de conver  r-se en una font 
d’ingressos capaç no solament d’alliberar i reduir les par  des de despeses sinó 
d’assumir les inversions necessàries.

Una mesura a tenir en compte és fomentar el consum d’electricitat en la 
cobertura de les seues necessitats energè  ques, excloent l’ús de combus  bles 
fòssils, generant aqueixa electricitat amb fonts renovables en la seua major 
part en instal·lacions pròpies i que la que procedisca de l’exterior siga 
d’origen cent per cent renovable. A més, exigir i controlar a les distribuïdores 
elèctriques perquè modernitzen les seues xarxes amb la fi nalitat de fer 
possible les inicia  ves d’autoconsum.
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COM? 
Procés per a realitzar l’Estratègia Integral Par  cipa  va.

El procés de treball de l’equip redactor es centrarà en un triple vessant:    

Reunions de treball amb els tècnics de les regidories que tenen competències en 
les àrees temàtiques triades.  

El desenvolupament del procés s’ha de recolzar en les consultes amb els tècnics de 
l’administració tant per a recaptar informació com per a consensuar l’Estratègia. 
Especialment important és treballar conjuntament amb els tècnics de l’àrea 
d’urbanisme: inicialment per a l’estudi de tota la documentació de planejament 
existent i durant el procés perquè en tot moment el resultat complisca la norma  va 
i es conver  sca en un document fi nal legal i ú  l. El principi de transparència i 
comunicació s’ha d’estendre a la relació amb l’administració amb la qual s’haurà de 
fi xar un calendari de reunions periòdiques.

Reunions informatives amb els propietaris dels terrenys.

Hi ha altres agents als quals també es deu tenir en compte i que deuen ser inclosos 
en el procés, aquest grup de gran importància està format pels propietaris del sòl 
afectats pel PAI. Amb ells es proposa mantenir reunions periòdiques d’informació i 
comunicació. A més es deuria intentar involucrar-los en el procés perquè par  cipen 
com a part important del mateix i col·laboren en l’elaboració de la proposta urbana 
des del principi.

Procés participatiu de la ciutadania. 

En un procés par  cipa  u l’agent principal és la ciutadania, és fonamental la seua 
par  cipació constant i con  nua, així com la transparència i la comunicació amb ella. 
Per a mantenir-la durant tot el procés serà necessari realitzar un treball con  nu 
d’educació i formació en la par  cipació per a tots els agents intervinents. 

3
Estratègia Integral Participativaciutadania

propietarisad

ministració
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El procés par  cipa  u es dissenyarà pels agents gestors,grup redactor, i es 
consensuarà amb l’administració local, amb els tècnics de l’ajuntament i s’exposarà 
prèviament a la població. Es  ndrà especial cura i treball a ser el més transparents i 
par  cipa  us en totes les fases del procés. 

El model par  cipa  u que es proposa es basa en diferents fases d’actuació que 
posteriorment es defi neixen i que tractaran sobre els temes descrits anteriorment. 
Per a la seua elaboració es generaran diferents grups de treball:

Grup motor, format per membres de l’equip redactor de cada àrea i voluntaris 

Grup de seguiment , format per dos membres de l’equip redactor i representants 
dels agents involucrats al barri.

Grup de comunicació , format per dos membres de l’equip redactor. 

Els diferents membres de l’equip, recolzats per personal de suport, formaran part 
dels diferents grups de treball en funció de les seues afi nitats, habilitats i experiències 
prèvies en cada àrea temà  ca, açò és possible donat l’ampli ventall de perfi ls que 
ofereix l’equip generat que presenta aquesta proposta. Es cercarà la col·laboració 
en els diferents grups de treballs de voluntaris que recolzen les labors de treball més 
exhaus  ves, com treballs de camp de recopilació d’ajuda en organització de tallers, 
etc. Aquests grups de voluntaris se cercaran en el propi barri, ins  tuts, associacions 
i en la universitat. 
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Es proposa la realització de diversos tallers una vegada informada i transmesa la 
proposta a la població. Els tallers es planifi quen i dissenyen amb objec  us clars 
en la seua formulació per, a través d’ells, en les seues diferents fases de treball, 
aconseguir els objec  us que per a cadascun d’ells s’estableix, a fi  de reunir la sufi cient 
documentació consensuada com per a arribar a l’elaboració d’una proposta urbana 
per al barri.

Com a equip d’arquitectes, entenem el projecte par  cipa  u com una eina d’anàlisi 
i de formulació d’una proposta opera  va per a la planifi cació, la cura i la ges  ó 
de Benimaclet. El bon desenvolupament d’aquest procés requereix el compar  r 
perspec  ves i objec  us entre les diferents ins  tucions, els ciutadans i les diverses 
realitats socials del barri.

La nostra proposta metodològica es basa en un procés ar  culat en quatre fases: 
cadascuna té unes caracterís  ques i uns objec  us a aconseguir.

• Fase 1 PARTICIPA AL TEU BARRI

• Fase 2 DESCOBREIX EL TEU BARRI

• Fase 3 DIBUIXA EL TEU BARRI

• Fase 4 ADMINISTRA EL TEU BARRI

La nostra proposta metodològica és el 
resultat de la unió entre la teoria dels 
projectes par  cipa  us i una base teòrica 
fonamentada en l’estudi de les dinàmiques 
urbanes.
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Fase 1   
PARTICIPA AL TEU BARRI

Objec  u general: obtenir un grup de participació cohesionat i convençut.

La primera fase del procés par  cipa  u consta de tres parts, amb objec  us i accions 
diferents

Part I

Sub-objec  u: mapejat i primer acostament als actors, redacció material 
par  cipa  u.

Com: reunions amb els diferents actors.

Consisteix en localitzar i iden  fi car precisament tots els diferents grups que 
par  cipen quo  dianament i en diferent manera a la vida en el barri: associació 
de veïns, col·lec  us dels horts, falles, agrupacions musicals, AMPAs de col·legis i 
d’ins  tuts, associacions de mestresses de casa, grups parroquials, associacions 
d’alumnes i an  cs alumnes dels col·legis i ins  tuts. Per al correcte desenvolupament 
del procés par  cipa  u serà d’especial interès la par  cipació de tots els col·lec  us 
i associacions de dones, ja que la dinàmica par  cipa  va que es vol desenvolupar 
 ndrà com a base la perspec  va de gènere. 

Una vegada completat el mapatge dels actors que poden col·laborar en el procés, 
es proposa un primer acostament personalitzat per a explicar-li els possibles canvis 
que podrien afectar el barri, el perquè és fonamental la seua col·laboració en el 
procés par  cipa  u i com aquest s’estructurarà. D’aquesta forma es vol aconseguir 
la complicitat i la vinculació de la majoria dels actors del barri.
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Perquè aquesta fase  nga èxit i la ciutadania 
entenga la importància del seu paper 
ac  u dins del procés de par  cipació, se’ls 
proporcionarà la informació elaborada 
prèviament de forma atrac  va i fàcil 
d’entendre: gràfi cs i esquemes, imatges i 
comparacions, dades i exemples, que seran 
el material de base d’aquesta primera fase.
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Part II

Sub-objec  u: cohesionar el grup i explicar les dinàmiques de la participació.

Com: reunions amb els diferents actors, taller “Paraules Clau”.  

Consisteix a reforçar el grup d’actors interessats a par  cipar al procés 
par  cipa  u per a obtenir un grup cohesionat i convençut de les intencions. 
Als par  cipants se li explicarà que el procés par  cipa  u i els seus tallers es 
desenvoluparan segons els conceptes de:

Co-responsabilitat  – L’èxit del procés par  cipa  u i dels seus tallers serà gràcies 
a un bon treball entre les ins  tucions i els diferents actors, les responsabilitats dels 
quals són compar  des.

Canvi – L’objec  u del projecte par  cipa  u és generar entre tots un procés de canvi 
per a millorar el barri.

Confi ança – Els diferents actors hauran de madurar entre ells un sen  ment de 
confi ança i no actuar segons prejudicis preestablits. Les metodologies emprades 
al llarg de tot el procés ajudaran el desenvolupament d’aquest sen  ment recíproc.

Transparència en la informació – Es planteja compar  r de forma molt oberta 
i transparent tota la informació prèvia i la que s’aconseguisca directament o 
indirectament al llarg de tot el procés. 

Coordinació – L’equip de projecte s’encarregarà de ges  onar i comunicar tota la 
informació i tots els aspectes rela  us a la implementació i a la ges  ó del procés 
par  cipa  u i dels seus tallers.

Consens – L’avanç del procés cap als objec  us fi nals, serà ges  onat a través 
d’acords: tots els temes de confl icte i de desacord seran interpretats com a possibles 
temes per a aprofundir. L’aprofundiment serà l’eina que a través del diàleg permetrà 
al grup de treball arribar a un acord sempre en el respecte de les opinions.
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Una vegada explicats els conceptes base 
de funcionament del procés par  cipa  u, 
es proposarà, a cada integrant del grup de 
par  cipació, que apunte en una pissarra unes 
PARAULES CLAU per a indicar un dèfi cit i una 
virtut del barri. Aquesta acció ens permetrà 
tenir un primer acostament “espontani” i no 
dirigit a la diagnosi del barri. Arran d’aquest 
primer acostament es proposarà un debat 
per a aconseguir un primer consens sobre 
els temes a analitzar en el desenvolupament 
del projecte par  cipa  u.
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Part III

Sub-objec  u: explicació línees estratègiques.

Com: presentació pública, distribució material informa  u.

A par  r dels temes individualitzats en la fase anterior, a través de les PARAULES 
CLAU, s’introduiran unes línies estratègiques de refl exió, el debat de les quals 
podrien resultar interessants per al desenvolupament dels tallers següents. Les 
línies estratègiques són:

Urbanisme   Habitatge   Comerç   Patrimoni   Mobilitat

Les accions d’aquesta primera fase són les que permetran el contacte, l’explicació, 
l’exposició i un primer acostament al procés par  cipa  u. Aquest procés, en 
respecte d’un concepte de par  cipació com més obert i inclusiu, es planteja no 
tancar-se a opinions o suggeriments, que puguen millorar el desenvolupament de 
les dinàmiques propostes.
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Fase 2        
DESCOBREIX EL TEU BARRI

Objec  u General: aconseguir una autodiagnosi consensuada que genere 
accions i propostes.

La segona fase del procés par  cipa  u consta de dues parts amb objec  us i accions 
diferents. 

Part I 

Sub-objec  u: construir un autodiagnosi urbà participatiu.

Com: taller de reconeixement de l’entorn (FITXA F1), taller mapa percep  u de 
l’entorn urbà (FITXA F2 – reservades a les escoles).

En aquesta segona fase de treball es realitzaran uns tallers de reconeixement de 
l’entorn urbà. Aquests  ndran com a objec  u l’observació i descripció, de manera 
directa, de l’entorn quo  dià de Benimaclet. A través d’un o més recorreguts pel 
barri, els actors podran construir un mapa de diagnòs  c par  cipat en el qual es 
determinen les fortaleses, les febleses i les amenaces del barri.

Els recorreguts de reconeixement urbà plantejats prèviament podran pujar variacions 
en funció de l’interès dels actors, amb l’objec  u d’explicar millor les dinàmiques 
urbanes. Els processos de reconeixement podran complementar-se a través de la 
subministració del D.U.G (Diagnòs  c Urbà de Gènere), un qües  onari elaborat pel 
Col.lec  u Punt Sis amb l’objec  u de descriure, ordenar i analitzar l’entorn quo  dià.

Per al desenvolupament d’aquests tallers d’autodiagnòs  c par  cipa  u es  ndrà 
especial cura en què es respecten les qües  ons d’igualtat de gènere i que es treballe 
amb diferents grups d’edat, ja que cada grup té un coneixement, unes necessitats i 
unes prioritats diferents. Tots els grups s’organitzaran en funció dels objec  us dels 
tallers, assegurant sempre que entre ells siguen equilibrats.
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Es considera de gran interés el desenvolupament d’un taller dins d’un col·legi-
ins  tut. Als estudiants se li demanarà expressar el seu punt de vista sobre el barri, 
sobre el que no els agrada, sobre el que millorarien o canviarien. Açò ens permetrà 
generar, amb la seva ajuda, un mapa de autodiagnosi enfocat a totes aquelles 
problemà  ques que puguen afectar a aquesta categoria de ciutadans.

Per a complementar i integrar la informació proporcionada, pel recorregut i pel 
taller en l’escola, es proposa la realització d’entrevistes a persones que  nguen una 
representació important al barri: a través d’elles es plantejaran qües  ons sobre els 
diversos aspectes d’interès (més o menys puntuals) i sobre les àrees de treball. Es  
donarà especial atenció a les problemà  ques i eventuals solucions. Les entrevistes 
en forma de vídeo, àudio o textos representaran un altre material sobre el qual 
debatre. Seran reproduïdes o exposades en la seu de treball, al costat del material 
desenvolupat dins dels tallers, i representaran per a tots els ciutadans altre material 
sobre el qual refl exionar.

Part II

Sub-objec  u: consensuar un autodiagnòs  c urbà par  cipa  u.

Com: crear un mapa comunitari d’anàlisi, (FITXA F3)

Després de la primera fase d’autodiagnòs  c, desenvolupada a través dels tallers 
anteriorment proposats, es passarà a una fase de tallers de consens per a poder 
generar un mapa de necessitats i cri  citats. Aquesta fotografi a del nostre entorn 
serà el fruit d’un taller desenvolupat en dos nivells, un de treball individual i un de 
treball col·lec  u. Els par  cipants, començant a nivell individual per una valoració de 
tres aspectes posi  us i tres nega  us, hauran d’arribar a tenir una visió consensuada 
i mapeada de les cri  citats. 

La construcció compar  da d’aquest 
document gràfi c i de la seua eventual 
memòria serà la base per a poder començar 
la part proposi  va del procés.
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Fase 3   
DIBUIXA EL TEU BARRI

Objec  u General: elaboració de la proposta urbana estratègica fi nal i devolució 
a la ciutadania.

La tercera fase del procés par  cipa  u consta de tres parts amb objec  us i accions 
diferents. 

Part I

Sub-objec  u: generar propostes i primers consensos.

Com: taller World Cafè, (FITXA F4)

Arran del mapa col·lec  u redactat en el taller anterior, l’equip de par  cipació 
elaborarà un llistat de preguntes importants, proposant, si fa falta, una revisió dels 
objec  us defi nits. En aquesta fase proposi  va s’introduirà el concepte de prioritat 
lligat a totes les intervencions proposades.

La metodologia que s’u  litzarà en aquesta fase és la de World Cafè. El grup de 
par  cipació vindrà dividit en grups més xicotets: aquesta divisió es farà en funció de 
com es vulguen abordar els temes, i de quin  pus de dinàmica es vulga crear dins 
dels mateixos. Els grups, a rotació, seran cridats a asseure’s en les taules temà  ques: 
en cada taula es tractarà un tema específi c (taula habitatge, taula comerç, etc.) i els 
actors hauran de proposar accions concretes i consensuar-les a nivell grupal. Cada 
taula serà dotada d’un mapa de tot el barri i de tot el material necessari perquè els 
par  cipants puguen apuntar, dibuixar, escriure o anotar les seues consideracions 
damunt d’elles. La rotació dels grups cada 15-20 minutos, assegurarà que tots els 
par  cipants hagen proposat, debatut i consensuat totes les dinàmiques dels temes 
triats per al taller. Una vegada acabat el treball per grups es procedirà a una posada 
en comú, per a comunicar i debatre les 4-5 idees principals que hagen eixit en cada 
taula.
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Als par  cipants se’ls demanarà, una vegada 
establides les accions a fer,  consensuar un 
ordre de prioritat de les mateixes, explicant 
que unes accions són necessàries per al 
desenvolupament de les següents.
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Part II

Sub-objec  u: elaboració proposta fi nal.

Com: reunions periòdiques de presentació.

En aquesta fase, a par  r del resultats ja madurs del taller anterior, es planteja 
l’elaboració d’una proposta fi nal.

Desenvolupada pels arquitectes “facilitadors” que han dirigit els tallers, la proposta 
urbana arreplegarà tot el treball previ. De manera com més precisa, intentarà 
respondre a tots els temes consensuats en les primeres parts del procés par  cipa  u, 
evitant, on siga possible, les situacions de confl icte entre ells. L’objec  u principal del 
grup de projecte serà delinear unes accions i unes propostes, formalitzar el seu 
cronograma d’actuació, posant cura al compliment de tota norma  va vigent.
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El conjunt d’estratègies i accions formarà una proposta urbana integral per al 
barri de Benimaclet. Els seus avanços es presentaran al grup de par  cipació de 
manera periòdica i con  nua en el marc d’unes reunions par  cipa  ves. Gràcies 
a elles la ciutadania, l’administració i els altres actors seguiran sent par  cipes 
de l’elaboració de la proposta en el seu diferents graus d’avanç.

Aquestes reunions permetran també la con  nua revisió dels objec  us i la 
solució consensuada dels possibles confl ictes que isquen dins del procés de 
projecte.
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Part III

Sub-objec  u: devolució i evaluació de la proposta fi nal.

Com: reunió de presentació del treball fi nal.

Una vegada elaborat el document de proposta urbana es planteja la seua devolució 
a la ciutadania. En aquesta fase fi nal es procedirà a una avaluació, revisió i, si 
necessària, reformulació de determinats aspectes.

Aquesta part es desenvoluparà a través de reunions similars a les de la primera 
fase. Als actors intervinents se’ls proporcionarà tot el material gràfi c necessari per 
a poder comprovar i avaluar la proposta fi nal. Aquesta proposta, elaborada per 
l’equip de par  cipació, haurà de posar l’accent en tots els aspectes delineats al 
llarg de les reunions de presentació i avaluació dels avanços. Gràcies a aquest  pus 
d’enfocament, els ciutadans podran avaluar i comprovar personalment el resultat 
fi nal elaborat gràcies a la seua col·laboració al projecte par  cipa  u, detectant la 
importància d’aquests processos en un projecte de ciutat més inclusiu i equita  u.
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Fase 4      
ADMINISTRA EL TEU BARRI

Objec  u General: elaboració d’una guia de co-responsabilitat i gestió.

Com: reunions, creació de grups de treball.

Aquest punt del procés participatiu té com a objectiu de generar una guia 
de co-responsabilitat i ges  ó conjunta dels espais i de les dinàmiques generades a 
través del projecte de par  cipació. Entre els diferents actors s’elaborarà una guia 
amb una proposta de normes de convivència, ús i ges  ó. Aquesta nova guia de 
ges  ó podrà administrar, entre altres coses, l’apropiació comunitària de l’espai 
públic, la co-responsabilitat en el manteniment i en la neteja del barri i la ges  ó 
conjunta publico-comunitària d’espais i serveis.

La redacció d’aquesta guia de ges  ó es desenvoluparà al llarg de reunions entre els 
diferents actors. Una vegada començat el procés i amb els objec  us clars, es crearan 
diferents grups de treball. Cadascun d’ells  ndrà l’objec  u d’analitzar uns escenaris 
i entendre qué  pus de ges  ó es podria proposar.
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La par  cipació en la creació d’aquest  pus de document i el document mateix 
millorarà la qualitat de vida a l’entorn de Benimaclet, responsabilitzarà 
els diferents actors i subratllarà la co-responsabilitat entre societat civil i 
Administració en l’organització i ges  ó de les diferents dinàmiques del barri.
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La comunicació del procés

En tot  pus de procés par  cipa  u, la comunicació entre els organitzadors i els 
diferents actors és fonamental. Des del primer moment de treball, plantegem l’ús 
de diferents mitjans de comunicacions per a poder arribar a tenir un “public” com 
més ampli possible. A través d’ells es podran convocar les reunions, comunicar els 
avanços del procés i exposar els resultats. Els mitjans per tal que la ciutadania puga 
interactuar en els processos hauran de ser directes, interac  us i de fàcil enteniment 
i ús. 

Proposem obrir una pàgina web per a poder bolcar de forma constant i directa tota 
la informació que eixirà dels tallers, el calendari de les ac  vitats, no  cies, avisos i 
eventuals documents.

A més dels mitjans de comunicació tradicionals u  litzarem les xarxes socials: es 
planteja obrir un compte de Twi  er per a què es puguen llançar temes d’interès per 
al procés par  cipa  u, per a poder sometre a debat determinades qües  ons sobre 
els tallers i per tal que els seguidors puguen contactar i interactuar de forma ràpida 
i directa amb l’equip organitzador. A través de la pàgina web i de les xarxes socials 
es podran arreplegar, també, suggeriments i propostes sobre temes i necessitats.

També es planteja col·locar una gran pissarra o uns panells al local de treball del 
grup, amb la fi nalitat de que els ciutadans puguen anotar els seus suggeriments.
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Una vegada a la setmana s’obriran les 
portes amb l’objec  u de que la ciutadania, 
l’administració i tots els altres actors puguen 
comprovar personalment els avanços del 
procés.
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[Fitxa1]
RECORREGUT DE RECONEIXEMENT
 
El recorregut de reconeixement és una bona eina 
par  cipa  va per a poder observar i descriure 
l’entorn urbà de Benimaclet. Cons  tuït d’una part 
individual i d’una col·lec  va, ens permet analitzar 
els elements més rellevants que expliquen la vida 
quo  diana del barri i valorar-los directament.

Consells ú  ls:

• Es deuria usar el D.U.G. com a eina per a 
refl exionar i analitzar l’entorn quo  dià: és 
una guia que proporciona temes a tenir en 
compte.

• Si el grup és molt nombrós es poden formar 
grups més xicotets i convocar diferents 
recorreguts. Després dels recorreguts caldria 
convocar una sessió de treball conjunt.

• És una ac  vitat que es fa caminant per tant, és 
important portar roba cómoda.
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[Fitxa 2]
MAPES PERCEPTIUS DE L’ENTORN 
URBÀ  

Els mapes percep  us serveixen per a fer visibles els 
límits  sics i socials que limiten o benefi cien l’ús de 
l’espai públic. Cal situar tant aquells espais considerats 
“prohibits” com els que ens resulten agradables i 
bonics.

Consells ú  ls:

• Cal tenir en compte que els llocs no es poden 
defi nir al cent per cent posi  us o nega  us.

• En el mateix espai es poden iden  fi car aspectes 
posi  us i nega  us, per exemple en una zona per 
al joc dels xiquets pot no haver-hi  zones d’ombra.

• Cal explicar i refl exionar sobre els factors que ens 
generen sensacions posi  ves i nega  ves.
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[Fitxa 3]
CONTRUIR UNA FOTOGRAFIA DEL 
NOSTRE ENTORN

Aquest taller ens ajudarà a resumir les informacions 
sobre les cri  citats i les potencialitats ob  ngudes 
als tallers anteriors. És una bona eina per a poder 
construir relacions entre les problemà  ques i, gràcies 
a una visió global del barri, arribar a un consens.

Consells ú  ls:

• És important no quedar-nos solament amb el 
llistat de coses favorables i desfavorables: cal posar 
interés en els arguments i en els detalls.

• Si el grup és nombrós es poden fer grups més 
xicotets i realitzar una sessió posterior de treball 
conjunt per a explicar-nos el que hem analitzat.
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[Fitxa 4]
WORLD CAFÈ    

El World cafè és una metodologia que permet la 
generació d’idees, d’acords i plans d’acció a través d’una 
conversa informal. El taller s’organitza a par  r d’unes 
rondes de converses al voltant de diferents taules. Cada 
taula té un tema específi c, un amfi trió i unes preguntes 
sobre les quals s’armarà la conversa. L’amfi trió modula 
les intervencions arreplegant, al fi nal del procés, les 4-5 
idees principals de cada taula. Aquestes idees seran 
presentades i debatudes públicament amb l’objec  u de 
trobar el consens general. 

Consells ú  ls:

• És important que es desenvolupe en un ambient 
acollidor, un espai segur i de confi ança perquè els 
par  cipants puguen sen  r-se lliures d’oferir les 
seues opinions.

• Les preguntes han d’obrir una perspec  va posi  va 
i aprecia  va.

• Els grups han de conversar sobre el que volen 
aconseguir en el futur, més que dels problemes que 
tenen en el present.

• En aquest punt del procés par  cipa  u, analitzar 
problemes lleva l’energia vital necessària a la 
transformació de la realitat; no ens ajuda molt a 
construir estats futurs.
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Esquema/cronograma de l’estratègia proposada
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PER A QUÈ? 
Objec  us que ha de complir l’Estratègia Integral Par  cipa  va

Ja no és sufi cient amb informar o simplement consultar, ni implementar tècniques 
de par  cipació excessivament genèriques i poc dirigides. 

L’Estratègia no és una fi  en si mateixa, sinó un instrument que serà capaç de 
detectar les prioritats en el barri i proporcionarà les eines adequades per a la presa 
de decisions i execució, durant els pròxims anys, d’una sèrie d’actuacions dirigides 
a millorar la qualitat de vida dels veïns de Benimaclet. Els objec  us principals de 
l’Estratègia integral Par  cipa  va són:

• Desenvolupar propostes per a potenciar el desenvolupament sostenible del 
barri  amb un urbanisme més social i més par  cipa  u, centrat tant en la millora 
de la ciutat consolidada existent, com en els futurs creixements. De l’anàlisi i 
estudi de les condicions urbanís  ques existents i dels resultats i conclusions del 
procés par  cipa  u s’extrauran propostes concretes per a un nou model urbà. 
Les propostes  ndran la sufi cient solidesa tècnica i suport social per a asseure 
les bases per a la redacció del nou planejament urbanís  c.
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4

• Proposar accions i/o decisions viables que potencien la millora del barri en les 
àrees temàtiques triades. L’Estratègia defi nirà els mecanismes que permeten 
passar del procés par  cipa  u a una implementació efec  va posterior, també 
par  cipa  va, de les accions que s’establisquen. Quan el territori es torna 
espai d’interès comunitari i escenari de noves pràc  ques d’apropiació per la 
ciutadania, s’obtenen uns benefi cis que repercuteixen de manera decisiva sobre 
la mateixa població, incrementant-se notablement el sen  ment de comunitat. 
Els avantatges són tant socials, com a econòmiques i mediambientals. 

• Establir un Programa d’actuació  que propicie la materialització dels processos 
de col·laboració públic-privada entre els diferents agents implicats. Cada línia 
d’actuació es desenvoluparà en un àmbit concret (tant  sic com implicant a les 
en  tats municipals i de la comunitat que s’entenga necessari segons l’acció a 
realitzar.)

• Identifi car els recursos disponibles  per a fer viables les accions en els diferents 
horitzons temporals que es prevegen. Hauran d’es  mar-se els recursos humans, 
materials i fi nancers necessaris per a cadascuna.  

• Defi nir mecanismes efectius per al seguiment del procés d’implementació de 
les accions en el temps. S’estudiarà la possibilitat de crear un equip de seguiment 
i ges  ó per a garan  r el pas de la planifi cació par  cipa  va a l’execució de les 
accions fi nalment defi nides. Es determinaran indicadors que puguen mostrar de 
manera objec  va que els confl ictes detectats estan en procés de resolució. Els 
indicadors seran diferents en funció de l’acció considerada.

Les reivindicacions del barri als anys 80,
Carrer Vicente Zaragozá. 
Foto: Associació de Veïns de Benimaclet.    
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Annex 1 
Equip redactor

Una proposta de treball realitzat per i des de Benimaclet.

Aquesta proposta de treball és la conseqüència i con  nuació del treball realitzat pels 
veïns de Benimaclet des de fa més de cinc anys, és conseqüència de les inicia  ves 
dels Horts urbans i del Concurs d’idees “Benimaclet Est”, ambdues organitzades per 
l’Associació de Veïns. 

És l’Associació de Veïns del barri la que ha promogut i incen  vat la formació del 
present equip de treball reunint als guanyadors del Concurs amb la coordinació 
d’Arturo Sanz, arquitecte membre de la Junta Direc  va de l’Associació i impulsor 
de les inicia  ves abans citades i és l’Associació la que s’ofereix a prestar tot el seu 
suport a aquest procés par  cipa  u.

Aquesta circumstància fa que l’equip redactor que presenta aquesta oferta  nga 
un coneixement molt exhaus  u i ampli del barri. Tenim accés a una gran quan  tat 
d’informació sobre el mateix, a processos par  cipa  us que s’han portat a terme 
prèviament en el mateix, i contacte fl uït amb les diferents en  tats, associacions i 
agents que existeixen en el barri. Tot açò s’uneix al fet que es tracta d’un barri molt 
ac  u socialment amb un teixit associa  u i social arrelat i mobilitzat per l’interès del 
futur del barri.

Acte de presentació del Concurs d’idees. Gener 2015

Un representant de cada associació par  cipava en 
l’enderrocament simbòlic d’un mur amb el lema SENSE FUTUR
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equipo

Els equips guanyadors del concurs es complementen, ja que van presentar propostes 
al concurs amb enfocaments molt diferenciats. Així doncs, l’equip redactor queda 
format pels següents membres agrupats sota el LEMA de la proposta presentada al 
Concurs:

Arquitecte coordinador
Membre de l’Associació de Veïns de Benimaclet, impulsor dels Horts urbans i del 
concurs Benimaclet-Est.
Arturo Sanz Mar  nez

WELCOME tu barrio es tu casa 
Proposta centrada exclusivament en els processos de par  cipació ciutadana.
Graziano Brau Pani
Andrea Pala
Aitor Mar  nez Lorenzo

DIALEGS PER A L´ACCIÓ
Proposta centrada en l’ordenació dels terrenys del PAI, realitzada per arquitectes 
especialistes en processos par  cipa  us i Patrimoni:
Antonio Gallud Mar  nez
Silvia Bronchales Alegre
Juan José Tuset Davó

PAHI
Proposta centrada en l’anàlisi de les debilitats i oportunitats del barri existent, 
realitzada per arquitectes especialistes en urbanisme sostenible, planejament, 
paisatge i temes d’energia:
Jorge Antonio Ruiz Boluda
Elena Azcárraga Monzonís

Actes de lliurament de premis i de clausura del Concurs 
d’idees “Benimaclet Est” a la Universitat Politècnica i a La Nau 
(Universitat de València). Maig 2015




