
PLA XÀTIVA!   PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

DECÀLEG D’ACTUACIONS 
PLA DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA



Com el Pla Especial requereix d’un període de temps de redacció i posada en funcionament, 

és molt important que en els processos de participació es vegin resultats a curt termini per 

demostrar la funcionalitat d’aquests processos i donar continuïtat i posar en valor la implicació 

de la ciutadania. 

En aquest document es presenten una sèrie de propostes prioritàries que demostren la 

validesa del procés de participació del Pla Xàtiva!, que permeti avançar algunes actuacions 

del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Xàtiva. Les propostes s’il·lustren a partir 

d’exemples que han funcionat en altres llocs en condicions similars.

Aquestes propostes s’han seleccionat sobre la base de la priorització que van realitzar els 

ciutadans durant les Jornades de Participació del mes de juny, tenint en compte la possibilitat 

de realització a curt i mig termini i la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Què podem fer 
mentre es redacta 
el Pla Especial?



1_Pla de silenci. Campanya de sensibilització sobre civisme i convivència

2_Registre de solars i edificis abandonats i infrautilitzats

3_Jornada de portes obertes. Visibilització  i posada en valor del patrimoni monumental, promovent 

la diversificació i deslocalització de l’oci, l’identitat, el comerç tradicional i la convivència veïnal.

4_Foment del verd en places dures. Intervenció efímera a la Plaça La Seu.

5_Restudi de recorreguts del trenet per a mobilitat veïnal, accessibilitat urbana i sistemes de repartiment.

6_Reordenació del tràfics interiors en recorreguts del Centre Històric.

7_Creació d’estructures de representació veïnal dels barris del Centre Històric.

8_Promoció d’habitatge jove (registre i banc de propietaris- joves).

9_Projecte i actuació de connexió urbana d’eixos verds (Sant Josep- Bellveret-muntanya).

10_Estudi/proposta de gestió de residus (reciclatge, ubicació, integració).

11_Foment del verd privat/projectes de verd veïnal (carreronet interior de l’Ardiaca).

12_Borses d’aparcament exteriors al Centre Històric (entorn font dels 25 xorros).

13_Dotacions com a guarderia, centre social, centre de majors (Palau de l’Ardiaca).

14_Dotació de centre d’inclusió social, per a la integració, formació i convivència (EPA).

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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    A CURT TERMINI

 
   ACCIÓ

PLA DE SILENCI
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ. CIVISME I CONVIVÈNCIA01

PLA DE SILENCI AL DISTRICTE DE GRÀCIA, BARCELONA

Campanya per al foment del Civisme i la Convivència, per 

minimitzar l’ús abusiu i/o inapropiat a l’espai públic, especialment 

a les places, i de respecte al descans del veïnat.

Instal·lació de vinils a les persianes d’establiments. Aquest element 

s’ha treballat en col·laboració amb els comerciants del barri, com a 

part implicada de la convivència a l’espai compartit.
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   ACCIÓ

 
   PORTAL/ESTUDI

REGISTRE DE SOLARS
I EDIFICIS INFRAUTILITZATS I ABANDONATS02

PLA BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social)

El programa municipal té l’objectiu de dinamitzar terrenys en desús 

de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de 

caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades 

sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en la 

regeneració i dinamització del teixit urbà. 

Les activitats i usos de cadascun dels espais, d’un any prorrogable 

a tres anys màxim, tenen consideració d’interès públic o d’utilitat 

social, caràcter temporal i de fàcil desmuntatge.

SISTEMA SOLAR - Encajes urbanos
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   ACCIÓ

JORNADA PORTES OBERTES
POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI MONUMENTAL03

INSÒLIT - FESTIVAL D’INSTALACIONS EFÍMERES ALS PATIS DE PALMA

L’objectiu principal del festival és fomentar l’interès de residents i 

visitants envers el patrimoni arquitectònic, cultural i creatiu de la 

ciutat de Palma.

Els emblemàtics patis, on s’hi reunien els veïns i es feia vida social, 

es tornen a omplir de vida i experiències. Es crearà una ruta de 

redescobriment de l‘arquitectura més singular i representativa de 

la ciutat, on la imaginació entra en diàleg con l’entorn i on el públic 

es converteix en el protagonista
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  PROJECTE/ACCIÓ

DE PLACES DURES A VERDS
INTERVENCIÓ EFÍMERA A LA PLAÇA LA SEU04

MOSCA- PAU SARQUELLA + CARMEN TORRES

58a edició de Girona, Temps de Flors. Les flors inunden les pedres 

i proporcionen una situació propícia per revisar la mirada sobre 

la ciutat. La proposta se situa al pati de la casa Sambola, de 

dimensions acotades on les parets supuren historia gravada a 

cops en la pedra.

La intervenció és una transposició d’elements tradicionals que 

formen part de l’imaginari col·lectiu.Les mosques, Narcisistes i 

salvadores de Girona del setge francès.Les cortines, que tantes 

portes flanquegen. L’espígol, perfumant les terres mediterrànies 

des que eren el centre de l’univers.
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  PROJECTE/ESTUDI

REESTUDI DEL TRENET
MOBILITAT VEÏNAL, ACCESIBILITAT URBANA I REPARTIMENT05

ENCICLE

Empresa de bicimissatgers valenciana compromesa amb les 

necessitats de la ciutat d’una forma sostenible, eficaç i respectuosa. 

Es forma una xarxa de repartiment a nivell nacional, a la franja 

horària que tria el client.

TRENET VEÏNAL

Redistribució i creació de nous itineraris per donar accessibilitat 

urbana al Centre Històric i millorar la connexió entre barris.
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  PROJECTE/ESTUDI

REORDENACIÓ DELS TRÀFICS
INTERIORS  EN RECORREGUTS DEL CENTRE HISTÒRIC06

“GUÍA PARA ACTUACIONES DE MEJORA PEATONAL Y CICLISTA 

NOVEDOSAS Y/O DE COSTE REDUCIDO”-GEA21

És necessari supeditar el flux de vehicles a altres criteris com 

l’habitabilitat, activitats urbanes, intensitat per als vianants o la 

vocació d’estada de l’espai públic, especialment a l’interior dels 

barris. L’esquema circulatori pot contribuir en la permeabilitat per 

als vianants. 

-Zones 30 (s-30).

-Regulació d’un carrer a velocitats màximes de 10 km/h.

-Carrers de coexistència (carrer residencial s-28).

-Canvis en l’esquema circulatori que evitin el tràfic de pas.

-Implantació d’elements reductors de velocitat.

-Tractament del paviment per per espais sense prevalença circulatòria.

-Plataforma única amb diferenciació entre àmbit per als vianants i vehicles.

-Reducció de l’altura de les vorades de les voreres.
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   PORTAL/ESTUDI

REPRESENTACIÓ VEÏNAL
ESTRUCTURA, GESTIÓ I IDENTITAT07

ESTRUCTURA I SISTEMA DE REPRESENTACIÓ VEÏNAL

Creació d’assemblees i reunions del veïnat, representants 

d’associacions i comerços per facilitar la comunicació entre els 

diferents barris, i la comunicació d’aquests amb l’Ajuntament. 

Es poden prendre eines ja utilitzades durant el procés de 

participació, fer-les pròpies i aplicar-les en la resolució de 

conflictes, presa de decisions, etc. amb la finalitat de crear un 

organisme d’identitat comú que vetlli pel bé del Centre Històric de 

Xàtiva i dels seus habitants.
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   PORTAL/ESTUDI

PROMOCIÓ D’HABITATGE JOVE
BANC DE PROPIETARIS I JOVES COMPRADORS08

VIVIR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VILLENA - PORTAL WEB

Aquest projecte naix de l’interès i desig de rehabilitar i conservar 

el Centre Històric-Artístic de Villena per part de l’Associació de 

Veïns del Rabal i l’Oficina de Rehabilitació i Dinamització del Casc 

Històric.

Com a resultat s’ha generat aquest portal web i la seva conseqüent 

base de dades per a la gestió de tots els immobles que estan en 

disposició de ser venuts o llogats al Centre Històric, amb l’única 

finalitat de mitjançar i de facilitar els contactes entre propietari i 

comprador o arrendatari.
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   PROJECTE

CONEXIÓ D’EIXOS VERDS
SANT JOSEP - BELLVERET - MUNTANYA - CENTRE HISTÒRIC09

PROGRAMA DE PAISATGE  “CAMÍ DE L’AIGUA”- EL FABRICANTE 

DE ESPHERAS
 

El programa busca recuperar i posar un valor una sèrie d’elements 

del patrimoni relacionats amb l’aprofitament històric de l’aigua.  

Aquest paquet d’actuacions aborda el paisatge des d’una 

perspectiva integral, diferenciant entre intervencions dirigides 

al patrimoni construït i a l’immaterial, a la infraestructura verda, 

a la mobilitat i a la pròpia estètica i visibilitat urbana. Totes 

elles busquen generar espais públics i paisatges de qualitat, 

atractius tant per al veïnat de la Vall com per als visitants. 
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    A MITJÀ TERMINI

 
   PROJECTE/ESTUDI

GESTIÓ DE RESIDUS
RECICLATGE, UBICACIÓ, INTEGRACIÓ

En entorns de delicada integració i accessibilitat per a la implantació 

d’un sistema de gestió de residus integral com és el centre històric, es 

poden aplicar algunes accions a curt  i mig termini que assegurin un 

millor funcionament i permetin mantenir mes neta la ciutat.

Algunes accions  que es poden realitzar són: 

- Foment de l’educació i conscienciació dels sistemes de reciclatge.

- Ubicació de contenidors i papereres integrades.

- Punt net mòbil i rutes del reciclatge.

- Sistema de recollida de residus adaptats per a la trama existen.
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Punt net mòbil - La Palma

Programa d’educació ambiental sobre Residus i Reciclatge gratuït, Sevilla
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   PROJECTE

FOMENT DEL VERD PRIVAT
BARRI L’ARDIACA-CARRERONET INTERIOR 11

TEMPS DE FLORS, EXPOSICIÓ DE FLORS, MONUMENTS, PATIS I JARDINS

L’exposició floral, que es celebra desde 1954, posa a la ciutat de 

gala i obre patis i racons desconeguts al públic. Temps de Flors 

és una mostra de col·laboració ciutadana, ja que més d’un miler 

de persones estan implicades en la seva organització i ho fan de 

forma altruista.

A la base de l’exposició radiquen els muntatges florals, les 

exposicions de patis i el redescobirment de la Girona monumental. 

Cada any creix tant en nombre d’espais d’exposició com de 

muntatges, ascendint fins a quasi 200 projectes.
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BORSES D’APARCAMENT
I CONEXIONS AMB EL CENTRE HISTÒRIC 12

PROJECTE D’AMABILITZACIÓ DEL CENTRE DE PAMPLONA.

Mobilitat sostenible, àrees de coexistència, corredors verds, 

racionalització del tràfic, espai urbà per a la ciutadania o prioritzar a les 

persones.

L’objectiu central és millorar la qualitat de l’espai urbà com a base 

per construir la Pamplona del futur, una ciutat dinàmica, segura, 

sostenible, viva, verd, racional, funcional i respectuosa, en la qual els seus 

protagonistes siguin les persones que en ella habiten i també els qui la 

visiten.Sistemes de control d’accés al centre històric. Tipus d’autorització
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   PROJECTE

DOTACIONS COM A GUARDERIA 
CENTRE SOCIAL I CENTRE DE MAJORS (PALAU ARDIACA) 13

Aprofitament d’edificis i espais infrautilitzats o abandonats per a 

la creació o reubicació de dotacions necessàries al Centre Històric, 

com a guarderia, centre social, centre de majors, que permetin la 

reactivació d’aquests espais així com atracció de famílies i joves.

En concret, trobem un petit racó verd darrere del Palau de l’Ardiaca, 

amb gran potencialitat a causa de la seva ubicació i visuals, on es 

podria recuperar l’ús originari de guarderia i vincular-ho a altres 

usos.

Biblioteca de la UNED- Linazasoro (Madrid. Patrimonio Monumental y Artístico)

Guardería Hanazono / HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
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   PROJECTE/ESTUDI

CENTRE D’INCLUSIÓ SOCIAL
INTEGRACIÓ, FORMACIÓ I CONVIVÈNCIA 14

ESPAI TÀNDEM, CENTRE SOCI-OCUPACIONAL

Tàndem sorgeix com a resposta a la necessitat d’oferir unes 

activitats diàries a usuaris de programes de Sant Joan de Déu 

Serveis Socials València, així com a persones en situació de sense 

llar i/o en risc d’exclusió social. 

Centra la seva metodologia de treball en la integració social de 

la persona a través de diferents activitats ocupacionals amb 

l’objectiu de recuperar les diferents habilitats socials de la vida 

diària: horaris, convivència, assumpció de responsabilitat enfront 

de les tasques, resolució de conflictes, empleabilitat, formació, oci 

i temps lliure, etc.

ÀREA OCUPACIONAL - Treball i activitats productives i quotidianes

ÀREA COMUNITARIA - Taller de batuka

ÀREA EMPLEABILITAT - Taller de reparació de bicicletes
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