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PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLAXÀTIVA!
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC:
REUNIÓ AMB EL VEÏNAT I USUARIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA
Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 16/06/2017

Lloc: Plaça La Seu - Antic hospital

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer una diagnosi 
col·laborativa del Centre Històric de Xàtiva.

Assistència: 31 participants

Gènere:

Edat:
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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      URBANISME             PATRIMONI               VIVENDA

• Conservació de la trama medieval (carrers, 

edificacions, places…) i existència d’espais únics.

• Perspectives urbanes interessants (vistes aèries i 

recorreguts per la muntanya del Castell...).

• Barris amb tranquil·litat i bona convivència veïnal, 

mantenint el ambient familiar de poble.

• Valor ambiental dels carrers estrets o placetes amb 

caràcter peatonal de la trama urbana, amb ombra 

i la presència de fonts o verd (Plaça del Mercat). 

• Patrimoni de l’aigua: traçat de fonts.

• Convivència de les persones amb el patrimoni i la 

història.

• Abundants recursos patrimonials 

• Tipologies diverses (cases tradicionals estretes, 

palaus) per a diverses tipologies residencials.

• Abandonament i deteriorament del patrimoni i les 

edificacions.

• Falta d’espais verds i espais d’encontres o en mal 

estat.

• Falta d’inversions en els serveis d’infraestructures 

urbanes (obsolescència instal·lacions d’aigua i 

sanejament, gas, internet...). 

• Falta d’un model de mobilitat equilibrat (falta 

d’aparcament, massa cotxes, tràfic massa ràpid).

• Falten mesures de control i resolució dels conflictes 

(tràfic intens, oci nocturn) en la Zona ZAS.

• Patrimoni infrautilitzat ( palaus, monuments, bens 

de l’església...).

• Facilitar les gestions per a la rehabilitació/obres 

als propietaris (mediació amb Patrimoni). 

• Falta de criteris consensuats de les solucions 

arquitectòniques per a la rehabilitació d’edificis.

• Degradació en gran nombre d’edificacions i 

vivendes. Existència de moltes cases en mal estat 

i abandonades.

• Falta d’ajudes econòmiques amb programes en 

continuïtat i amb suport tècnic per al veïnat.

• Pla de rehabilitació i regeneració urbana, amb 

continuïtat i  participació ciutadana.

• Pla municipal sobre solars/vivendes buides i 

degradades, per fomentar la vivenda social 

pública per majors i joves, serveis socioculturals.

• Pla de millora del verd.

• Millora d’algunes àrees urbanes patrimonials 

infrautilitzades:

-La Seu(entorn sud, església, impremta)

-Palaus, jardins, patis. 

- Plaça Mercat, carrer Moncada.

• Foment d’accions per a la millora de la 

convivència i civisme.
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TAULA 1_DIAGNÒSTIC D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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    MEDIAMBIENT I PAISATGE                    ESPAI PÚBLIC         MOBILITAT

TAULA 2_MEDI AMBIENT, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• La muntanya del castell com a gran potencialitat 

mediambiental i paisatgística.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, Jardins (Jardí 

del Bes, Jardí del Pasiet), Patis i horts interiors de 

Palaus, la muntanya del Castell (Bellveret)

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les 

vesprades, amb activitats no molestes per als 

veïns)

• Es valoren alguns carrers i placetes amb ús 

peatonal, que possibiliten activitats, espais de 

trobada, jocs...

• Falta de manteniment del patrimoni monumental 

i paisatgístic (Bellveret està molt deteriorat, 

vessant de la muntanya).

• Falta de neteja en els jardins i fonts.

• Falta de contenidors de reciclatge i papereres al 

carrer.

• Falta de zones verdes i espais d’ombra.

• El casc antic s’ha convertit en una zona d’oci en 

comptes d’una zona de mercat.

• Invasió excessiva de les terrasses al espai públic 

(Plaça Mercat). 

• Soroll excessiu i brutícia per cultura de la festa 

nocturna (zona ZAS).

• Zones recreatives prop de grans carreteres, con-

flicte amb els cotxes. 

• Falta d’accessibilitat en molts edificis i espais 

públics.

• Falta d’aparcament per residents i visitants.

• Mala gestió de la regulació del tràfic pel Centre 

Històric. El tràfic rodat obert es excessiu en 

alguns carrers, i hi ha massa complexitat per 

l’accessibilitat rodada dels veïns, ambulàncies, 

compra, càrrega i descàrrega. Poca flexibilitat en 

pilons (carrer Àngel).

• El tràfic i el usos. El tràfic rodat desplaça el 

comerç.

• Millorar la relació del Centre Històric amb la 

muntanya.

• Rehabilitació del Bellveret.

• Recuperar la pujada de Sant Josep i el Collar de 

la Coloma.

• Rehabilitació de la zona de Sant Josep.

• Gestió més eficaç de contenidors, i de menor 

grandària.

• Millora de la pavimentació

• Incorporar projectes de parcs innovadors per als 

xiquets.

• Col·locació de zones verdes i zones de joc en 

espais infrautilitzats (obrir els patis dels col·legis).

• Necessitat de recuperació ambiental i canvi de 

paviment al Parc Sariers.

• Recuperació de les fonts i traçat de l’aigua.

• Generació de borses d’aparcaments en llocs 

estratègics.

• Millorar l’accessibilitat per als serveis d’urgència, 

persones majors i mobilitat reduïda a les zones 

altes.

• Arribada de l’autobús fins a les zones altes.

• Ampliació de serveis i horaris de transport 

públic, sobretot en cap de setmana.
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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    ACTIVITATS ECONÒMIQUES                    TURISME              DOTACIONS I USOS

TAULA 3_ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

• Proximitat d’alguns centres, encara que 

insuficients.

• Ubicació estratègica de Xàtiva amb xarxes de 

connexió d’altres municipis. (capital comarcal)

• Recursos arquitectònics i patrimonials al Centre 

Històric amb molt potencial que descobrir. 

• Proximitat d’alguns centres públics encara que 

insuficients.

• Model de comerç obsolet. Falta de comerç de 

qualitat i d’identitat.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació 

del centre. 

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per 

a rehabilitacions).

• Dificultats del subministrament i descàrregues pels 

model de mobilitat.

• Falta de més accions i foment de les mateixes per 

part de l’Ajuntament. 

• Presa de decisions sense tenir en compte l’opinió del sector.

• Falta de formació i orientació del comerç cap al 

turisme.

• L’oferta turística principal es concentra al Castell. 

Hi ha que potenciar el patrimoni més enllà del 

Castell.

• Accés i horaris reduïts als elements patrimonials i 

espais turístics. 

• Senyalització inexistent o confusa.

• Dificultats d’accés als monuments.

• Edificis, espais i recursos infrautilitzats (EPA té 

pocs alumnes).

• Col·legis públics desprestigiats.

• Falta de guarderies i centres de salut

• Problemes d’accessibilitat a edificacions i 

aparcament a les dotacions.

• Comerç de proximitat per als veïns.

• Comerç actual i de qualitat. Fomentar  la 

convivència amb l’artesania (tendes alternatives).

• Facilitats econòmiques i administratives per obrir 

comerços.

• Internacionalitzar Xàtiva.

• Reestructurar les rutes i parades del trenet. 

- Parada en el conservatori per donar a conèixer i 

connectar més barris.

-Parada en Sant Agustí per a millorar 

accessibilitat.

• Obrir palaus amb visites guiades.

• Millora de la senyalització i actualització en 

Google ( per exemple la senyalització de la ruta 

Santa Ana).

• Oficina de turisme a la zona del castell, a la Torre 

de l’Ametla.

• Trasllat de EPA al conservatori.

• Nou centre de salut en les instal·lacions EPA.

• Realització de certàmens participatius de 

tipus artístic cultural que utilitzin els patis i les 

balconades.

• Bones infraestructures i bon polígon industrial.
• L’oferta cultural i de serveis són les activitats 

econòmiques més importants.
• Caminant tot està a prop, facilita la comunicació.

• Poca diversificació per a la celebració 
d’esdeveniments (mercat medieval, mercat 
setmanal..)

• Evitar per endavant la gentrifricació.
• Situació d’organismes públics al centre ( inem, 

entitats bancàries..)

M
’A

G
R

A
D

A
 (

+
)

N
O

 M
’A

G
R

A
D

A
 (

-)
M

’A
G

R
A

D
A

R
IA

..
. 
(?

)
T
A

U
L

Ó
 R

E
S

E
R

V
A

T
*

I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

*Casella destinada a temes als quals no s’ha arribat a un consens en la taula de participació.
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:
REUNIÓ AMB COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA
Barris: Comerciants del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 19/06/2017

Lloc: Casa de la Cultura

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic del 
Centre Històric de Xàtiva des d’una perspectiva 
econòmica, de gran rellevància en el teixit urbà.

Assistència: 12 participants

Gènere:

Edat:
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    ACTIVITATS ECONÒMIQUES                    TURISME              DOTACIONS I USOS

TAULA 3_ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial 

i recursos.

• Vinculació directa del comerç amb l’us residencial. 

• Productes locals a explotar (socarrats, la seda, 

gastronomia...).

• Rehabilitació i dinamització del centre amb 

allotjaments (cases rurals, albergs, hotels 

dispersos)

• Falta d’unió entre comerciants.

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per 

a rehabilitacions).

• Imatge descurada, entorn, edificis i baixos 

abandonats.

• Falta de normes i consens perquè el centre mostri 

una identitat comuna, i donar-les a conèixer.

• Falta de parcs infantils.

• Implementació de mesures sense donar abans 

alternatives que les supleixin.

• Horaris insuficients. Limiten l’interès en comptes 

de potenciar-los.

• Augmentar els dies de mercat de producte fresc, 

o mercats alternatius.

• Serveis de repartiment a domicili.

• Treball i cura de la imatge i unitat en xarxes 

socials.

• Traslladar la recepció de turistes de l’Albereda a 

l’estació d’autobusos, per evitar parar el tràfic.

• Oficina de Policia local al Centre Històric.

• Col·locació de caixers automàtics. 
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC

Possibles temes a tractar:
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES

Barris: Raval-La Mercé-Barreres

Data de la sessió: 21/06/2017

Lloc: Jardins el Palasiet

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 8 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Barris amb un model de convivència veïnal, 

tranquil·litat i proximitat.

• Espais públics interessants (jardins, parcs) :

- Jardí el Palasiet, Parc Sariers, Parc arq. Conca

• Bon accés a dotacions i comerç.

• Bones relacions entre el veïnat de cada barri.

• Absència de conflictes socials ( no hi ha 

degradació social evident).

• L’AAVV s’està reactivant i canalitza els 

inquietuds i activitats veïnals (Barri La Mercé).

• Existència d’alguns espais i locals amb activitats 

culturals alternatives (Ateneu com espai 

aglutinador d’associacions).

• Absència d’espais i dotacions socioculturals 

(intergeneracionals).

• Espai públic poc adaptat i inaccessible (molt 

tràfic i aceres estretes).No s’adapta l’espai per al 

vianant.

• Edificis patrimonials no accessibles (Taquígraf 

Martí, Pintor Perales, Antic Convent Hort).

• Accés costós i falta d’ajudes a la vivenda social i 

rehabilitació d’edificis.

• Falta de connexió del veïnat entre els distints 

barris.

• Falta d’una estructura de representació veïnal del 

barris amb l’Ajuntament.

• Falta de reconeixement d’identitat com a part del 

Centre Històric.

• Obrir locals per a l’encontre i activitats culturals 

per a persones de totes les edats.

• Promoure una estructura de representació  

veïnal de tots el barris.

• Programa d’activitats al carrer per fomentar 

l’encontre del veïnat.

• Excés de vehicles
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES

*Casella destinada a temes als quals no s’ha arribat a un consens en la taula de participació.
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS SANT PERE-SANT JOSEP

Barris: Sant Pere-Sant Josep 

Data de la sessió: 22/06/2017

Lloc: Casal associació Sant Josep

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 18 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Bon servei i tracte familiar als equipaments del 

Centre (centres de salut, escoles...)

• Bones relacions veïnals. (associacions festeres per 

barris i carrers)

• Espais amb potencial per al desenvolupament de 

llocs de trobada.

• Forta implicació de la gent en les activitats 

festeres, tant del propi veïnat, com de gent de 

fora.

• Implicació de la joventud no resident i existència 

de relleu generacional a les festes.

• Envelliment de les vivendes i de la població del 

Centre Històric.

• Inexistència d’un centre de majors.

• Aïllament dels barris causat pels problemes 

d’accessibilitat, el tràfic i la topografia.

• Velocitat excessiva del tràfic. Expulsió del peató 

del carrer.

• Degradació dels serveis d’alcantarillat, enllumenat 

públic (carretera Genovés), brossa en els voreres.

• Oferta d’oci concentrada a l’oci de terrasses i bars 

(al Mercat gent jove, a l’Albereda gent major).

• Existència de conflictes a conseqüència d’incivisme 

de l’oci nocturn i el descans dels residents del 

Centre.

• Divisió social al carrer Segurana.

• Excessives traves per fer festes de barris i de 

carrers (falta d’ajudes econòmiques, llicències, 

queixes veïnals). 

• Concentració d’activitats únicament en festes.

• No hi ha associacionisme més enllà de les festes, 

on es canalitzen les reivindicacions.

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

Dificultats amb els canals d’atenció i participació 

habilitats.

• Minibus que connecti el barris entre si i amb el 

centre.

• Pediatra.

• Diversificació de l’espai públic i les activitats. 

-Centre cultural intergeneracional on fer tallers.

-Espai d’encontre al jardí del carrer Trobat.

-Espai de joc a la Plaça Sant Pere.

-Utilització dels pistes esportives del col·legi 

Bruschetti com espai obert per als xiquets.

-Generació d’activitats a la Plaça de bous.

• Foment del civisme i respecte per a la convivència.

• Vigilància i mediació policial. 

• Fomentar les associacions culturals i festeres.

• Polítiques més inclusives i participatives.

• Ferramentes de assessorament de gestions i 

canalització de les inquietuds ciutadanes i 

• Ferramentes per coordinar les associacions.
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS SANT PERE-SANT JOSEP

*Casella destinada a temes als quals no s’ha arribat a un consens en la taula de participació.
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• Perspectives urbanes interessants (passeig darrere 

Sant Domènec, pujades interessants al Castell.).

• Recursos patrimonials amb potencial ( el torreó, la 

muralla, les festes de barri tradicionals...).

• Edificació de baixa altura.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, jardins  i 

horts, la muntanya del Castell (Bellveret).

• Deixadesa en el Centre Històric. Brutícia als barris 

i a la muntanya.

• Falta d’una millor gestió del patrimoni 

(manteniment, senyalització i horaris).

• Degradació en gran nombre d’edificacions i 

vivendes (Sant Josep, carrer Fumeral, Sant 

Cristòfol).

• Falta d’espais verds al barri.

• Falta de manteniment del patrimoni paisatgístic i 

dels pocs parcs i jardins que hi ha.

• Mal estat dels carrers (carrer Fumeral, plaça 

Morera,  carrer  Sanchis, Portal Valencia) i el 

paviments (carrer Corretgeria, plaça La Seu i Sant 

Agustí). 

• Problemes d’accessibilitat a les zones altes.

• No es recolza el comerç de proximitat, 

dependència del cotxe.

• Falta de dotacions per l’encontre de gent jove i 

famílies i guarderies.

• Problemes d’accessibilitat amb els serveis de 

bombers i neteja urbana.

• Gestió de manteniment dels solars i les cases 

buides i en mal estat (fumeral, puig). 

• Adequació i obertura dels patis trasers dels 

palaus.

• Millora de les instal·lacions urbanes.

• Criteri comú en la imatge del Centre Històric.

• Senyalitzar les rutes de pujada al Castell i l’ermita 

de Sant Josep.

• Recuperació de la Plaça La Seu com era abans.

• Incloure espais d’ombra als espais públics 

(pèrgoles, verd, fonts...)

• Millora de les pujades del carrer Enriquez i carrer 

Carneros cap a la muntanya.

• Obrir els patis dels col·legis públics per crear espais 

esportius i espais de joc per als xiquets.

• Minibus que faça rutes entre barris i connecti 

amb la resta de Xàtiva.

• Millora de l’accessibilitat al serveis, ambulatori, 

biblioteca, carrers alts...

• Canvi del model de comerç. És necessària una 

actualització i amb preus més competitius.

• Potenciar el turisme vinculat al comerç.

• Facilitar l’accés per l’obertura de negocis al barri.

• Potenciar la cultura i el patrimoni. Acords 

d’apertura d’espais patrimonials i verds (horts de 

les mongetes, convent de Santa Clara...)

• 
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS DISTRICTE CIUTAT-LES SANTES

Barris: Districte Ciutat- Les Santes

Data de la sessió: 27/06/2017

Lloc: Plaça La Seu- Antic hospital

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 26 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Bon servei al centre de salut. • Bones relacions veïnals. • Fort teixit social entorn les associacions festeres.

• Forta implicació de la gent en les activitats 

festeres.

• Envelliment de la població del centre històric.

• Sentiment d’abandonament del barri (envelliment 

de les vivendes, protecció policial...).

• Falta d’espais d’encontre.

• Espai públic poc adaptat e inaccessible (molts 

cotxes, aceres estretes).

• Ineficient implementació de polítiques socials. 

(persones majors, joves, persones desocupades, 

persones en risc d’exclusió)

• Existència de conflictes a conseqüència d’incivisme 

de l’oci nocturn i el descans dels residents del 

Centre, provocant fins i tot l’expulsió veïnal.

• Falta de presència policial.

• Les activitats festeres concentrades a setembre. 

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

Dificultats amb els canals d’atenció i participació 

habilitats.

• Teixit associatiu fluix.

• Inactivitat de l’AAVV.

• Barrera generacional amb la comunicació 

canalitzada per xarxes socials.

• Foment d’activitats socials i culturals. • Campanyes de convivència cívica (plaça Mercat).

• Presència policial al barri.

• Potenciar el teixit associatiu.

• Més transparència • Creació de barreres i problemes d’accessibilitat 

pel tancament del centre al cotxe.
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• Espai cèntric i de proximitat als principals espais 

de la ciutat. 

• Viure envoltat de patrimoni, viure en un entorn 

agradable i amb història.

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les 

vesprades, amb activitats no molestes per als 

veïns)

• Model de mercat urbà. El mercat diari dóna un 

servei molt important però està en perill.

• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial 

i recursos.

• Rehabilitació i dinamització del centre amb 

allotjaments (cases rurals, albergs, hotels 

dispersos). 

• Bon accés als serveis (col·legis, ambulatoris...)

• Falta d’accions i facilitats per mantindre al residents 

del centre històric, i atreure nous.

• Falta de neteja urbana.

• Falta d’espais d’oci i esplai saludable 

intergeneracionals.

• Degradació d’alguns espais urbans a nivell social.

• Falta d’un model de mobilitat. 

- Mala gestió dels usos i del tràfic.

- Necessitat de pacificació del tràfic (velocitat).

- No hi ha solucions d’aparcaments dissuasoris.

- Mala accessibilitat al centre de salut.

- Piló del carrer Àngel.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació 

del centre. 

• Falta de comerç de qualitat.

• No es recolza el comerç de proximitat. 

Dependència del cotxe.

• Abús de l’ús hosteler i bars dels espais públics 

(terrasses). Que provoquen el desplaçament de 

la gent del barri a causa del incivisme i el soroll. 

Necessari control de llicències.

• Obrir al públic els elements arquitectònics i 

patrimonials que estiguin tancats.

• Descentralitzar l’ús dels espais públics a altres 

places del Centre Històric.

• Espais de joc per als xiquets i d’esport per als joves. 

• Distinció del PMUS per a veïns i residents.

• Microbus per a la millora de l’accessibilitat. 

• Activitats d’oci tranquil i responsable.

• Descentralitzar i fomentar del comerç en 

diferents carrers.

• Buscar assessorament tècnic i models de 

comerç de referència.

• Millora de la senyalització turística.

• Dinamització del Centre Històric per generar 

més flux de gent.

• Expulsió dels residents a causa dels problemes 

de mobilitat.
• Necessitat de papereres de reciclatge.

• Pla d’emergència (bombers, ambulàncies).
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JORNADES DE CONCLUSIONS + TALLER DE PROPOSTES

REUNIÓ AMB EL VEÏNAT I USUARIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 30/06/2017

Lloc: Plaça La Seu- Antic hospital

Objecte de la sessió: Exposició de les conclusions 
a les quals s’han arribat durant les diferents 
sessions de les jornades de diagnòstic. Taller 
de propostes ciutadanes sobre les diferents 
temàtiques que s’han detectat.

Assistència: 23 participants

Gènere:

Edat:
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TAULA 1_DIAGNÒSTIC D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

• Conservació de la trama medieval (carrers, edificacions, 

places…) i existència d’espais únics i amb caràcter.

• Valor ambiental dels carrers estrets o placetes amb caràcter 

peatonal de la trama urbana, amb ombra i la presència de fonts 

o verd. 

• Riquesa de les tipologies edificatòries (palaus, patis, jardins) 

i edificacions de baixa altura que conserven l’identitat de casc 

antic.

• Perspectives urbanes interessants (vistes aèries i recorreguts 

per la muntanya del Castell...).

• Espai cèntric i de proximitat als principals espais de la ciutat.

• Barris amb tranquil·litat i bona convivència veïnal, mantenint 

el ambient familiar de poble.

• Convivència de les persones amb el patrimoni i la història.

• Abundants recursos patrimonials (torres, muralles, palaus).

• Patrimoni de l’aigua: traçat de fonts.

• Patrimoni immaterial: les festes tradicionals i dels barris.

• Conjunts urbans patrimonials de gran interès (Plaça Mercat, 

Plaça la Seu, Convents).

• Gran quantitat de cases buides disponibles per a nous 

residents.

• Tipologies diverses (cases tradicionals estretes, palaus) per a 

diverses tipologies residencials.

• Abandonament i deteriorament del patrimoni i les edificacions.

• Deixadesa en el Centre Històric. Brutícia als barris i a la muntanya.

• Falta d’inversions en els serveis d’infraestructures urbanes 

(obsolescència instal·lacions d’aigua i sanejament, gas, internet...).

• Falta d’inversions en la qualitat dels espais (pavimentacions en 

carrers i places en mal estat).

• Falta d’espais verds i espais d’encontre. (gent major, famílies, 

joves, xiquets).

• Falta de vigilància i control d’obres i llicències al Centre Històric 

per part de l’Ajuntament. 

• Falten mesures de control i resolució dels conflictes (tràfic intens, 

oci nocturn) en la Zona ZAS.

• Existència d’entorns urbans amb problemàtiques d’exclusió social. 

(entorn de plaça Roca)

• Patrimoni infrautilitzat ( palaus, monuments, bens de l’església...).

• Falta de criteris consensuats de les solucions arquitectòniques 

per a la rehabilitació d’edificis.

• Falta d’una millor gestió del patrimoni (manteniment, senyalització 

i horaris).

• Facilitar les gestions per a la rehabilitació/obres als propietaris ( 

mediació amb Patrimoni). 

• Degradació en gran nombre d’edificacions i vivendes. Existència 

de moltes cases en mal estat i abandonades.

• Falta d’ajudes econòmiques amb programes en continuïtat i amb 

suport tècnic per al veïnat.

• Falta d’accions i facilitats per mantiendre al residents del centre 

històric, i atreure nous.

URBANISME

PATRIMONI

VIVENDA

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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TAULA 2_DIAGNÒSTIC MEDI AMBIENT, PAISATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• La muntanya del castell com a gran potencialitat mediambiental 

i paisatgística.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, Jardins (Jardí del Bes, 

Jardí del Pasiet), Patis i horts interiors de Palaus, la muntanya 

del Castell (Bellveret)

• Valor del traçat de l’aigua i les fonts com a element identitari. 

(la ciutat de les mil fonts).

• Existència d’espais verds per descobrir a l’ interior dels palaus 

i convents.

• Paisatge urbà amb edificació de baixa altura al centre històric.

• Espais urbans i places singulars amb gran identitat (Mercat, 

Plaça San Pere)

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les vesprades, amb 

activitats no molestes per als veïns)

• Es valoren alguns carrers i placetes amb ús peatonal, que 

possibiliten activitats, espais de trobada, jocs...

• Falta d’espais verds i espais d’ombra. Desaprofitament i falta 

d’accés del pocs que hi han.

• Desaparició de moltes fonts en espais urbans.

• Falta de neteja en els jardins i fonts.

• Falta de contenidors de reciclatge i papereres al carrer.

• Falta de manteniment del patrimoni monumental i paisatgístic 

(Bellveret està molt deteriorat, mirador de Sant Josep, darreres de 

les cases de Sant Josep).

• El Mercat s’ha convertit en una zona d’oci, en comptes d’una zona 

de mercat. 

• L’ús hostaler està desplaçant el comerç de proximitat en les zones 

més cèntriques.

• Invasió excessiva de les terrasses al espai públic (Plaça Mercat).

• Soroll excessiu i brutícia per cultura de la festa nocturna (zona ZAS).

• Falta d’espais d’oci i esparciment saludable intergeneracionals.

• Falta d’accessibilitat en molts edificis i espais públics.

• S’han reduït les places verdes, per places excessivament dures. 

• Falta d’un model de mobilitat equilibrat (falta d’aparcaments 

dissuasoris, excés de cotxes, tràfic massa ràpid, falten alternatives).

• Mala gestió de la regulació del tràfic pel Centre Històric. El tràfic 

rodat obert es excessiu en alguns carrers, i hi ha massa complexitat 

per l’accessibilitat rodada dels veïns, poca flexibilitat en pilons.

• Problemes d’accessibilitat a les zones altes (carrers estrets, 

pendents), a equipaments, centre de salut i als comerços, sobretot 

per a la gent més major.

• Falta d’aparcament al centre històric dissuasoris i alternatives

• Pavimentacions inadequades que generen massa soroll (carrer 

Corretgeria, Plaça La Seu, Sant Agustí).

MEDI AMBIENT

PAISATGE

ESPAI PÚBLIC

MOBILITAT

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial i recursos.

• Vinculació directa del comerç amb l’us residencial. (Els veïns 

necessiten serveis i comerç pròxim i accessible)

• Model de mercat urbà. El mercat diari dóna un servei molt 

important però està en perill.

• Ubicació estratègica de Xàtiva amb xarxes de connexió d’altres 

municipis. (capital comarcal)

• Turisme com a recurs econòmic però és necessari diversificar 

l’oferta i explotar tot el patrimoni tant material com immaterial.

• Recursos arquitectònics i patrimonials al Centre Històric amb 

molt potencial que descobrir. 

• Rehabilitació i dinamització del centre amb allotjaments 

(cases rurals, albergs, hotels dispersos)

• Productes locals a explotar (socarrats, la seda, gastronomia...).

• El trenet com a recurs per desplaçar-se pel centre històric, per 

donar major accessibilitat les zones altes.

• Proximitat d’alguns serveis i equipaments públics en el Centre 

Històric (Col·legis, Instituts...)

• Existència d’espais culturals (Escola Professional d’Adults, 

Conservatori...) per diversificar activitats en zones altes.

• Model de comerç obsolet. Falta de comerç de qualitat i d’identitat.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació del centre. 

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per a rehabilitacions).

• No es recolza el comerç de proximitat. Dependència del cotxe.

• Abús de l’ús hostaler i bars dels espais públics (terrasses). Quer 

provoquen el desplaçament de la gent del barri a causa del incivisme 

i el soroll.

• Dificultats del subministrament i descàrregues pels model de 

mobilitat.

• Falta d’unió entre comerciants.

• Falta d’un model turístic més inclusiu. 

• Falta de més accions i foment de les mateixes per part de 

l’Ajuntament amb tècniques participatives. 

• Falta de formació i orientació del comerç cap al turisme.

• L’oferta turística principal es concentra al Castell. Hi ha que 

potenciar el patrimoni més enllà del Castell.

• Imatge descurada, entorn, edificis i baixos abandonats.

• Falta de normes i consens per mostrat una identitat comú, i donar-

les a conèixer. Senyalització inexistent o confusa.

• Accés i horaris reduïts als elements patrimonials i espais turístics. 

Limiten l’interès en comptes de potenciar-los.

• El trenet necessita reestudiarse. (Incorporar més parades, 

replantejar rutes, facilitats d’us per a veïns amb necessitats)

• Edificis, espais i recursos infrautilitzats (Es necessari fomentar  mes 

activitats descentralitzades i facilitar serveis alls usuaris).
• Falta d’espais de reunió de caràcter intergeneracional. 

• Falta de guarderies i centres assistencials i sanitaris.

• Problemes d’accessibilitat a edificacions i aparcament a les 

dotacions, per a l’elevada població envellida resident.

• Problemes d’accessibilitat  de serveis urbans (emergència, 

bombers, neteja urbana...). 

TAULA 3_DIAGNÒSTIC ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES

TURISME

DOTACIONS I USOS

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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• Barris amb un model de convivència veïnal, tranquil·litat i 

proximitat.

• Bon servei i tracte familiar als equipaments del Centre (centres 

de salut, escoles...)

• Bones relacions veïnals. (associacions festeres per barris i 

carrers)

• Espais amb potencial per al desenvolupament de llocs de 

trobada. Diversificació de les activitats per a que no tot es 

concentre en un lloc.

• Fort teixit social entorn les associacions festeres.

• Forta implicació de la gent en les activitats festeres i unió per 

celebrar-les, tant del propi veïnat, con de gent de fora.

• Implicació de la joventud no resident i existència de relleu 

generacional a les festes.

• Iniciatives i interés en reactivar les AAVV i una plataforma de 

teixit veïnal conjunt.

• Envelliment de la població del centre històric.
• Sentiment d’abandonament del barri (envelliment de les vivendes, 

protecció policial...)
• Espai públic poc adaptat e inaccessible (molts cotxes, aceres 

estretes), també causat per la falta de ordenació del tràfic 
(aparcament, espai peatonal), ocasionant l’aïllament dels barris.

• Absència d’espais públics i dotacions socioculturals 
(intergeneracionals).

• Accés costós a la vivenda i falta d’ajudes a la vivenda social i 
rehabilitació.

• Ineficient implementació de polítiques socials. (persones majors, 
joves, persones desocupades, persones en risc d’exclusió)

• Falta d’un contacte més directe entre l’Ajuntament sobre les 
polítiques urbanes a aplicar al Centre Històric.

• Oferta d’oci concentrada a l’oci de terrasses i bars.
• Existència de conflictes entre les conseqüència d’incivisme de l’oci 

nocturn i el descans dels residents del Centre.
• Falta de civisme i respecte per a la convivència.
• Falta de vigilància i mediació policial.
• Expulsió del peató dels carrers i places per la velocitat excessiva 

del tràfic o excés d’aparcaments.
• Excessives traves per fer festes de barris i de carrers (falta d’ajudes 

econòmiques, llicències, veïns). 

• 

• Falta de reconeixement d’identitat (barris del Raval-La Mercé-Hort 

de Mora com a part del centre històric).
• Concentració d’activitats únicament en festes.

• No hi ha associacionisme més enllà de les festes, on es canalitzen 

les reivindicacions.

• Falta d’una estructura de representació veïnal del barris amb 

l’Ajuntament. Inactivitat de les AAVV.

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. Dificultats amb els 

canals d’atenció i participació habilitats.
• Bretxa comunicativa generacional: la informació no arriba a les 

persones majors.

TAULA 4_ DIAGNÒSTIC BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA I INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

BENESTAR SOCIAL 

I POLÍTIQUES 

SOCIALS

CONVIVÈNCIA  I 

TEIXIT SOCIAL

INNOVACIÓ I 

PARTICIPACIÓ

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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JORNADES DE CONCLUSIONS + TALLER DE PROPOSTES
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TALLER DE PROPOSTES
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TAULA 1_PROPOSTES D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

• Campanyes, ordenances i plans de civisme i 
respecte (horaris i descans del veïnat).

• Inversions en infraestructures urbanes 

(obsolescència instal·lacions d’aigua i sanejament, 

gas, internet...).

• Pla de subvencions i ajudes a la rehabilitació 
acord amb l’importància i volum de l’obra. 

• Programes d’inversions municipals per a 
la conservació i visibilització del patrimoni 
monumental.

• Promoció de l’habitatge municipal per joves.

• Promoció de l’habitatge a persones amb mobilitat 
reduïda i gent major.

26 punts

15 punts

18 punts

15 punts

26 punts

13 punts

URBANISME

PATRIMONI

VIVENDA

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

TALLER DE PROPOSTES

• Inversions en la millora de les infraestructures urbanes obsoletes.
• Programes municipals per la millora del paisatge urbà i la imatge del 

Centre Històric per atraure al turisme i fer del barri un lloc agradable 
per als seus residents (pintar les façanes).

• Dotació de serveis (supermercats, caixers, bancs...) per propiciar 
que la gent puga comprar al seu barri.

• Aprofitament i incorporació d’usos als entresòls i palaus.
• Registre de solars infrautilitzats i edificis abandonats o en ruïnes.
• Descentralització de l’oci nocturn en altres àrees del Centre Històric 

(no saturació).
• Campanya municipal de conscienciació de la ciutadania (veïnat 

respectuós). Dret de descans i accés a la pròpia vivenda.
• Ordenació de control d’horaris i pla d’acció de respecte i civisme 

-Control de llicències (oci nocturn). 
-Mesures físiques (reixes) i digitals (càmeres de vigilància per a 
evitar vandalisme en edificis i espais públics, Plaça del Mercat i 
carrers del voltant). 

• Programes d’inversió municipal per a la conservació i visibilització 
del patrimoni monumental. Recuperació d’elements històrics.

• Establir uns criteris de rehabilitació per homogeneïtzar la imatge 
del Centre Històric (paviments, façanes, teulades, elements 
patrimonials..)

• Integració i continuïtat de la Font de 25 xorros. Unió amb el Jardí 
del Bes. 

• Implicació de l’administració en arqueologia ( economia i tècnics).

• Facilitats per a la sol·licitud d’ajudes per a rehabilitar edificis i 
vivendes. Pla de subvencions i ajudes a la rehabilitació acorde a la 
importància i volum de l’obra.

• Oficina municipal de rehabilitació amb servei tècnic per als 
ciutadans.

• Habitatges municipals per persones amb problemes d’accessibilitat, 
persones majors i joves, per atraure a la població al centre.

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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13 punts

9 punts

21 punts

11 punts

36 punts

3 punts

TAULA 2_PROPOSTES MEDI AMBIENT, PAISATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• Gestió més eficaç de la neteja i reciclatge. 

Contenidors de menor grandària.

• Millorar la connexió entre el Centre Històric i la 

muntanya del Castell( Bellveret, Sant Josep).

• Transformar els espais públics en espais més 

amables i zones verdes. De places dures a places 

verdes.

• Dissenyar l’espai urbà a l’escala de les persones 

(papereres, bancs...).

• Pla de pacificació del trànsit en el Centre Històric 

(restricció del tràfic, càmeres de vigilància, 

disseny urbà, control de velocitat). PMUS.

• Generació de borses d’aparcaments i aparcaments 

municipals. 

MEDI AMBIENT

I PAISATGE

ESPAI PÚBLIC

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

TALLER DE PROPOSTES

MOBILITAT

• Millora de la connexió entre les zones verdes  (Cova negra, costa del 

Castell) amb el Centre Històric.

• Manteniment de la costa del Castell i voltants del Centre Històric 

(tractament del verd i els límits). Eliminar postes electrificats a la 

costa del Castell.

• Incorporar noves zones verdes ciutat-muntanya del Castell 

(recuperació de la zona verda del Bellveret, aprofitament de la 

ladera de la Penya Roja com a parc).

• Recuperar les fonts i l’itinerari de l’aigua (connexió Sant Josep- 

Centre Històric-muntanya).

• Millorar l’entorn del paisatge ( Bellveret, Collar de la Coloma, voreres 

Sant Josep). 

• Gestió més eficaç de la neteja i reciclatge. Contenidors de menor 

grandària.

• Disseny urbà a escala de les persones (papereres, bancs...).

• Transformar els espais públics en espais més amables i zones verdes. 

De places dures a places verdes.

• Habilitació i creació de zones verds infantils. Aprofitament de la 

Plaça La Seu i convertir-la en un lloc de joc per als menuts.

• Foment del verd privat (macetes als balcons).

• Habilitació de pipi-cans i zones pels gossos (enfront del claustre de 

Sant Domènec, pujant les escales).

• Pla d’implementació de mesures per a resoldre la mobilitat (PMUS). 

Pla de pacificació del trànsit en el Centre Històric (restricció del 

tràfic, càmeres de vigilància, disseny urbà, control de velocitat).

• Generació de borses d’aparcaments i aparcaments municipals. 

Aprofitament del Solar del Col.legi Taquígraf Martí per fer un 

pàrquing veïnal i turístic.

• Vehicles a demanda per a les persones amb mobilitat reduïda per 

resoldre l’accessibilitat en el centre històric. Necessari un pla de 

difusió. 

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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• Incentivar i premiar fiscalment/bonificar el 

comerç al casc antic amb suport publicitari 

explícit de l’ajuntament.  

• Fomentar la diversificació de l’oci (més enllà dels 

bars) i fer-los de qualitat i accessibles. Incentivar 

comerç artesanal i botigues alimentàries.  

• Posar en valor/potenciar i publicitar el patrimoni 

cultural i identitari que hi ha. Posar en valor la 

marca pròpia.  

• Punts físics d’informació, senyalització, horaris 

adequats i cuidar la imatge de la ciutat.  

• Reaprofitar els espais infrautilitzats per a 

guarderies i centres de salut.  

• Unificació del paviment enfocat a una bona 

accessibilitat (materials bons, pendents del 

carrer…).   

17 punts

14 punts

12 punts

11 punts

13 punts

10 punts

TAULA 3_PROPOSTES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES

TURISME

DOTACIONS I USOS

TALLER DE PROPOSTES

• Fomentar la diversificació de l’oci (més enllà dels bars) i fer-los 

de qualitat i accessibles. Incentivar comerç artesanal i botigues 

alimentàries. 

• Incentivar i premiar fiscalment/bonificar el comerç al casc antic 

amb suport publicitari explícit de l’ajuntament. 

• Organitzar calendaritzadament les activitats i fer-les públiques 

(amb canals de comunicació eficients). 

• Fer parades estratègiques amb el trenet turístic que diversifiquen 

les rutes.  

• Posar en valor/potenciar i publicitar el patrimoni cultural i identitari 

que hi ha. Posar en valor la marca pròpia.  

• Punts físics d’informació, senyalització, horaris adequats i cuidar la 

imatge de la ciutat.  

• Reaprofitar els espais infrautilitzats per a guarderies i centres de 

salut.  

• Unificació del paviment enfocat a una bona accessibilitat (materials 

bons, pendents del carrer…).  

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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15 punts

13 punts

17 punts

7 punts

14 punts

5 punts

• Ajudes a la habilitació de les vivendes i dotació 

de serveis bàsics, recursos i accessibilitat als 

mateixos (comerç, ambulatoris..).

• Apostar per un model de rehabilitació i potenciació 

dels recursos al Centre Històric (llicencies, ajudes, 

bonificacions)i llimitar llicencies a la zona nova.

• Fer complir les normes  que permeten una 

convivència veïnal respectuosa i més control 

policial.

• Activitats d’oci respectuoses i diversificades 

distribuïdes al llarg de ?.

• Habilitació/construcció d’un centre sociocultural 

per a totes les edats amb activitats diverses amb 

gestió ciutadana.

• Creació d’una estructura de representació veïnal 

als barris i consells de barri que permeten una 

comunicació fluida amb l’Ajuntament. Més canals 

de comunicació i canalització que fomenten la 

transparència i la participació.

TAULA 4_ PROPOSTES BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA I INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

BENESTAR SOCIAL 

I POLÍTIQUES 

SOCIALS

CONVIVÈNCIA  I 

TEIXIT SOCIAL

INNOVACIÓ I 

PARTICIPACIÓ

TALLER DE PROPOSTES

• Ajudes a la habilitació de les vivendes i dotació de serveis bàsics, 

recursos i accessibilitat als mateixos (comerç, ambulatoris..).

• Apostar per un model de rehabilitació i potenciació dels recursos al 

Centre Històric (llicencies, ajudes, bonificacions) i llimitar llicencies 

a la zona nova.

• Dotació d’un centre de benestar social al Centre Històric a les zones 

conflictives i/o amb risc d’exclusió social que potencie l’acció de 

la mediació, l’educació social a través d’un equip psicopedagògic i 

control policial.

• Facilitar i habilitar llocs d’encontre i gestionar activitats que unisquen 

i involucren a la gent (concerts, accions culturals, adequació del barri 

amb implicació veïnal i fomentant el civisme) creació d’identitat 

col·lectiva.

• Activitats d’oci respectuoses i diversificades distribuïdes al llarg 

dels diferents barris.

• Fer complir les normes  que permeten una convivència veïnal 

respectuosa i més control policial.

• Habilitació/construcció d’un centre sociocultural per a totes les 

edats amb activitats diverses distribuïdes al llarg de l’any i amb 

gestió ciutadana.

• Creació d’una estructura de representació veïnal als barris i consells 

de barri que permeten una comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

Més canals de comunicació i canalització.

• Servei minibus que faça rutes entre barris (millora accessibilitat i 

mobilitat de persones majors).

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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JORNADES DE CONCLUSIONS + TALLER DE PROPOSTES
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IMAGINARIS

TALLER D’AUDIOCONTES

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: Durant Novembre 2017

Lloc: Col·legis CEIP Taquígraf Martí i CC Ntra. Sra. 
de la Seo 

Objecte de les sessions: Desenvolupar l’imaginari 
popular i el vincle amb el propi territori dels més 
menuts, amb la col·laboració de  Pep Gimeno 
“Botifarra”, qui va participar en la grabació 
de contes i dites populars que després van ser 
reproduïts a les aules. Els xiquets devien identificar 
una serie d’elements als contes i després dibuixar 
el que s’havien imaginat amb ells.
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IMAGINARIS: COL·LEGI  NTRA. SRA. DE LA SEO
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ROSTRES

TALLER D’EXPRESSIÓ

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 14-15 de Desembre 2017

Lloc: IES Josep de Ribera

Objecte de les sessions: Visibilitzar les diverses 
aspiracions i voluntats de les huit persones 
retratades relacionades amb el Casc Antic 
que formen part del grup motor de Pla Xàtiva, 
mitjançant tècniques artístiques.
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GRUPO ARANEA_FLORECER SOBRE LO CONSTRUÍDO
MILLORA DEL PAISATGE I MEDI AMBIENT

CREARQCIÓ_INNOVACIÓ SOCIAL A LES CIUTAT DE PETITA ESCALA
GESTIÓ DEL PATRIMONI I HABITATGES

PABLO CAMARASA_LA CIUTAT DARRERE LES PORTES
INNOVACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ

HETOROTOPIA_RECOPILANT LA MEMORIA
RECUPERACIÓ DEL TEIXIT VEÏNAL

SOLAR CORONA_UN PEDACITO DE TIERRA HACIÉNDOSE GRANDE
REACTIVACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS I SOLARS

EXPERIÈNCIES I PERSONES EXPERTES

SESSIÓ DE COMUNICACIÓ
Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 14-15 de Desembre 2017

Lloc: CTAV Xàtiva

Objecte de les sessións: Difusió d’experiències desenvolupades 
per iniciatives ciutadanes que es puguen conèixer i explicar, 
per poder replicar-se. Difondre iniciatives i experiències de 
dinamització i regeneración, explicades per persones expertes 
i professionals.
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JO CIUTADANA

TALLER D’ENTREVISTES

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: Durant Juny 2017

Lloc: Centre Històric de Xàtiva

Objecte de les sessións: Enregistrament de 
breus entrevistes amb preguntes clau sobre 
les aspiracions del veïnat del Centre Històric, 
gravades de manera espontània en vídeos 
curts amb l’objectiu d’arribar a tots els perfils 
poblacionals, amb ferramentes properes. Una 
cadireta de fusta, molta gent comprant al mercat, 
comerciants i vianants...
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Carme no està massa contenta amb la situació del Centre Històric de Xàtiva, troba a 
faltar un temps on hi havia molta gent i el mercat tenia molta activitat. Ens explica que 
creu que hi ha coses que es podrien millorar, com les cases abandonades i en mal estat, 
i sempre tenint en compte la opinió del veïnat.

Andrés té un problema a la vista, la qual cosa fa que la seua relació amb l’espai públic del 
Centre Històric de Xàtiva és molt particular. Ens explica que abans la gent sortia més al carrer 
per l’ambient tranquil i agradable, però la presència de cotxes dificulta que se torne a donar 
aquella situació. S’estan realitzant accions de millora, però anima a que es continuen fent.

Silvia com a visitant, té alguna proposta de com podria millorar l’experiència dels 
turistes al Centre Històric de la ciutat; com crear espais d’ombra per fer els recorreguts 
agradables i frescos, així com millora dels sistemes d’accés als monuments. Destaca de 
Xàtiva el ben conservada i la quantitat de patrimoni que té, sobretot el Castell i les vistes.

Vicent es va criar a Sant Pere i té moltes coses a dir del seu barri; entre elles que la població 
està envellint i els joves estan anant-se’n. Ell ha obert un comerç a la plaça del Mercat, 
provant noves iniciatives i donant una poc de vida a la plaça. Proposa per a la millora del 
funcionament, el replanteig de places d’aparcament en llocs estratègics, sempre respectant 
el patrimoni.

JO CIUTADANA: TALLER D’ENTREVISTES
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Àfrica, està carregada d’energía i d’iniciatives que seguisquen millorant l’entorn del Mercat 
i donar vida al centre per al veïnat i visitants. Posa en valor el patrimoni de Xàtiva, encara 
que també evidencia la necessitat d’ajudes a la rehabilitació i els problemes d’accessibilitat 
i mobilitat. Per a ella el Centre Històric hauria de ser un lloc còmode i agradable per viure.

Araceli, ens conta les problemàtiques funcionals per mantenir el comerç tradicional 
de la seua tenda, es lamenta del procés d’abandonament de moltes cases i reivindica 
una millora qualitat del benestar social per a les famílies veïnes noves o antigues que 
resideixen al Centre Històric.

Marisa i Maruja regenten un forn i coneixen molt bé la cotidianitat dels seus clients i la forma 
tradicional de viure el Centre Històric. Ens conten amb un somriure en la cara com recorden la 
Placeta Sant Pere i el Mercat, plens de vida, punts de trobada concorreguts en el dia a dia. En 
l’actualitat, a poc a poc el Centre Històric es queda sense gent, afectant també al seu negoci.

Sergio està investigant sobre processos de participació a la comarca. Destaca el carrer Botigues 
i la plaça Mercat com uns dels punts més importants, però que han perdut molta de l’activitat 
que tenien antany. Creu que la joventud hauria de participar més, per la qual cosa s’haurien de 
fomentar activitats en diferents punts de Xàtiva per atreure l’interès i fer que la gent s’impliqui.

JO CIUTADANA: TALLER D’ENTREVISTES
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MAPA DE MEMORIES

TALLER DE REGISTRE

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: Durant Novembre i Desembre 
2017

Lloc: Centre Històric de Xàtiva

Objecte de les sessións: Iniciar un arxiu 
audiovisual de posada en valor de les memòries 
veïnals i la seua vida al Centre Històric.



participació

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC 62



PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

participació

63

DECÀLEG D’ACTUACIONS 
PLA DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA
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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
PER AL 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.
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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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    A CURT TERMINI

 
   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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    A CURT TERMINI

 
   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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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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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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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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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 existent.

 10

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 

Guardería Hanazono / HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
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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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