
 

 
 
 
 

 

Detecció del programa de necessitats de la OP 5.2 
REURBANITZACIÓ DE L'ÀREA SITUADA ENTRE CARRERS DR. LLUCH I BLOC DE 
PORTUARIS I ENTRE CARRERS DE PESCADORS I EMPAR GUILLEM, INCLOENT 
ZONA ESPORTIVA DE LLIURE ACCÉS EN DR. LLUCH (CLOT) PREPARADA PER 
ALLOTJAR UN MERCAT SETMANAL. 

OE 6.5.2: Accions integrades de revitalització de ciutats, de millora de l'entorn urbà i 
del seu medi ambient 

LA 5: Millora i rehabilitació del medi ambient urbà 

 

Informació extreta de la reunió mantinguda amb els agents més vinculats a l'operació 
esmentada durant el procés de redacció de l'EDUSI 3C amb la finalitat de traçar un 
programa de necessitats bàsic que garantisca una resposta adequada i sensible a les 
necessitats dels col·lectius i les persones que fan i/o faran ús de l'espai. 

Data i hora:  24 de juliol de 2017, 10h -12h 

Lloc:  La Col·lectiva. Carrer Cura Planelles 2, Cabanyal 

Marc: Procés participatiu específic exigit a l'EDUSI per al disseny de l'OP 5.2.  

Objectiu: Definició d'un programa de necessitats per a l'àrea a reurbanitzar.  

Assistents:  AVV Cabanyal-Canyamelar (Empar Gualberto) 
 AVV Pavimar (Vicente Almonacid, Carmen Benacloy) 
 Brúfol (José López Salazar). Adjunta proposta. 
 Cabanyal Horta (Silvia Sánchez) 
 Club de bàsquet Di-Mar (Juan Abel Casañ) 
 Club de futbol femení Marítim (Salvador Vallés). Adjunta proposta. 
 Col·legi Les Arenes (Lola Prima) 
 Col·legi Santiago Apóstol (Jordi Bosch) 
 Espai Veïnal (Guillem Beltrán) 
 Millorem (Tomás Correas) 
 Salvem el Cabanyal (Lydia Espí, Vicente Esquer, Lola Seron, Brigida 

Sevilla, Chavanne Eric) 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
La dinàmica que s'ha seguit ha consistit en escoltar les demandes dels agents 
presents a la reunió. Cal remarcar que bàsicament totes les persones assistents 
han coincidit en el que s'exposa en aquest document i en què la posterior gestió 
de l'espai serà un tema fonamental a tractar i definir per part de la ciutadania. 

Així com els temes que s'exposen a continuació que, tot i transcendir l'operació 5.2, és 
necessari tenir en compte: 

- Adequada coordinació i planificació del procés d'implicació ciutadana que 
garantisca una bona col·laboració dels agents (evite presses, dates de difícil 
convocatòria, etc. que dificulten l'assistència i participació activa del teixit 
associatiu). Necessitem i demandem que la participació de l'EDUSI siga real i 
efectiva. 

 Cal transparència i implicació constant en el desenvolupament de les diverses 
operacions de l'EDUSI. 

- Les problemàtiques de l'àrea en qüestió van més enllà de la zona esportiva i 
no es poden abordar per separat. No es pot mirar només la zona de l'operació 
5.2 sense atendre el context i la situació del Bloc de Portuaris. 

- S'ha de conèixer tota la informació sobre la futura instal·lació del rastro en 
l'àrea situada entre el carrer Lluís Peixó i avinguda de Tarogers, per a poder 
coordinar els diferents mercats que es desenvolupen al barri. 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

Programa de necessitats OP 5.2 

Dins del marc  ja aprovat de l'operació, es va definir que aquest espai albergaria un 
mercat setmanal i pistes esportives. Amb aquest punt de partida, aprofundim sobre el 
programa de necessitats a desenvolupar en aquesta zona: 

- Mercat setmanal: rastro. 
 Proposta per a desenvolupar-lo els dissabtes de matí de 9h a 14h. 
 Cal dissenyar un espai que acomplisca les noves ordenances municipals que 

actualment estan en procés de redacció. 
 Cal estudiar amb detall la manera de concedir les llicències de venda perquè 

tothom, i especialment aquelles persones que més ho necessiten, puguen accedir. 
 
- Espai esportiu 
 Es proposa un espai multiesportiu que permeta el desenvolupament de diversos 

esports (i supere el monopoli habitual del futbol): bàsquet, frontó, futbol sala, 
patinatge, petanca... 

 En molts dels casos, es demana un espai apte per a jugar, més enllà de la 
reglamentarietat de l'espai (com per exemple amb el frontó, on una paret pot 
arribar a ser suficient). 

 
- Zones d'ombra i espais d'estança 
 Creació d'espais d'estança amb ombra (generada per vegetació) i moblats de 

manera que permeten espais de reunió i convivència per a parlar, jugar a escacs, 
parxís, etc. 

 
- Aparells de gimnàstica per a persones majors 
 
- Parc infantil 
 a. Amb jocs adaptats per a xiquets i xiquetes amb discapacitat, que seria 

freqüentment utilitzat pel col·legi públic d'educació especial Ruiz Jiménez, que 
està situat al costat. 

 b. Jocs amb filosofia Montesori. 
  
- Fonts d'aigua potable 

- Espai d'emmagatzematge dels equipaments esportius i el mobiliari (porteries, 
canastres, etc.) 

 
- Vestuaris 
 
Aquest programa de necessitats cal ajustar-lo per a obtenir una correcta viabilitat 
tècnica i pressupostària, tenint en compte l'àrea on s'executa (planejament, m2, 
cost...), així com l'entorn en què s'insereix. 



 

 

 

 

Demandes a incorporar en la OP 5.2 

Dins del marc  ja aprovat de l'operació, es va definir que aquesta incorporaria 
vegetació, il·luminació, pavimentació drenant i seria un espai lliure de trànsit rodat i 
d'ús gratuït per al veïnat. 

Amb aquest punt de partida, aprofundim sobre les demandes sol·licitades en aquesta 
zona: 

- El disseny i la gestió de l'espai han de tenir com a un dels principis fonamentals la 
integració (ètnies, grup d'edat, etc.) i la perspectiva de gènere. 

- L'àrea he de ser un espai obert a tots els veïns i veïnes que ho desitgen. 

- El mobiliari urbà (aparells esportius, bancs, etc.) ha de ser antivandàlic. 

- Preocupa com integrar/respectar les iniciatives existents a la zona (com per 
exemple, Cabanyal Horta) en el nou projecte. 

- Tots els assistents coincideixen en què la gestió posterior de l'espai és un 
tema fonamental a abordar. Es proposen diferents models (gestió municipal -
conserge o mediador professional/educador-, gestió dels clubs esportius, convenis 
amb les escoles, gestió compartida, autogestió, etc.) i preocupa la manera 
d'abordar el manteniment i la vigilància; però es deixa pendent per a poden 
treballar posteriorment amb la profunditat que requereix. 

Al llarg de la reunió sorgeixen certs temors a tenir en compte: brutícia, contaminació 
acústica, manteniment, etc. 

 
 
 
 


