La Revolta de les Botges

“Sap més una persona boja a casa seua
que una persona sàvia a casa dels altres”
(Dita popular)
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1) INTRODUCCIÓ
1. 1 L'estratègia a seguir per Ciutat Vella Batega
La proposta que ara es té a les mans consisteix bàsicament en una iniciativa d'aprofitament temporal dels
dos solars en desús ubicats a la Plaça de la Botja, ambdós de propietat pública. L'objectiu és convertir-los
en dos espais per al veïnat i la ciutadania, en una zona d'horts urbans i una altra d'oci esportiu i trobada.
Amb aquesta transformació, es pretén activar l'entorn de la plaça mitjançant la generació d'un espai
d'activitats i sociabilitat, així com crear un punt d'atracció i trobada al bell mig del barri de Velluters. Per
aquesta finalitat es sol·licita la cessió temporal dels dos solars esmentats fins que s'inicie l'ordenació
planificada o es modifique la seua titularitat.
La revolta de les botges es troba emmarcada en un programa més ampli d'activació i gestió veïnal d'espais
i recursos públics, promogut des de la Xarxa d'entitats Ciutat Vella Batega. A través d'aquesta proposta
integral, col·lectius i associacions del barri busquem promoure tant els usos de l'espai públic com potenciar
la gestió ciutadana de recursos públics en desús. El pla es basa en el diagnòstic que als barris de Ciutat
Vella existeixen un gran nombre d'actius susceptibles de contribuir a potenciar les pràctiques i els usos
dels veïns a l'espai públic. Un exemple referent són el seguit de xicotetes places (Centenar de la Ploma,
Morella, Enric Iborra...) que atravessen el barri del Carme endinsant-se fins al principi de Velluters, algunes
d'elles a penes conegudes i transitades avuí. Igualment, ens trobem amb un gran nombre de solars i baixos
comercials, de titularitat pública, a partir dels quals es poden imaginar noves fòrmules d'innovació social,
creativitat en la gestió i economies col·laboratives a escala local. En les següents pàgines, es pot trobar un
desenvolupament més profund d'aquestes idees.
El programa iniciat per Ciutat Vella Batega es proposa millorar els barris del centre històric des de la
participació ciutadana, des de les iniciatives que es mouen a la base del seu teixit social. Les mesures
plantejades, tant aquesta com successives, parteixen del marc de crisi econòmica en què vivim, i les
consegüents restriccions en els pressupostos públics. Per tant, s'articulen a partir d'una sèrie de xicotetes
intervencions puntuals en diferents àrees de Ciutat Vella, però que tenen un abast expansiu, de forma que
influeixen i s'estenen pel seu entorn. Com a exemple, res millor que la iniciativa de La Revolta de les Botges
que a continuació es presenta. En els propers mesos, des de la xarxa es continuaran presentant noves
propostes d'intervenció a l'entorn.
Cal afegir dos idees més per acabar d'entendre el programa que ací es presenta. En primer lloc, s'ha
subratllat la idea que té com a finalitat activar usos i possibilitats al centre històric, però és important
remarcar que es fa des del respecte a l'heterogeneïtat de població que viu i treballa actualment al barri,
sent especialment inclusiva en aquells sectors que habiten en els límits de l'exclusió social. En segon lloc,
les propostes han estat plantejades des de la participació ciutadana, però han comptat amb la
col·laboració d'experts per al seu desenvolupament, en aquest cas, amb el col·lectiu Mezcla, format per
joves arquitectes.
Per tancar, cal ressaltar que Ciutat Vella Batega és una xarxa d'entitats dels diferents barris del centre
històric que es crea a l'any 2012. Està composta per més d'una dotzena d'entitats locals que s'agrupen per
compartir recursos i iniciatives, potenciant el teixit social. Els col·lectius que hi formen part són de diversa
índole i es troben vinculats a diferents àmbits d'actuació i intervenció.
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1.2. La intervenció present als centres històrics des del seu ús, del Pla de Reforma al Procés Ciutadà
L'actitud urbanística davant els centres històrics ha anat canviant des que es va posar la mirada en la seua
recuperació fa ja quatre dècades, una vegada caducades les reformes interiors, demolicions de part de la
trama i higienisme que no acceptava que allò històric fora un valor en si mateix.
Als anys 70, prenent com a exemple el Pla del Centre de Bolònia (Itàlia) es va focalitzar l'atenció en la
conservació urgent del patrimoni, donat el seu estat d'abandonament. Als 80, una vegada reconegut el
valor històric d'aquests conjunts, la política va derivar a com repoblar els seus barris antics mitjançant la
rehabilitació de vivenda, fins i tot amb noves construccions de promoció pública als solars que
l'abandonament havia proporcionat. Sorgeix la necessitat de nous comerços (front als gremis tradicionals) i
hosteleria associada també a un increment del turisme que busca als centres l'autenticitat d'un lloc. Amb
tot això, l'aposta en aquesta dècada, recolzada amb fons europeus, passa també per la inserció d'espais
d'equipaments públics que atenguen l'escala local de la nova població, però també de referència
metropolitana per als visitants. Així, prosperen en la trama antiga o esponjada, usos museístics, docents,
sanitaris, etc, amb capacitat atractiva.
A partir dels 90, una vegada consolidats el patrimoni, les vivendes i els nous usos públics, sota el paraigües
de la sostenibilitat i la qualitat mediambiental i conduït per les directives europees i els codis técnics,
l'aposta següent es basa en la humanització de l'espai públic i la recerca d'una eficiència energètica: com
millorar la mobilitat dels centres dels nostres municipis en relació al vianant, la bici i el transport públic per
augmentar la seua qualitat ambiental, ja que no van ser projectats per al vehicle motoritzat.
Per tant, calmar el trànsit va ser el següent pas, i en alguns casos, els plans de mobilitat sostenible s'han
associat a la revitalització econòmica, potenciant espais per al comerç i l'hosteleria, de vegades
concentrats únicament en l'oci nocturn, les molèsties dels quals, en relació al soroll i la brutícia, unides a la
manca d'aparcament i serveis per als més menuts, va tornar a expulsar a part dels seus habitants.
Un problema no té una única solució. però al mateix temps si és pot resumir aquest panorama com preludi
per dilucidar quin ha de ser el camí que la intervenció urbanística ha de prendre avui en dia als centres
històrics en general, i a Ciutat Vella en particular mitjançant aquesta proposta de gestió comunitària dels
recursos infrautilitzats: espai públic, baixos, solars.
En el context de la ciutat mediterrània, els conjunts històrics són aquests llocs complexos anomenats cors
de la ciutat, que per tant, han de bategar, perquè la resta de la ciutat tinga identitat i vitalitat. És per això
que en l'actualitat la seua recuperació passa per la paraula “activació”.
Ja que està tot construït, molt rehabilitat i pels seus carrers es pot passejar, ara es tracta de treballar en les
relacions entre els habitants i els visitants; promocionant polítiques de gestió, fomentant l’ús d'allò
construït; en definitiva, d'activar-los socialment, econòmica i cultural, mitjançant l'energia canalitzada pels
recursos humans o potenciant el concepte en xarxa. A més a més, en períodes de crisi com el que estem
vivint en aquesta dècada, les mesures urbanístiques passen per pensar que és allò desitjable mitjançant
mecanismes participatius que proven temporalment a través de l'ús els desitjos dels seus habitants.
La reivindicació que realitza Ciutat Vella Batega per al Carme i Velluters, no respon al plantejament de
dècades passades on primava allò formal o els problemes de la trama urbana, sinó que es desvetlla la
necessitat de passar del pla al procés.
Per això, amb aquest document presentem uns models de fitxes d'ús dels dos espais escollits com Unitats
d'Activació, la plaça del Centenar de la Ploma i el Solar de la Botja, per a iniciar altre enfocament en el
present a la intervenció en els centres històrics, a partir de les oportunitats dels espais desaprofitats en
relació a les percepcions dels seus habitants.
David Estal, arquitecte. València, febrer 2014
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1.3. Justificació gràfica de la proposta
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2) OBJECTIU DEL PROJECTE
Aquest projecte proposa la transformació temporal en espai veïnal multiusos a l’aire lliure de la zona
de la Plaça de la Botja, àrea delimitada pels carrers d’Arolas a l’oest, de Balmes al nord, de Recared a l’est
i de Camarón al Sud (Figura 1). Aquest nou espai el denominem La Revolta de le Botges.
La transformació es realitzaria intervenint principalment en els dos solars existents en la zona i propietat de
l’administració pública: en aquest projecte els denominarem Solar Camarón (per estar limitat al sud pel
carrer del mateix nom) i Solar Balmes (per estar limitat al nord pel carrer del mateix nom) (Figura 1). La
Revolta de les Botges es podria articular al voltant d'un conveni de cessió d'usos per part de
l'administració i una entitat jurídica representant de diverses entitats del teixit associatiu de Velluters, on
quedarà fixada la temporalitat del mateix.
Un eix fonamental de la proposta és que, a més de satisfer necessitats veïnals, la intervenció es realitzarà
en base als usos històrics que ha tingut aquest racó singular del Barri dels Velluters. Així, la creació
d’infraestructures per a l’oci, a més del seus beneficis “per se”, ens aprofitarà per recuperar la memòria
històrica d’eixos usos tradicionals de l’espai públic, ajudant-nos a engegar un procés de recuperació del
carrer, de tornada a la vida (revitalització) de l’espai veïnal.

Figura 1.- Foto aèria de l’àmbit de la intervenció amb el Solar Balmes i el Solar Camarón.
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3) ZONA D'AFECCIÓ I TRAMA URBANA
La proposta ací presentada es fomenta en la idea d'aprofitar temporalment espais en desús, esdevinguts
buits en la trama urbana, per tal que puguen satisfer necessitats veïnals i de les entitats presents al barri.
Aquesta mesura es troba en línia en les tendències de l'urbanisme contemporani, que tracta de reenfocar la
seua mirada a la ciutat construïda per tractar d'intervindre-la en temps de crisi: són iniciatives que es solen
caracteritzar per una inversió econòmica mínima i devenen en un gran augment del benestar ciutadà. Cal
recordar que recentment l'institut Aula Ciutat, que reuneix a diferents departaments de la Universitat de
València i de la Universitat Politècnica de València en relació a la ciutat,

ha organitzat a València unes

jornades precisament titulades La ciutat construïda (http://aulaciutat.org/#seminario-uimp)
En els darrers anys, es poden trobar un gran nombre de referents que comparteixen aquesta orientació, i
que han estat impulsats per diferents Ajuntaments. A l'estat, es pot citar el recent Pla Buits de Barcelona,
que contempla un programa de cessió de vuit solars de la ciutat a entitats veïnals i associatives per a la
seua gestió. Talment, a Madrid es troba l'exemple del Solar de la Cebada, un espai cedit, i inicialment
finançat, per l'Ajuntament capitalí, i que recentment ha rebut el reconeixement internacional amb els premis
Arts Electrònica i el de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Fins i tot a ciutats més menudes,
com és el cas de Saragossa, destaquen les iniciatives conjuntes entre l'Ajuntament i l'estudi Esto no es un
solar centrades en la transformació d'aquesta mena d'espais en llocs útils i aprofitables per la comunitat. A
nivell global, s'ha de destacar el Pla verd de París, una de les operacions de major d'envergadura per a la
recuperació d'aquest urbanisme temporal i que ha inspirat moltes de les actuacions posteriors. Tots
aquests referents vénen a confirmar que la utilització temporal dels espais en desús i la cessió a la
ciutadania s'han estés com una pràctica referent i exemplar de l'urbanisme contemporani.
Ara bé, en el cas de Ciutat Vella, l'acondicionament i ús d'aquests dos solars no sols pretén respondre tan
sols a les necessitats veïnals, sinó que es pensa que és una actuació, la zona d'afecció de la qual, s'estén
per tot el barri dels Velluters. Açò es justifica perquè és una actuació que presenta al menys tres impactes a
considerar. En primer lloc, suposa consolidar un espai altament atractiu junt a una de les zones més
deteriorades de l'àrea, com és l'eix Carrer Viana- Torn de l'Hospital, revaloritzant l'edificació i l'entorn del
Gremi dels Fusters, que cobra un nou protagonisme en tenir dos espais ciutadans als seus peus.
Seguidament, potència un eix d'espais públics de qualitat que s'inicia a la Plaça Viriat i conclou als
recentment rehabilitats jardins de l'Hospital, passant per l'entorn de la Botja i el parc de Guillem Sorolla. En
tercer lloc, cal pensar que aquesta intervenció temporal consolidaria el corredor nord-sud de Velluters, i
promouria un conjunt d'actius des de les Torres de Quart fins al MUVIM.
Per tant, cal veure aquesta proposta com un pas més en la regeneració de l'entorn de Velluters, en aquest
cas basada principalment en la revalorització dels espais públics, que promour els usos i les pràctiques
saludables en recursos comuns de la zona, com són la creació dels horts urbans i un parc esportiu a l'aire
lliure. Aquesta acció ha de contribuir a la rehabilitació tant de l'entorn del barri com a la seua imatge, i
espentar el lent increment de població que s'observa en les estadístiques municipals des de fa uns anys.
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Així mateix, cal fer notar que en ser una actuació basada en la recuperació de la història del barri, pot
suposar la posada en valor d'un atractiu turístic, activat entorn la rica memòria de Velluters i els diferents
usos que ha tingut l'espai. Aquesta iniciativa pot anar desenvolupant-se progressivament a través de
diferents formes de visibilització i difusió de la informació, que abasten des del panell informatiu fins al
mural, generant diverses finestres d'accés als continguts històrics. Amb la posada en valor d'aquest actiu
històric, es consolida un eix de béns de caire turístic que recorren el barri en direcció nord-sud: aquest
comença des de les torres de Quart, passa pel Gremi dels Fusters i les futures transformacions urbanes
dels solars, es para davant del Col·legi Major de la Seda per concloure al MUVIM i jardins de la bibioteca.
Per tant, aquesta iniciativa tindria lloc en una de les portes d'entrada al barri, ja que es situa entre els
carrers Pintor Domingo i Guillem Sorolla, accessos a Velluters des de Guillem de Castro.
No cal dir que la intervenció proposada apuntala aquest recorregut i promociona un punt d'atracció dintre
del barri. Evidentment, aquesta activació ha de tenir conseqüències palpables en la dinamització
econòmica i de la xarxa comercial de Velluters, notablement deteriorada després de la transformació que
ha viscut la zona.
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4) REFERENTS HISTÒRICS
Si fem una ullada a fonts bibliogràfiques diverses, podem vore que la zona objecte d’intervenció ha estat
utilitzada històricament per a usos diversos, usos que intentem evocar en el nostre projecte:
-Zona de joc de botxes o botges (“petanca”, “bolos”) i pilota:

•

“Plaza de la Botja (vulgarmente plaza de la Bocha). Llámase así una plazuela situada a espaldas de
la cofradía de los Carpinteros, entre las calles de la Cocina, Poupintat, y Nueva de la Encarnación. Se
ha denominado de este modo porque hasta princípios de este siglo existió en ella (en el trinquete
inmediato, llamado de la Encarnación) el juego de Bolos, de la Botja ó Bocha en valenciano. Su
primitiva denominación fue de plaza del Carbó.” [Boix, Vicente; 1862, Valencia històrica y
topogràfica, Impr. J.Rius, València]

•

“Plaza de la Botja.- Regístrase marcada con el nombre de Plaza de la Bocha, una Plazuela, que
esta á espaldas de la Casa Cofradia de los Carpinteros, y á la esquina ó cabo de la calle vulgo de la
Cuina del Hospital. Se le ha dado dicho nombre porque avia alli estos años un Juego de Bocha, ó
Bolos. (...) en dicha Plazuela de dicho Juego, empero en un angulo de ella, como queda insinuado, hay
en sitio retirado un Juego de Pelota, donde comunmente suele jugarse á la Raqueta (...)” [Orellana,
Marcos Antonio de; 1923, Valencia antigua y moderna (vol I), Acción bibliográfica valenciana, València]
-Àrea de pas de la séquia del carrer del Pou Pintat (actual carrer de Viana) per regar els horts del convent
de l’Encarnació:

•

“(...) es troba el pont y canal junt al portal del Coixo per hon passa la aygua que tambe ve de la
cequia de Favara per davant lo Convent de Sant Sebastia, y entra en lo Convent de Sant Phelip, y per lo
dit hort, y canal entra en la present Ciutat, y va discorrent per lo carrer de la Encarnació ahon se pren
aygua en moltes parts per a regar alguns horts, y passa al Convent del Peu de la Creu y de alli va a la
cequia podrida, que està junt a dit Convent” [Llop, Iusep; 1675, De la institució govern politich y
iuridich, costums y observancies de la fabrica vella, dita de murs, e valls, y nova dita del riu, Ed.
facsímil F. Domenech, València]

•

“Plaza del Carbó. Así se llamaba la que ahora se denomina de la Botja (Bocha) situada en la calle
de la Cocina del Hospital, a espalda de la cofradía de los Carpinteros. El Almotacén le daba el nombre
(...) en 1692 (...) de “placeta del Carbó” (...) diciendo: la cequia mare del carrer del Pou Pintat, que va de
la Placeta del carbó al convent de la Encarnació. En ella, pues, se vendía el carbón en otro tiempo”
[Boix, Vicente; 1862, Valencia històrica y topogràfica, Impr. J.Rius, València]

•

“Pel que fa a la Séquia de Favara, les seues aigúes penetraven al clos de la ciutat per ponent i
migdia, mitjançant diversos canals que vessaven a la Séquia de Rovella (PESET, 1878). El primer dels
senyalats conductes entrava pel portal de Quart “...per davall del qual entra aygua de la céquia de
Favara, per la canal, que està fabricada sobre el vall...” (LLOP, 1675). Amb aquesta aigua es regaven els
horts de les cases del carrer de Quart i el del convent de la Puritat i el sobrant anava a parar a la Séquia
de Rovella. El segon canal de Favara s’introduïa a la ciutat pel Portal del Coixo “... y va discorrent per lo
carrer de la Encarnació... y passa al Convent del Peu de la Creu y de allí va a la céquia podrida, que està
junt al convent” (LLOP, 1675).” [Teixidor de Otto, Mª Jesús; Domingo Pérez, Concepció , 1989, Les
séquies i els traçats urbans a València, (en VVAA, 1989, Los paisajes del agua, Universitat de
València/Universitat d’Alacant)]

•

“ Veiem que en efecte, a algunes zones o barris, les séquies han “servit” el disseny dels carrers. És
el cas del barri del Carme, que engloba l’antic raval dels Roters; del dels Velluters, que a la demarcació
oficial correspon al del Pilar; dels del Mercat i de Sant Francésc.” [Teixidor de Otto, Mª Jesús;
Domingo Pérez, Concepció , 1989, Les séquies i els traçats urbans a València, (en VVAA, 1989,
Los paisajes del agua, Universitat de València/Universitat d’Alacant)]

•

“Al oeste (...) el espacio estaba recorrido por diversos brazales de la acequia de Favara, separados
del canal madre a poco de su inicio. (...). Un tercer canal corría por la calle del Triador hasta llegar a la
esquina de la calle Balmes, donde empalmaba con el brazo que venía pòr la calle Maldonado
(antiguamente de la Acequia Podrida) para desaguar juntos en el canal de Rovella a la altura de la calle
Pie de la Cruz.” [Martí, Javier; 2002, A la luna de Valencia. Una aproximación arqueológica al
espacio periurbano de la ciudad musulmana, (en VVAA, 2002, Historia de la ciudad, II, .- Territorio,
Sociedad y Patrimonio, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia)]
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-Zona d’activitat sedera:

•

“(...) plaza de la Botja, que comúnmente la vemos escrita también como de la Bocha. (...). Todavía
queda algún testimonio gráfico de una gran casona que albergó en sus altos porches los laboriosos
telares de los del oficio de la seda, mayoritariamente avecindados en este rincón del Barri de Velluters”
[Corbin Ferrer, Juan Luís; (1991), Barrio del Pilar, antiguo de Velluters, Ed. Federico Domenech
S.A., València]

•

* “Esta plaza de la Bocha en la que hubo varios obradores de la seda –como otras vías públicas de
su contornada-, fue testigo del quehacer cotidiano de sus trabajadores del Arte Mayor de la Seda (los
velluters) y que de una u otra forma, pese al deterioro de muchos de sus edificios y la desaparición de
otros, todavía se trasluce su rico bagaje histórico con el ambiente de la barriada.” [Corbin Ferrer, Juan
Luís; 2001, Origen e historia de las calles del centro histórico de Valencia, Ed. Federico
Domenech, València]

-Zona de venda de carbó:
*
“Plaza del Carbó. Así se llamaba la que ahora se denomina de la Botja (Bocha) situada en la calle
de la Cocina del Hospital, a espalda de la cofradía de los Carpinteros. El Almotacén le daba el nombre
(...) en 1692 (...) de “placeta del Carbó” (...) diciendo: la cequia mare del carrer del Pou Pintat, que va de
la Placeta del carbó al convent de la Encarnació. En ella, pues, se vendía el carbón en otro tiempo”
[Boix, Vicente; 1862, Valencia històrica y topogràfica, Impr. J.Rius, València]

•

“Plaza del Carbon, por que (...) se vende el carbon por mayor para el abasto, y consumo del comun
(...) De dicha Plaza del Carbon recive el hospital general un emolumento, que parece nada, y es mucho,
y es que de cada sarria que se pesa (...) se quita una brasa para el hospital, para cuya recoleccion, y
recaudacion hay alli destinado un Loco por la casa hospital. De cuyo arbitrio viene á recoger tanto, que
le sobra bastante carbon, despues de consumir dicha Casa todo el que necesita en tan considerable
consumo como tiene. (...) Suele finalmente tener dicho hospital destinados en dicha Plaza alguno, ó
algunos locos para conducir algunas sarrias de carbon á las casas, y como cada uno lleva 9 dineros
por cada sarria, que tranporta, no dexan de ganar algo al dia.” [Orellana, Marcos Antonio de; 1923,
Valencia antigua y moderna (vol I), Acción bibliográfica valenciana, València]

•

“ Plaça Bocha (...) Anteriormente se llamó placeta de Carbó (...) y calle Botja. (...) Se trata de un
nombre vulgar, llevado durante siglos, sin conocimiento de fechas. En 30 de noviembre de 1859 la
comisión creada para la rectificación de algunos nombres de calles y plazas de la ciudad propuso
cambiar el nombre de plaza Bocha, por el de Cataluña.” [Gil Salinas, R; Palacios Albandea, C; 2003,
Las calles de Valencia y pedanías, Ed. Ajuntament de València, València.]
Totes aquestes referències bibliogràfiques vénen a demostrar que aquest espai ha estat històricament una
zona plena de vida i de diferents pràctiques, tan econòmiques com lúdiques, molt importants al si de
Velluters. Per tant, la proposta d'ús de l'espai tracta de situar-se en aquesta línia de revalorització del lloc, a
la vegada que com s'ha esmentat busca promocionar i potenciar la memòria d'una plaça fonamental en la
història del barri.
Un dels punts on volem que es faça manifest la vitalitat històrica de la plaça és en el propi nom del
projecte, de manera que aquest siga un fer l'ullet als propis usos que hi ha hagut. Açò ve explicat al
següent epígraf.
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4.1) BASE HISTÒRICA DE LA DENOMINACIÓ DEL PROJECTE
Les cites bibliogràfiques anteriors ens han dut a denominar el projecte La Revolta de les Botges. Per dues
raons:
- els usos històrics: joc de botxes, cria del cuc de seda amb les botges (enramades vegetals, fetes de botja,
utilitzades perquè els cucs de seda hi feren els capolls) (figura 2) i origen del carbó per a l’hospital dels
bojos (i boges)
- les característiques físiques de l’espai: situat en una revolta del carrer, referència visual i històrica al curs
de les séquies que ha guiat el disseny urbà del barri (figura 3)

Figura 2.- Antiga casa (hui despareguda) de la Plaça de la Botja on hagueren diversos obradors seders.
(Font: Corbín Ferrer, 1991)

Figura 3.- Foto del Carrer de Recared (antic carrer de les cuines de l’Hospital) des del carrer de l’Hospital. .
Ací podem vore com l’actual traçat urbà evoca el pas sinuós de les antigues séquies (característica que
trobem impressa en tota la trama urbana del Barri dels Velluters). Al final d’aquest carrer se situa l’espai
objecte del projecte: La Revolta de les Botges.
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Aquesta denominació (La Revolta de les Botges) opta pel terme amb tj/tg (BOTJA-plural BOTGES) per ser
el més utilitzat en la bibliografia per referir-se a la zona i perquè al·ludeix al treball amb la seda que ha
definit històricament i terminològicament el Barri dels Velluters. Podríem aventurar-nos a afirmar que no es
pot descartar que la denominació històrica predominant (Botja) no faça referència al joc de petanca (botxa)
sinó a l’enramada que s’utilitzava en els obradors seders perquè els cucs hi feren capoll (botja) .
La denominació del projecte juga amb la similitud fonètica, almenys en la parla apitxada de València, dels
termes BOTXA, BOTJA i BOJA. Les tres paraules sonen igual si es pronuncien en valencià apitxat, de
manera que, pronunciant-ne una sola, ens estem referint alhora a tres conceptes que evoquen diferents
usos antics de la Plaça de la Botja. Cal assenyalar que són també les similituds fonètiques les que han dut
a la denominació oficial (castellanitzada) de Plaza de la Bocha que es troba habitualment a les llistes de
carrers publicades actualment:

•

“Plaza de la Botja.- Regístrase marcada con el nombre de Plaza de la Bocha, una Plazuela,
que esta á espaldas de la Casa Cofradia de los Carpinteros, y á la esquina ó cabo de la calle vulgo
de la Cuina del Hospital. Se le ha dado dicho nombre porque avia alli estos años un Juego de
Bocha, ó Bolos. (...). Va escriturada la palabra Botja en esta conformidad, porque en el idioma
Lemosin la J tiene fuerza de ch, quando le sigue A, O, ó U, y la t que le precede le añade mayor
fuerza, y assi se escrituró por los más cuidadosos ortografos en tiempo antiguo, aunque desde la
union de las coronas se ha escrito con variedad, uniendose unos á las leyes de la escritura, y
otros escribiendo Bocha, como se pronuncia.” [Orellana, Marcos Antonio de; 1923, Valencia
antigua y moderna (vol I), Acción bibliográfica valenciana, València]
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5) INTERVENCIONS PROPOSADES
Com ja s'ha esmentat, la zona objecte de la proposta (Plaça de la Botja) és un racó singular del Barri dels
Velluters amb importants elements històrics presents (Gremi dels Fusters, Convent de la Encarnació) i
despareguts (obradors seders, zona de joc de botxes i pilota, séquies, magatzem de carbó). Actualment en
la zona s’hi troben dos solars de propietat pública: Solar CAMARÓN (amb 1038,71 m2, limitat al sud pel
carrer del mateix nom) i Solar BALMES (amb 371,6 m2 limitat, al nord pel carrer del mateix nom). Tots dos
solars han estat sense utilitzar durant molt de temps (al voltant de 20 anys en al cas del Solar Camarón) i en
la planimetria de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de València consten qualificats com SP-2Sist.Local Serv.Pub.-Socio-Cultural.
Cal contemplar la transformació d'ambdós espais com un procés col·laboratiu entre el veïnat més que com
un pla a executar-se perfectament tal i com ha estat prèviament detallat. Per tant, és una iniciativa que deu
anar desenvolupant-se progressivament, atenent a quins elements hi estan funcionant i quins altres no,
permetent corregir i modificar els darrers. Més que un programa urbanístic a l'ús, es tracta d'un procés
col·lectiu de generació de l'espai, pel que es probable que l'espai finalment transformat

siga parcialment

distint del que s'havia projectat inicialment. Aquestes idees són especialment importants per a la
transformació del solar Camarón en un parc esportiu.
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5.1) Proposta per al Solar CAMARÓN (1038,71 m2)
Pel seu tamany i situació (figura 4 i 4 bis), així com per les necessitats detectades al barri i les
associacions circundants es proposa aquest solar com seu d’un parc esportiu a l’aire lliure, que puga ser
utilitzat tant per les entitats anteriorment mencionades, com per tot el veïnat de la zona.

Figura 4.- Foto aèria (any 2008) del Solar CAMARÓN (1038,71 m2)

.
Figura 4 bis.- Foto Solar CAMARÓN des de la paret del
Convent de l’Encarnació (novembre 2010).

L'espai es pensa distribuïr en tres zones diferents dins del mateix solar, disposades d'est (junt al carrer
Recared) a oest (Convent de l'Encarnació), que es vinculen respectivament a usos i pràctiques diferents.
En primer lloc, la zona est de l'espai es concebeix com una àrea d'esports que impliquen un menor
moviment. Es pensa principalment en habilitar un arener per a poder jugar a petanca així com dues taules
de ping-pong. Es podrien incorporar també algunes taules per a l'exercici dels escacs, però aquesta
instal·lació es considera opcional. Es tracta d'una àrea on es vol que la presència dels més majors siga
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important, de manera que quede distant de la zona pensada per a esports que suposen una major
mobilitat. En aquesta zona, s'ubicarien alguns arbres per a que en el futur donaren ombra a les activitats
que s'hi realitzen. Aquestes pràctiques evocarien els jocs que antigament s’hi celebraven.
En segon lloc, en la zona central es disposa una zona multiusos, per a que es puguen realitzar diferents
pràctiques esportives o jocs populars. Per tant, es tracta d'un espai diàfan, sense cap mena d'instal·lació al
mig que puga estorbar o condicionar les diferents activitats que s'hi desenvolupen. Aquestes es pensen en
un doble sentit: d'una banda, pràctiques esportives com ara el voleibol o la pilota a mà; les quals, amb la
fixació d'una xarxa o una corda, es podrien desenvolupar sense cap mena de problema; d'altra, tota mena
de jocs populars com ara el sambori, el “balontiro”, el mocadoret, botar a la corda, etc. Cal subratllar que
aquest espai central també podria acollir en certes ocasions altres usos lúdics o culturals que els veïns del
barri desitgen realitzar, sempre i quan no impedisca les activitats esportives. Cal tenir present que l'espai
pot ser utilitzat per diferents entitats de la zona, especialment de caràcter educatiu, com ara Amaltea o el
CRIS, de forma que no resulta convenient circumscriure totalment els usos, sinó més bé deixar espais
polivalents que es dediquen a la pràctica socioeducativa.
En darrer lloc, la zona ubicada a l'oest del solar, això és, pegada al Convent de l'Encarnació, es convertiria
en una petita pista per a esports amb pilota, cosa que contemplaria usos com el futbol sala, el bàsquet o
el handball. La pista, per tant, deuria ser acondicionada amb dues cistelles i dues porteries. Malgrat no
disposar de les mesures reglamentàries, es convertiria en l'única pista esportiva a l'aire lliure dels barri de
Velluters. Per a la protecció dels vianants o transit rodat al carrer, es deuria col·locar una malla als dos
extrems de la mateixa que protegira possibles eixides de la pilota.
Com es pot veure, s'estableix una concepció del solar basat en tres zones. D'elles, dues deuen ser de terra
premsada i sols una caldria que fora asfaltada, la pista de bàsquet i futbol. Cal destacar també que la porta
d'entrada al parc esportiu es situaria en la cara nord del mateix, això és, mirant al Gremi dels Fusters.
Aquesta ubicació es justifica per dos motius. En primer lloc, perque d'aquesta manera, l'entrada es situaria
front l'espai central polivalent, facilitant l'accés a les altres dues zones. En segon, al mirar al gremi,
potenciaria la replaceta formada als peus de l'edifici històric com un espai de recolzament de les activitats
ubicades als dos solars, on augmentaria el trànsit i l'estada de vianants i usuaris.
Cal tenir present que els usos del parc esportiu no es poden esgotar en els mencionats, sinó que el veïnat i
els usuaris aniran fomentant i potenciant altres pràctiques no pensades en el seu origen. Entre aquestes,
cal tenir en compte l'activitat del patinatge o l'skate. Precisament, els skaters tenen problemes per trobar
espais al centre històric on poder desenvolupar la seua afició sense entrar en conflicte en l'ús de l'espai
públic o el deteriorament del mobiliari urbà. Llavors, la pista central bé podria acollir ocasionalment
trobades d'skate, on fóra possible instal·lar mobiliari específic i temporal per a aquesta activitat.
[Veure annex pàgines 31 (fitxa) i 34 (imatge)]
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5.2) Proposta per al Solar BALMES (371,6 m2)
Pel seu tamany i les hores d’insolació que rep, aquest és un solar idòni per a l’horticultura (vore Figures 5 i
5 bis).

Figura 5.- Foto aèria (any 2008) del Solar BALMES ( 371,6 m2).

Figura 5 bis.- Fotos del Solar BALMES fetes mirant cap al sud (foto de l’esquerra) i cap al nord (foto de la
dreta). Les fotos mostren la bona exposició al sol derivada de l’orientació i de la llunyania dels edificis cap
al sud (novembre 2010).
En la nostra intervenció volem evocar els usos històrics de l’espai a transformar alhora que oferim un servei
al barri. Per la zona passava antigament la Sèquia mare del Pou Pintat, que venia del carrer del mateix nom
(actual carrer de Viana) i anava, entre d’altres, als horts del convent de l’Encarnació. Aquest espai també
era seu d’una important producció artesana amb base agrària: la seda (vore Figura 2)

Les enramades vegetals utilitzades perquè els cucs de seda s’hi encapollaren s’anomenaven botges (per
estar fets a base d’aquestes plantes). A esta ocupació corresponen les següents cites bibliogràfiques:

•

“(...) plaza de la Botja, que comúnmente la vemos escrita también como de la Bocha. (...). Todavía
queda algún testimonio gráfico de una gran casona que albergó en sus altos porches los laboriosos
telares de los del oficio de la seda, mayoritariamente avecindados en este rincón del Barri de Velluters”
[Corbin Ferrer, Juan Luís; (1991), Barrio del Pilar, antiguo de Velluters, Ed. Federico Domenech
S.A., València

•

*“Esta plaza de la Bocha en la que hubo varios obradores de la seda –como otras vías públicas de

21

su contornada-, fue testigo del quehacer cotidiano de sus trabajadores del Arte Mayor de la Seda (los
velluters) y que de una u otra forma, pese al deterioro de muchos de sus edificios y la desaparición de
otros, todavía se trasluce su rico bagaje histórico con el ambiente de la barriada.” [Corbin Ferrer, Juan
Luís; 2001, Origen e historia de las calles del centro histórico de Valencia, Ed. Federico
Domenech, València]
Proposem transformar el solar Balmes en una zona de cultiu hortícola gestionada pels col·lectius veïnals
interessats. Per a això, elevariem el nivell del solar uns 40 cm amb terra adequada per a l’horticultura. Esta
terra es podria dur d’algun dels moviments de terres que es produeix a l’Horta, servint el fet com evocació
de la relació històrica ciutat-horta. La terra es parcel·larà seguint l’esquema conegut en agronomia com
parades en crestall. Així, es prepararan rectangles cultivables plans en disposició sud-nord, d’uns 60 cm
d’ample i d’uns 10 m de llargària. Entre les parcel·les hi haurà uns corredors d’uns 30 cm d’ample on es
col·locaran bardos longitudinalment, a manera de paviment, separats entre sí uns 40 cm. Així obtenim dos
tipus de zona cultivable: parcel·les de 60 cm x 10 m per al cultiu de plantes hortícoles (espais que es
podran treballar des dels corredors sense xafar el terreny), i corredors “caminables” de 30 cm x 10 m, amb
bardos i espais dedicats a plantes aromàtiques (amb doble funció: ornamentació i prevenció de plagues).
Este model ja s’ha utilitzat a Velluters amb bons resultats, en un projecte veïnal desenvolupat des de l’AVV
El Palleter a un solar del barri, entre els anys 2004 i 2005 (vore figura 6).

Figura 6.- Exemple d’hort urbà autogestionat al Barri dels Velluters. Es pot apreciar el disseny de
l’espai seguint el model de parades en crestall. Esta experiència es desenvolupà al solar del carrer
de Recared cantonada amb el carrer de Roger de Flor (anys 2004-2005). El solar està actualment
edificat
El cultiu es farà seguint els principis de l’agricultura ecològica. Al solar s’hi instal·larà una porta d’accés en
el costat sud, en una zona especialment idònia per estar situada en una vorera ampla, mirant a l'altra
intervenció esmentada (parc esportiu) i en la línia de potenciar un espai públic adjacent a les dues
intervencions per a la trobada del veïnat. Pel que fa al reg, suggerim la instal·lació d’un punt d’aigua que
alimente les mànegues de degoteig que se situaran longitudinalment en cada parcel·la.
La proximitat d’equipaments educatius, com ara el col·legi Cervantes, el col·legi de les Escoles Pies, i
l’Associació Amaltea, i de serveis socials com la residència de la tercera edat i centre de dia “Velluters” i el
Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS), possibilita que aquest hort, a més de servir d’oci agrícola a
la població del barri, puga oferir serveis d’horticultura didàctica i socialitzadora, possibilitant, alhora,
l’encontre intergeneracional. [Veure annex pàgines 32 (fitxa) i 35 (imatge)]
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5.3) INTERVENCIONS COMPLEMENTÀRIES
Tots dos solars, CAMARÓN i BALMES, estan limitats per paràments que, en el seu estat actual o reformats,
poden ser decorats amb murals al·lusius a la història de la zona (venda de carbó, lloc de joc -botxes i
pilota-, horts regats per séquies, producció sedera...). Aquesta decoració, complementada amb panells
explicatius pot convertir la zona en un punt important per transmetre la història del barri al veïnat i als
visitants (vore FIGURA 7). Per materialitzar aquest component artístic podem comptar amb la participació
d’una institució veïna: L’Escola d’Art i Superior de Disseny. Alumnat i professorat d’aquesta Escola podrien
aportar els seus coneixements per a la creació de La Revolta de les Botges.
Als paràments esmentats, cal afegir el lateral del Convent de l’Encarnació que emmarca per l’oest la zona
d’intervenció. Es tracta d’un parament lluït de morter sense pintar, que proporciona una àrea de 57 metres
de llarg i 6 metres d’alt. Amb tot plegat, la zona es podria convertir, si el Convent està d'acord, en un àrea
informativa privilegiada d’un futur eix cultural-comercial Torres de Quart-Col·legi de la Seda que travessara
el barri.
Afavorit per la poca intensitat de trànsit rodat que té la zona i per l’ampla vorera adjacent (Figura 7), La
Revolta de les Botges en el seu conjunt es podria convertir en una zona cultural i d’esbarjo
intergeneracional. L’augment consegüent de l’activitat veïnal podria ajudar a la desmarginalització d’una
zona negativament afectada pels negocis de la droga i la prostitució.

Figura 7.- Aquestes fotos (novembre 2010) mostren el reduït vial per als cotxes (traduït en poca densitat i
velocitat de trànsit motoritzat) i l’ampla vorera adjacent al Gremi de Fusters. Aquests trets afavoreixen la
creació d’una gran zona d’esbarjo veïnal.
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6) TEIXIT ASSOCIATIU I INSTITUCIONAL
L'àrea sobre la qual es planteja la intervenció es troba situada en un punt proper a un gran nombre
d'entitats ciutadanes i associatives de Velluters, així com d'algunes institucions existents a la zona. Aquest
és un element a tenir ben present en la intervenció, ja que aquestes es deuen convertir en agents
multiplicadors de la transformació proposada, i garantir l'impacte de l'actuació en el teixit social del territori.
Aquesta trama associativa deu beneficiar-se tant del parc esportiu com dels horts urbans, i obtenir
beneficis en les oportunitats i possibilitats que ofereixen als seus membres. Al mateix temps, han de
convertir-se en promotors de l'ús, la pràctica i la participació en els nous espais. En aquest sentit, la
proposta està elaborant-se en diàleg amb elles.
Adjacents a l'espai, es troben les associacions Amaltea, centre de dia dedicat a la intervenció
socioeducativa amb xiquets de Velluters; el Centre de Rehabilitació i Integració Social, que es centra en el
treball amb persones amb altres capacitats; el grup de Scouts VII de Calasanz; la Residència i Centre de
dia Velluters, on acudeixen persones majors i/o en situacions de dependència; l'entitat Villa Teresita, que
desenvolupa una tasca d'integració amb prostitutes i personal drogodependent. Paralel·lament, cal sumar
un grapat d'institucions educatives, com són l'Escola d'Art i Disseny Superior (EASD), el Conservatori
Superior de Música, el Col·legi Escuelas Pías o fins i tot el Col·legi Cervantes, ubicat a Guillem de Castro.
En un altre ordre de coses, també cal remarcar la presència d'entitats que promouen una consum ecològic
i de proximitat, com són Àrrels o el grup de consum ubicat als locals de l'ONG Sodepau, connectant
notablement amb el destí del solar Balmes, vinculat a la creació d'horts urbans. A aquesta llarga llista
d'entitats, cal sumar totes les associacions de Ciutat Vella que promouen la pròpia intervenció.
Llavors, és evident la existència d'una densa trama associativa i institucional amb la qual es poden teixir
nombroses sinèrgies. L'existència d'un parc esportiu i una zona d'horts urbans deu i pot actuar com a
complement educatiu i d'activitats d'oci per un bon nombre d'aquestes entitats, com poden ser aquelles
dedicades als majors, discapacitats o xiquets amb situacions carencials, augmentant i enriquint les
activitats que realitzen al barri. Cal tenir present que els centres subratllats treballen amb col·lectius
desafavorits, grups que normalment es caracteritzen per presentar dificultats en l'accés a les mateixes
oportunitats que la resta de la societat. La Revolta de les Botges es pensa com una intervenció que tracta
d'aglutinar tots els sectors de la població presents a Velluters, fins i tot aquells que s'ubiquen en les vores
de l'exclusió social. Aquest fet atorga a la intervenció un clar caràcter social, encara més accentuat quan
algunes d'aquestes entitats -amb les quals s'ha treballat de cara a la redacció del projecte- tenen dificultats
en l'accés a espais públics o comunitaris on poder desenvolupar amb normalitat les activitats lúdiques o
esportives. La proposta en torn la Botja s'assenta sobre les seues necessitats.
Per tant, més enllà de l'afecció en la trama urbana, la revolta de la botja és configura com un potencial punt
de trobada de veïns i d'entitats del barri, on poden cristal·litzar les sinèrgies existents entorn el mateix.
Entenem que la proposta que defensem és un catal·litzador de les relacions de confiança i cooperació a
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Velluters, un potenciador de les formes i llocs de sociabilitat i interacció, trets bàsics en la vertebració d'un
veïnat. Així mateix, ateses les característiques descrites, ressalta el seu caràcter intergeneracional, cosa
que accentúa més encara la dimensió estructuradora de la intervenció. No és molt difícil imaginar
propostes d'actuació conjunta que es poden derivar de tot allò esmentat, com ara persones majors
ensenyant l'activitat agrària a xiquets d'Amaltea o persones amb altres capacitats.
En conclusió, tot allò assenyalat i descrit reafirma el caràcter social, de proximitat i integrador del projecte
d'intervenció temporal dels solars de Camaron i de Balmes. És tracta d'una proposta que, com hem vist,
s'alça a partir de les necessitats i el perfil de la societat civil del barri. En el següent punt es detalla com
respon també a les necessitats del veïnat.
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7) PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En els darrers anys, en el barri de Velluters s'han realitzat diferents investigacions, tallers i propostes de
caràcter participatiu per part de diverses institucions que reafirmen en línies generals dues coses
relacionades amb aquest projecte: per un costat, la demanda d'aprofitament veïnal dels nombrosos solars
que hi ha al barri; i per l'altre, i sobretot, la gran necessitat que es percep de zones d'esplai i d'oci, amb
equipaments verds.
En primer lloc, entre març del 2006 i novembre de 2007 va tenir lloc el Taller de Barris
(http://tallerdebarris.wikispaces.com/ ), projecte que va configurar un equip multidisciplinar, format per
tècnics professionals, estudiants de diversos camps i veïns de Velluters, que va desenvolupar un procés
d’Investigació Acció Participativa a la zona. Aquest procés va tindre com a seu l’Associació de veïns “El
Palleter”. De les conclusions del treball, cal retindre dues idees. D'una banda, que el barri necessita espais
d’esbarjo, especialment per satisfer necessitats de dos sectors desprotegits: la gent menuda i la gent més
major. D'altra, subratllar el fet que una de les característiques del barri valorades possitivament per la
població resident és la riquesa històrica, valoració que s’ha materialitzat en diverses iniciatives veïnals
(Figura 8).

Figura 8.- Dos mostres de l’interés veïnal per la història del barri. A l’esquerra, una de les
pancartes de la campanya Velluters, un barri viu (2006). A la dreta, mural amb referents històrics
en un solar (2004). Totes dues iniciatives es desenvoluparen al si de l’Associació de veïns “El
Palleter”.

Posteriorment, al març del 2012, la Universitat Europea de Madrid (UEM), en la seua delegació a València,
realitza un taller de participació ciutadana dut a terme per alumnes i professors de la Facultat
d'Arquitectura. El taller es basa en diferents accions participatives que tracten de recollir les demandes del
veïnat sobre el barri, sobreixint dues reivindicacions. La necessitat de comptar amb més zones verdes a
l'interior de Ciutat Vella, així com que aquestes puguen ser utilitzades pels més menuts per al seu oci i
esplai.
Per últim, al mes de novembre de 2012, la xarxa d'associacions de Ciutat Vella promou una trobada amb
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veïns del barri per tal de realitzar diferents tècniques participatives, dinamitzades per professionals de les
metodologies participatives, a partir de les quals prioritzar i jerarquitzar tres idees-força per al
desenvolupament dels barris Velluters, el Mercat i el Carme. L'informe tècnic que es realitza després
d'aquesta dinàmica ve a reforçar i confirmar els temes que havien anat apareixent a les sessions a les quals
s'ha fet referència:
“Malgrat això, la rehabilitació també es considera que està intimament relacionada amb les
necessitats vinculades amb l’espai, que el barri manifesta. Aquestes es poden dividir (com així
es va fer al debat) en dos grans grups: d’una banda, la necessitat d’equipaments per al veïnat,
entre els que destaca sobretot la necessitat de zones verdes dintre de Ciutat Vella -o fins i tot
de la creació d’horts urbans- element que es repeteix constantment pels participants. També
es consideren important les zones per a menuts i menudes, les zones lúdiques o d’esbarjo i les
esportives. D’altra, també és constant l’apel·lació que es fa a l’ús social o comunitari dels
solars, que es veuen generalment com espais d’oportunitat per a la ciutadania”

Així doncs, i com a conclusió, es pot afirmar que, en base a les diferents investigacions i tallers
participatius que s'han desenvolupat amb els veïns de Velluters en els darrers anys, la proposta
d'intervenció sobre el solars de Balmes i Camarón recull perfectament les demandes i necessitats sorgides
d'aquests.

Aquestes es centren principalment en l'existència d'espais públics i/o comunitaris, que

atenguen principalment a dos punts. En primer lloc, la demanda que al barri hi haja més zones verdes, de
manera que els veïns puguen gaudir-ne. Com es veu a l'informe, el veïnat inclou la idea dels horts urbans
dintre de tal categoria. En segon lloc, que es generen zones d'esbarjo, oci i pràctica esportiva per a tot el
veïnat, però que tinguen especialment en compte als més menuts.

Com es pot comprovar, les demandes dels veïns de Ciutat Vella tenen un fort component de promoció
d'uns valors d'oci sa i saludable, respectuòs amb l'entorn i amb la resta del veïnat. Per tant, aquests valors
també presideixen la revolta de la botja.
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SUPORTS ASSOCIATIUS I INSTITUCIONALS
En el nostre treball d'elaboració del projecte, hem recollit els següents suports associatius/institucionals:
-Residència 3a edat i centre de dia “Velluters” : han manifestat gran interés en el projecte, interés que es
materialitzaria en la seua participació en activitats d'horticultura. Si es munta algun “bancal elevat” podrien
accedir-hi usuaris de la Residència amb diversos graus de demència i Alzheimer, fins i tot amb cadira de
rodes. L'experiència terapèutica assenyala els beneficis que estes activitats poden tindre per als pacient.
També participarien com usuaris de les zones dedicades a encontre intergeneracional on es podrien trobar
amb gent més jove.
-Instituto Social Obrero (ISO): centra el seu interès en participar en encontres intergeneracionals i
interculturals, i en activitats culturals diverses (lectures poètiques, teatre, cine, cant,...). Proposen celebrar
en l'espai del projecte fires dominicals de llibres per al bé comú i la solidaritat.
-Viviendas tuteladas de Velluters : manifesten interès en que els seus usuaris, persones amb discapacitat
psíquica, participaren tant en les activitats hortícoles com en les esportives.
-Residència Esclavas de María : treballen amb un grup de dones joves que estarien especialment
interessades en utilitzar els espais dedicats a l'horticultura.
-Comunitat de veïns “Bernardo Lassala” : recolza genèricament el projecte pel seu caràcter revitalitzador
de la zona. Així mateix, manifesten el seu desig que les activitats tinguen un horari raonable, de manera que
el soroll de les activitats desenvolupades no afecten negativament al veïnat.
-Villa Teresita : manifesten l’interès que per a les seues usuàries tindria l'ús dels solars, especialment del
dedicat a horticultura.
-Convent de l'Encarnació : tot i que no utilitzarien directament els solars, recolzen el projecte.
-AVV El Palleter : Recolzament al projecte per considerar-lo d’interès general per al barri.
Cal subratllar que totes estes associacions/institucions són adjacents als espais del projecte el què
afavoreix enormement un ús quotidià del mateixos.
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8) PROPOSTA DE GESTIÓ COMUNITÀRIA
Tot i que ja ha estat desenvolupat en la introducció al pla de gestió comunitària, és interessant avançar
mínimament les possibles fórmules d'implementació i aplicació d'aquesta idea al context de l'entorn del
solars de Balmes i Camarón.
És important assenyalar que, prèviament a l'establiment d'estes fórmules, proposem iniciar un diàleg entre
les associacions que presentem el projecte i les institucions públiques propietàries dels solars que tenen
atribucions per autoritzar-ne els diversos usos. És eixe diàleg, primer i fonamental objectiu d'este projecte,
el que pot garantir un disseny i ús adequat a la realitat.
Es proposa que ambdós espais tinguen la mateixa fórmula de cessió d'ús, en aquest cas, un conveni en
que s’especifiquen les condicions de cessió, emmarcades en cada cas concret, i que estiga firmat per una
entitat jurídica representativa de diverses associacions de Ciutat Vella. Aquesta entitat, a més, deu tenir una
assegurança de responsabilitat civil que cobrisca les activitats que es puguen realitzar als espais
mencionats. Igualment, s'hauran d'establir les condicions concretes en allò que fa referència a la disposició
de llum i aigua, així com la neteja de l'espai, especialment important en el que concerneix al parc esportiu.
Pel que fa a les formes de gestió quotidiana dels espais, es tractaran de desenvolupar els mecanismes de
gestió ciutadana idonis en cada cas. Això vol dir que no seran els mateixos en el cas del parc esportiu que
en els horts urbans, doncs una vegada generats els espais, el tipus d'implicació i cura que requereiex per
banda del veïnat son ben diferents.
En el cas del parc esportiu, es proposa que un òrgan representatiu de les entitats promotores i usuàries de
l'espai es reunisca regularment amb l'objectiu de fer front a les necessitats i problemàtiques que es puguen
derivar de l'ús i pràctica en l'espai. Tot i això, es considera que aquesta mena de necessitats, tractant-se
d'un espai esportiu, no són molt grans, pel que les feines de gestió estan relacionades sobre tot en el
deteriorament de les instal·lacions. El parc esportiu combinarà dos tipologies d'usuaris: per una banda,
podrà ser utilitzat per les associacions circumdants anteriorment descrites, i d'altra, podrà ser utilitzat per
veïns i grups informals que acudisquen a a l'espai a gaudir del mateix. Pel que fa a les primeres, com a
promotores i principals usuàries del mateix, tindran el dret garantit de reservar zones horàries per a
l'associació, sempre i quan es tracte d'una activitat que es realitza en hores d'activitat de l'entitat. Cal tenir
en compte que les associacions seran les millors evidències de que eixe espai s’utilitza, doncs realitzaran
activitats en ell regularment, pel que es deu protegir aquests usos. El parc esportiu s'obrirà de matí i es
tancarà de nit, en un horari a acordar per les entitats promotores.
En allò que concerneix a la proposta d'horts urbans, els usos i les pràctiques sobre l'espai difereixen de
l'anterior, ja que l'espai serà dividit en xicotetes parcel·les que es distribuiran entre les associacions i
institucions anteriorment descrites, però també entre veïns que vullguen gaudir d'un petit terreny per al seu
abastiment. Per tant, les fórmules de gestió de la proposta són diferents. En aquest cas, s'aposta per un
òrgan que reunisca a totes les associacions interessades de la zona així com a les persones que, a través
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de les mateixes, es vinculen al projecte. Llavors, aquest òrgan s'encarregarà de les necessitats,
problemàtiques i logística de l'espai. L'obertura i tancament de l'espai també divergirà del cas anterior,
doncs els horts no tenen perquè estar oberts permanentment. L'obertura es produirà sempre que hi haja
algun usuari fent feines als terrenys, per a que el veïnat puga acostar-se i vore o participar dels horts.
El desenvolupament de mecanismes concrets per a cada cas, lluny de veure’s com una feina fatigosa, ha
de concebre's com escenaris per a la innovació social, això és, l'establiment de noves fórmules, creatives i
adaptades al context, de gestió veïnal de recursos comuns.
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9) ANNEX GRÀFIC
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