Aquesta revisió i proposta de Pla d’Acció s’ha dut a terme
en un marc de participació pública que ha involucrat a
tots els actors del municipi: partits polítics, a les entitats
ciutadanes i a la societat civil (considerant la seua diversitat
i la intergeneracionalitat); garantint la reflexió conjunta per
arribar al major grau de consens possible.

Més informació en:

pricap.particip.es

La redacció d’aquest Pla d’Acció suposa tan sols una primera
presa de contacte amb un procés de participació continuat a
través del qual s’han de debatre, acordar i definir cadascuna
de les accions proposades.
Totes les propostes hauran de complir els objectius extrets
a través del procés de participació, ja que mitjançant els
objectius s’ha determinat el model de ciutat a aconseguir.
Aquests objectius constitueixen els fonaments teòrics i són
transversals a totes les línies d’actuació i propostes.

REVISIÓ

Objectiu 1: Nucli Antic amable

PRICAP

L’entorn en què vivim és en gran mesura responsable del
benestar i la convivència dels seus habitants, sent l’espai
públic el lloc per excel·lència per a socialització i l’intercanvi.
Cal fomentar la mobilitat blana i la vida a l’espai públic com a
facilitadors de les relacions de proximitat als barris.
Aquest objectiu comporta el treball en les següents àrees:
l’accessibilitat universal, la qualitat de l’espai públic, la
reducció de vehicles a l’espai públic i l’augment d’espais verds.

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL
DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

Objectiu 2: Nucli Antic cuidador
Una de les principals motivacions d’aquest document és
aconseguir l’atracció de nous habitants per tal de combatre
l’envelliment, així com la conservació del veïnat existent. En
aquest context és primordial posar les persones en el centre
d’atenció actuant des de l’habitatge, i l’assistència, especialment
per a la gent gran i fomentant la intergeneracionalitat.

Objectiu 3: Nucli Antic actiu
L’activació de la vida al Nucli Antic passa per incorporar
l’autosuficiència per tal de cobrir les necessitats bàsiques del
veïnat: serveis, activitats, equipaments, comerç de proximitat,
comerç tradicional i diversitat d’usos. Fer del Nucli Antic una
àrea completament funcional pot arribar a significar que aquest
exercisca de pol d’atracció per a la resta del municipi.

Objectiu 4: Nucli Antic identitari
Aquest objectiu pretén reforçar la identitat tan marcada del
barri, treballant els seus trets característics tant físics com
socials: paisatge urbà (a través d’ordenances estètiques),
patrimoni històric i cultural (a través d’associacions veïnals,
festes, etc.). Altre aspecte que es beneficia del reforç identitari
és l’oferta turística basada en valors locals, ja que si aconseguim
la ciutat desitjada i estimada, aquesta també serà la ciutat que
volen visitar.

el fabricante de espheras

Abril 2018

Desde fa ja uns anys, el Nucli Antic de Puçol presenta
una situació complicada que trau a la llum mancances i
carències que cal pal·liar des d’un punt de vista integral,
i quinze anys després de la redacció del PRICAP (Pla
de Revitalització Integral del Nucli Antic de Puçol) es
considerà necessari dur a terme una revisió del mateix
que s’adaptara als nous condicionants socioeconòmics
i urbanístics que regeixen en l’actualitat el Nucli
Antic de Puçol i li aportara un conjunt de propostes
tècniques concretes.
Aquesta situació requereix d’una gestió que implique
a la ciutadania de Puçol en la transformació del seu
entorn mitjançant un procés de participació ciutadana.
El punt de partida per a realitzar el Pla d’Acció per a
la Revitalització Integral del Nucli Antic de Puçol ha
estat la diagnosi participada. Aquesta ferramenta
ha permés condensar la visió tècnica de l’anàlisi i la
percepció conjunta de la ciutadania (veïnat del Nucli
Antic, veïnat de la resta de Puçol, representants
polítics i tècnics municipals).
Els temps d’execució i caràcter integral que comporta
la revitalització del Nucli Antic fan necessària una visió
estratègica a mig-llarg termini i fixar els conceptes
sobre què es planifica la ciutat. Mitjançant els objectius
s’ha determinat el model de ciutat a aconseguir, la
visió estratègica. Aquests constitueixen els fonaments
teòrics i són transversals a les 6 línies d’actuació i
propostes.

infraestructura verda

moblitat
P2

P5

P5

P4

P11

P13

P1

P4
P4

P11

P4

P11

P11

P11

P5

P5

P5

Equipaments

Aparcament

Zones verdes

Recorreguts accessibles
per a vianants

Eixos amb vegetació

gestió

equipaments
Col·legi

Antiga
estació

P8

Sindicat
Agrícola

P8

P8
Habitatge

MT 3

Mercat

P12

P9

P10
P10

Esglèsia

Torreta

P7

P8
Ajuntament
Antic Jardí
Botànic

P11

P6

MT2

P3

MT1

Espai jove

El procés de redacció que s’ha seguit és el següent:

LA 1 Revisió del model de mobilitat

LA 5 Foment de l’activitat econòmica

Anàlisi tècnic: diferenciat en els
camps de mobilitat, urbanisme,
economia i demografia.

Proposta 2: Gestió de detall de la mobilitat al Nucli Antic
Proposta 5: Creació de nous aparcaments i habilitació dels existents

Proposta 9: Pla de foment al comerç de proximitat.
Proposta 10: Sistema de senyalètica per a elements patrimonials
Proposta 12: Foment a la rehabilitació d’habitatges
Mesura tècnica 1: Promoció d’activitats culturals i populars al Nucli Antic

LA 2 Accessibilitat i estat dels carrers

Diagnosi:
mitjançant
la
participació ciutadana per tal
d’arribar a una imatge real de la
situació del Nucli Antic.

Pla d’Acció: és el compendi de
propostes i la base estratègica
per seguir el desenvolupament
del pla de revitalització.

Proposta 4: Repavimentació de carrers per facilitar el pas de vianants
LA 3 Espai públic i infraestructura verda
Proposta 1: Creació d’una nova zona verda a l’antic jardí botànic
Proposta 7: Pla del Nucli Antic per a l’ordenació de noves dotacions.
Proposta 11: Adequació de les zones verdes existents.
Proposta 13: Atenuació de l’impacte del soroll del tren amb
pantalles acústiques vegetals.
LA 4 Equipaments de barri
Proposta 8: Activació d’edificis existents públics amb usos socials

LA 6 Societat, convivència i serveis
Proposta 3: Estudi de possibilitats de millora i evolució
tecnològica de recollida de residus (fem i reciclatge)
Proposta 6: Campanya municipal de difusió de les normes de
convivència respectuosa veïnal.
Mesura tècnica 2: Foment de la creació d’estructures d’associació
veïnal al Nucli Antic
Mesura tècnica 3: Gestió d’un banc de temps per a l’assistència
a gent gran.

