
cap a la resiliència territorial en
temps d’emergència climàtica
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Impulsa: Col·labora:

Las Naves, com a centre d’innovació social i urbana de l’Ajuntament de València, treballa 
en innovació orientada a missions. Missions València 2030 és l’estratègia d’innovació social 
i urbana per a la ciutat de València, que segueix el deixant proposat per la Unió Europea 
per a la investigació i innovació fins a 2030 i que guia els esforços públics d’innovació des 
de l’Ajuntament de València i Las Naves. 

A través d’un procés participatiu, aquestes missions s’enquadren en quatre àrees de 
rellevància: ciutat saludable, ciutat sostenible, ciutat compartida i ciutat emprenedora. 
És així com, dins de ciutat sostenible, es va identificar la línia estratègica “Potenciament 
de les infraestructures verda i blava i connexió de les mateixes amb la ciutat”, en la qual 
s’emmarca l’elaboració d’aquest document. 

La innovació social es basa en el treball coordinat amb les quatre hèlices: administracions 
públiques, sector privat, organitzacions de la societat civil i l’Acadèmia. Per això, la 
contribució de la societat civil amb experiència i coneixement en aquest aspecte és 
fonamental.

Aquesta proposta també dona resposta als compromisos adquirits per l’Ajuntament 
de València en altres àmbits nacionals i internacionals, com el Pacte de Política 
Urbana Alimentària de Milà o la Declaració de Valladolid per a l’impuls dels sistemes 
agroalimentaris locals enfront dels riscos globals.

LAS NAVES, centre d’innovació social i urbana
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01 Justificació

El repte a què s’enfronten les ciutats davant el canvi 
climàtic és enorme. Descarbonitzar l’economia i la 
societat és un imperatiu en el qual moltes empreses i 
governs estan fent passos decidits. Però no arribarem a temps 
d’evitar, els estem patint ja, els efectes d’eixe escalfament global. Per això, la via més 
adequada per pal·liar eixos efectes, molts d’ells desconeguts, és dissenyar i impulsar 
polítiques públiques de resiliència territorial. 

Què significa impulsar la resiliència territorial? Dissenyar el 
territori perquè siga capaç d’absorbir els impactes derivats de l’Emergència Climàtica. 
No sols els meteorològics com pluges tempestuoses, ones de calor o sequeres més 
intenses i freqüents. També efectes com l’escassetat d’aliment, la pèrdua alarmant de la 
biodiversitat o migracions massives degudes al clima. I finalment, riscs imprevists dels 
quals pot ser ni en coneixem el nom encara.

Els efectes deguts a l’escalfament global són inexorables, però no tenen una manifestació 
única i catastròfica que implique un canvi de polítiques també radical. Per això no és 
fàcil canviar el model que es té sobre el territori derivat d’una cultura adoptada durant 
dècades i menys fer-ho ràpidament amb efectes observables en una generació. Però és 
l’única acció que pot tindre un efecte real davant els enormes reptes que hem d’afrontar. 

“First life, then spaces, then buildings 
– the other way around never works.” 

Jan Gehl

Fig. 1. Piràmide de la sostenibilitat (Willianson, 2003)
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02 Per on començar: Disseny resilient del territori

La reorientació de les polítiques territorials urbanístiques i d’habitatge són al centre de 
tot i un redisseny resilient del territori i les ciutats no sols ens prepara per al futur, també 
pot solucionar molts problemes del present com la manca d’espai públic, la qualitat 
de l’aire o la pol·lució acústica. És el que s’anomenen no regrets actions. És a dir, accions 
que comportaran beneficis a la comunitat i estalvis a l’erari públic independentment de 
si arriben els pitjors pronòstics o no. 

Des del punt de vista del disseny tant urbà com territorial un instrument imprescindible 
per assolir la resiliència és la gestió de la infraestructura verda (i.v.) (Fig. 2), aconseguint 
més superfície i augmentant-ne la connectivitat. Això comporta, en primer lloc, una anàlisi 
de l’estat de la insfraestrutura i les oportunitats per a millorar-la. Eixe és precisament 
l’objecte d’aquest treball.

En el context de la ciutat i pobles de València partim d’una feina feta ja per l’administració 
que és el Pla d’Acció Territorial de l’Horta (PATH). Aquest pla protegeix la infraestructura 
verda corresponent a les hortes històriques de la comarca. En conjunt el PATH és un bon 
pla però es centra únicament en el sòl no urbanitzable. No obstant, la infraestructura 
verda ho és independentment de la classificació de sòl on s’ubique i és precisament en 
el sòl classificat com urbà o urbanitzable (SU-SUZ), gran part sòl vacant de construcció, 
on la infraestructura verda cobra un especial interés per a la resiliència de pobles i ciutats 
al Canvi Climàtic. (Fig. 3)

El present treball aborda també aquesta qüestió i dissenya les propostes d’intervenció 
per aconseguir una millora de la resiliència urbana en un temps molt breu en el 
municipi de València. 

Fig. 2. Infraestructura verda a diferents escales. Elaboració pròpia.

i.v sòl no urbanitzable (protegida)llegenda i.v sòl urbà (protegida) i.v sòl urbanitzable (amenaçada)

Fig. 3. Plànol satèl·lit amb la diferent classificació del sòl de la infraestructura verda (i.v) i esquema pèrdua connectivitat amb la desaparició d’i.v. en sòl urbanitzable. Elaboració pròpia.

1_imatge satel·lit amb i.v: sòl no urbanitzable, urbà, urbanitzable 2_i.v en sòl no urbanitzable (protegida), urbà, urbanitzable 3_fragmentació de la i.v. urbana i metropolitana

“un instrument imprescindible per aconseguir la 
resiliència és la gestió de la infraestructura verda”

“la infraestructura verda en el 
sòl vacant classificat com urbanitzable 
cobra un especial interés per assegurar 

la connectivitat dels ecosistemes” 

pèrdua iv en sòl urbanitzable
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03 Fer infraestructura verda

1. Preservar tot el sòl d’horta en actiu 
independentment de la classificació 
del sòl

4. Augmentar masses arbrades 
per a regular la temperatura

5. Potenciar la permeabilitat del sòl 
a través de SUDS

2. Potenciar la biodiversitat: 
augmentar el nombre i 
l’extensió dels pedaços 
verds

3. Potenciar interconnectivitat:
connectar els pedaços verds fer infraestructura verda

1. Preservar el sòl d’horta en actiu 
-- preservar el sòl d’horta en actiu independentment de la classificació del sòl
-- infiltrar l’horta en la ciutat, maximitzar la sinuositat de la vora construïda
-- evitar la conurbació entre municipis
-- mantindre la cota original del terreny d’horta i recuperar-hi el conreu

 2. Potenciar la biodiversitat. Zones verdes: nuclis i eixos
-- augmentar biodiversitat: vegetació autòctona que potencie la fauna auxiliar
-- augmentar la capil·laritat dels nuclis
-- maximitzar el verd de barri i els micropedaços: escocells, bardisses…
-- aconseguir el “verd de 5 minuts”: distància màxima de 300m des de qualsevol espai 
residencial a una gran massa verda o eix verd
-- establir estratègies per a potenciar el verd en espais privats

3. Potenciar connectivitat: eixos primaris i secundaris
-- reverdir connectors de biodiversitat, crear i/o reverdir itineraris escolars adaptats 
incorporant mobilitat no motoritzada o de baixa velocitat (MBV)
-- itineraris de màxima eficiència (distància, energia i confort) per a no motoritzats

4. Augmentar masses arbrades
-- augmentar superfície d’ombra i regular la temperatura
-- augment de la diversitat d’ecosistemes per a fauna i flora

5. Potenciar la permeabilitat del sòl
-- almenys el 85% dels m2 de tota nova intervenció ha de ser sòl permeable
-- almenys el 75% dels m2 de terra/vegetació en les noves intervencions a eixos i nuclis
-- implementar sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS)
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04 La multifuncionalitat: beneficis socials i ambientals

Una de les característiques fonamentals de la 
infraestructura verda és la  multifuncionalitat. 
(Fig. 4)

En el cas que ens ocupa que és l’espai urbà, 
urbanitzable i periurbà, això es tradueix en 
què les intervencions proposades no sols 
faran la ciutat més resilient des del punt 
de vista climàtic, també generaran espais 
d’alta qualitat urbana que contribuiran a 
la fer barris més saludables, fomentaran 
l’autonomia infantil i de la gent gran, 
l’habitabilitat dels barris, l’economia local, 
especialment el xicotet comerç i la mobilitat 
no motoritzada o de baixa velocitat (MBV). valència

ciutat 
saludable

ciutat 
sostenible

ciutat 
compartida

ciutat 
emprenedora

_autonomia menuts i grans

_cooperació

_implicació ciutadana en les decisions

_mitigar canvi climàtic
_millora biodiversitat
_més sòl permeable
_restauració d’ecosistemes

_qualitat de l’aire
_benestar humà
_sistema públic de salut fort

_urbanisme de gènere
_mobilitat no motoritzada

_economia circular
_impuls al xicotet comerç

_cooperativisme
_agricultura de proximitat

Fig. 4. Esquema sistema polifuncional de serveis gratuïts de la infraestructura verda. Elaboració pròpia.

_evapotranspiració [*]
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05 Què proposem. Un canvi de paradigma

Fins ara estàvem acostumats a urbanitzar l’horta i els 
espais verds. L’emergència climàtica imposa un canvi de 
paradigma on hem de fer el contrari: verdificar la ciutat; 
hortificar allò urbà. 

Proposem diverses mesures que aprofiten les potencialitats de l’espai per a generar 
un conjunt de nuclis i eixos d’infraestructura verda que connecten barris, asseguren o 
milloren l’accés als centres educatius i esportius, milloren l’accessibilitat a la població 
més vulnerable i dissenyen l’espai públic amb perspectiva de gènere. Hi afegim una sèrie 
de subnodes, connexions secundàries i connexions capil·lars als nodes que completen la 
xarxa anterior. 

Proposem també un nou abordatge dels límits d’allò urbà i l’espai agrícola. En concret, 
el redisseny de la vora de ciutat, perquè l’espai d’interfície entre València i l’Horta siga 
respectuós patrimonialment i paisatgística, però també resilient des del punt de vista 
climàtic, constituint alhora nous nodes d’infraestructura verda que es convertiran en 
punt de partida/arribada dels eixos urbans. 

I finalment proposem accions que asseguren la connexió entre espais d’horta protegits 
en el Pla d’Acció Territoral de l’Horta (PATH) —actualment amenaçats per la fragmentació 
que el propi PATH contempla— i els parcs naturals pròxims a l’àrea urbana. 

“La idea que podem seguir urbanitzant indefinidament
 és pensament màgic. 

El sòl natural és un recurs finit i valuós per a la nostra supervivència. 
I el sòl agrícola encara més” Fig. 5. Esquema infraestructura verda a vora de ciutat. Elaboració pròpia. Fig. 6. Esquema sistema de nucli - eix - vora. Elaboració pròpia.
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06 Una proposta partint de la realitat

Les propostes s’han determinat a partir de l’anàlisi de la situació actual dels espais 
verds urbans i periurbans, independentment de la classificació urbanística del sòl. 

0. Plànol satèl·lit

1. Parcs i jardins ja existents o programats (Xarxa del verd preexistent, primària i 
secundària) + horta protegida al Pla d’Acció Territorial de l’Horta (PATH)
Partim del verd urbà ja protegit per  aconseguir propostes  ràpidament implementables.

2. Vegetació realment existent a partir de l’índex NDVI1 de clorofil·la
Aquesta capa satèl·lit dona informació de la vegetació, més enllà dels parcs de l’1. Així 
podem identificar itineraris possibles ara no protegits per incorporar-los a la proposta.

3. Arbrat en espai públic a partir de les dades de l’Ajuntament de València
L’arbrat linial juga un paper important en la regulació de la temperatura i la qualitat 
de l’aire així com a vector de connexió per a moltes espècies. Tindre’ls en consideració 
és important especialment en la trama urbana consolidada on més difícil és crear 
connexions d’infraestructura verda (iv). 

4. Sòl no segellat en vora de ciutat a partir dels resultats del projecte ANALIZO2 + 
sòl vacant, normalment no segellat, a partir de les dades del cadastre
Cartografia col·laborativa de la infraestructura verda (iv) en sòl urbanitzable periurbà, 
normalment horta intacta o abandonada sense protecció. A partir del cadastre s’ha 
elaborat una cartografia de sòl sense edificar que, tot i no ser excessivament abundant, 
pot ser valuós per a la connectivitat de la iv especialment en trama urbana consolidada.

5. Propostes d’intervenció

0_plànol satèl·lit

1_verd protegit (parcs i horta del PATH)

2_1 + índex NDVI de clorofil·la

3_2 + arbrat ajuntament de valència

4_3 + dades analizo + sòl vacant cadastre

5_propostes d’intervenció

notes

1 NDVI Normalized Difference Vegetation 
Index, índex que mostra la clorofil·la (vegetació 
real) en les imatges satèl·lit

2 ANALIZO: projecte de mapeig participatiu 
de la infraestructura verda en zona urbana.  
Col·laboració de l’associació Per l’Horta 
amb l’associació ANALIZO i la Universitat 
Politècnica de València (UPV)

Fig. 7. Determinació del verd preexistent. Elaboració pròpia.

“Les propostes concretes s’han determinat a partir de l’anàlisi 
de la situació actual dels espais verds urbans i periurbans, 
independentment de la classificació urbanística del sòl.” 

llegenda

0. 1. 2.

3. 4. 5.
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07 Què: Proposta d’intervencions

afluent

connexió horta

eix

nucli

vora

proposta 
disseny iv

nuclis

vores

_grans parcs de la ciutat

_espai verd estratègic

_connexió horta protegida

_subnuclis

_interfície horta-ciutat
_redisseny dels límits de l’espai urbà i l’espai agrícola

_connexions nucli-nucli, nucli-vora
_colecamins

_connexions primàries
_connexions secundaries

eixos

L’actual proposta per a crear el futur sistema d’infraestructura verda de la ciutat de 
València ha partit de dues premisses elementals: 

_connectar les grans masses verdes protegides com l’horta periurbana de 
València i els parcs naturals de l’Albufera i el Túria tant amb la ciutat com entre elles.

_connectar en verd la ciutat i les seues platges al nord i sud així com les 
platges entre elles.

llegenda

Fig. 8. Propostes d’intervenció: esquema. Elaboració pròpia.
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07.1 Nuclis

Com a nuclis o grans pedaços verds principals hem triat els grans parcs de la ciutat 
(més de 5ha) o aquells altres parcs o espais no tan grans però d’especial importància 
per la seua situació estratègica. Per exemple, el riu (Jardí del Túria) funciona tot ell com 
un gran nucli atesa la seua extensió i potencial d’atracció. 

Aquests espais preexistents es prenen com a punt de partida però caldrà redissenyar-
los com a nodes del sistema d’infraestructura verda urbana, per tal que funcionen 
com a nuclis verds impulsors de biodiversitat. És a dir, buscant sempre la connexió 
amb altres eixos o nuclis o subnuclis.

1. Jardí del Túria

2. Parc Capçalera

3. Parc Desembocadura

4. Parc Central

5. Marina de València

6. Plaça Ajuntament

7. Parc Rambleta

8. Vivers

9. Parc Benicalap

10. Parc Marxalenes

11. Botànic

12. Patraix - Cementeri

13. Parc Oest

14. Jardí Aiora

15. Jardí Hospital

16. Jardí Polifil

17. Parc Malilla

18. Parc Orriols

19. Parc Malva-rosa

20. Parc Natural del Túria

21. Parc Natural de l’Albufera

Fig. 9. Esquema amb els nuclis. Elaboració pròpia.
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07.2 Eixos

Són itineraris que uneixen vores amb nuclis i nuclis amb nuclis que tinguen una 
amplada mínima de 40m en la major part del seu traçat. N’exceptuem els de teixit 
urbà de màxima densitat com Ciutat Vella, on espais que s’haurien categoritzat com 
connexions secundàries es trien com a eix per la seua importància a l’hora de connectar 
espais. 

Per als eixos, s’ha triat sobretot espai públic basant-se en la vegetació existent tal com 
ja s’ha explicat. Viaris, voreres, zones de vianants i zones enjardinades ja existents. No 
obstant, en les àrees delimitades caldrà redissenyar aquests espais d’acord amb els 
principis exposats en el punt corresponent perquè l’actuació sobre el sòl siga adequada 
i la seua incorporació al sistema d’infraestructura verda siga funcional. 

Eixos primaris

1. eix Alboraia - Pl  Ajuntament

2. eix Pl Ajuntament - Parc Central

3. eix Parc Central - Horta d’En Corts 

4. eix Parc Central - Punta

5. eix Parc Central - Anell Sud - Partida 
de Dalt

6. eix Parc Central - Bulevard Sud - Parc 
de Capçalera

7. eix Parc Desembocadura - Natzaret - 
La Punta - Albufera

8. eix Horta de Vera - Algirós - Riu Túria

9. eix Vivers - Mar

10. eix Parc Desembocadura - Malva-
rosa

11. eix Benimaclet - Mar

_connexió horta protegida

12. eix Horta d’En Corts - el Brosquil 
-Albufera

13. eix Horta de Burjassot - Partida de 
Dalt

14. eix Horta de Petra - Horta Sant Llorenç

15. eix Horta de Sant Llorenç - Horta de 
Masquefa

16. eix Faitanar - La Torre - Albufera

Fig. 10. Esquema amb els eixos. Elaboració pròpia.
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07.3 Vora horta-ciutat

Entenem com a vora horta-ciutat el redisseny dels límits de l’espai urbà i l’espai 
agrícola. La interfície horta-ciutat. Per aconseguir una protecció de l’horta de València 
efectiva i duradora en el temps, és imprescindible no solament un bon marc legislatiu 
com la Llei d’Horta sinó també un disseny territorial que ature l’expansió urbana.  Ací 
és on les vores juguen un paper clau. 

Cal per tant un espai de transició, en verd, que recupere la infraestructura verda en sòl 
urbanitzable per permetre la interacció entre l’horta i la ciutat i una bona adaptació 
climàtica. Per a això és imprescindible repensar els Programes d’Actuació Integrada 
(PAI) aprovats en el Plan General d’Ordenació Urbana (PGOU) del 1988 i que no 
responen a les necessitats d’Emergència Climàtica a què ens enfrontem.

Com a espais d’oportunitat, proposem intervindre en les següents vores urbanes:

1. Benimaclet

2. Orriols-Torrefiel-Benicalap

3. Font d’En Corts

4. Malilla-St. Isidre

5. Campanar

Fig. 10. Esquema amb les vores. Elaboració pròpia.
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07.4 Connexions secundàries i subnuclis

La funció de les connexions secundàries és interrelacionar els espais i corredors verds 
més grans amb l’espai públic a escala de barri o bé connectar nuclis quan no es troba 
un eix suficientment ample que ho puga fer.

Els subnuclis són elements emergents que actuen com nodes d‘atracció a escala de 
barri alhora que serveixen de pedaços verds (green patches) de menor tamany però 
més propers entre ells (stepping stones en la teoria de l’ecologia del paisatge). Aquests 
elements ens serveixen per a interconnectar els grans pedaços verds i són vitals per al 
sistema d’infraestructura verda (Fig. 11). Típicament són les places i jardins de barri, però 
també els centres històrics de barris com Russafa, Benicalap, Patraix o Benimaclet.

Dins de les connexions secundàries i subnuclis hem identificat altres elements 
emergents com els colecamins: espais que milloren l’autonomia infantil, el confort 
acústic i la qualitat de l’aire en els entorns escolars i, alhora, la majoria formen part de 
les connexions secundàries entre barris.

Un subtipus de connexió secundària serien els afluents, els quals entenem com  
itineraris que van dels barris al riu Túria o bé dels barris a altres eixos. 

“Els parcs, jardins i altres elements verds ja no poden ser 
considerats de forma aïllada sinó com a nodes d’un sistema més 

gran. Com a part del sistema urbà d’infraestructura verda”

Fig. 11. Colonització, extinció i stepping stones. Font: Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning.
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08Allò concret. Propostes d’intervencions

Fig. 12. Nuclis, Eixos, Vores, Subnuclis i Connexions secundàries. Elaboració pròpia.

Fig. 13. Plànol proposta. Elaboració pròpia.

llegenda
1. Nuclis

2. Eixos

3. Vores

4. Subnuclis

5. Connexions secundàries

1. 2. 3.

4. 5.
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08.1 Unir la ciutat i l’horta 

_Eix horta d’Alboraia-ciutat

La idea és poder desplaçar-se des de les hortes de Masquefa i St. Llorenç així com des 
de les vores urbanes de Torrefiel i Benimaclet fins al mateix centre de la ciutat per dins 
d’un parc lineal.

L’eix aprofita un itinerari d’una amplada suficient i amb poca intensitat de trànsit com 
és l’avinguda d’Alfauir i el carrer Almassora, fàcilment adaptable per formar part del 
sistema d’infraestructura verda. Però també un itinerari històric com és l’eix Navellos, 
plaça de la Mare de Déu, plaça de la Reina fins a la plaça de l’Ajuntament que ja està 
alliberat de trànsit i aparcament en la seua gran part en l’actualitat. 

L’eix connecta a més amb nuclis adjacents com el parc de Vivers o el d’Orrriols i 
òbviament amb l’antic riu del Túria, de forma que no sols es pot anar des d’Alboraia al 
centre de València entre verd, també es pot aprofitar el Jardí del Túria o l’eix Vivers-Mar 
per a anar a altres destins de la ciutat.

Fig. 14. Esquema nuclis preexistents. Elaboració pròpia. Fig. 15. Esquema nuclis + eix Horta Alboraia - Pl Ajuntament. Elaboració pròpia. Fig. 16. Zona d’influència del nou eix verd: verd 5’. Elaboració pròpia.
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08.2 Unir la ciutat amb el seu parc natural

_Eix Parc del Túria-Albufera

Entre els actius verds més importants de la ciutat de València actual es troben sense 
discussió el Jardí del Túria i el Parc Natural de l’Albufera. Són un exemple del valor no 
monetari que la infraestructura verda aporta a una ciutat. Un valor tant referencial 
i identitari com ambiental i en termes de qualitat de vida i salut. Per això un eix de 
necessitat evident és el que uneix aquests dos actius. 

La seua necessitat és reconeguda també per la pròpia administració atés que figura 
als plànols d’ordenació Pla d’Acció Territorial de l’Horta (PATH)1.

La factibilitat de l’eix és possible perquè un nucli com el Parc de Desembocadura 
en forma part i afortunadament encara existeix suficient sòl vacant amb amplària 
suficient (els 500m que imposa l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana) 
entre aquest futur parc de desembocadura i l’Albufera en el sòl de la Zona d’Activitats 
Logístiques (ZAL) per a fer un eix del nivell d’atracció ciutadana i ambiental com els 
dos actius que uniria. 

A més, aquest sòl del Parc de Desembocadura+ZAL també forma part de l’anell de 
front marítim que uneix les platges de la ciutat a nord i sud. I d’un tercer eix horta-
horta que connecta l’horta d’En Corts amb la resta d’horta al sud del llit nou. 

És un dels casos on s’hauran de reformular plans i prioritats territorials a la llum del 
nou paradigma. Replantejar-se el destí de la ZAL és inevitable per a una València verda, 
innovadora, saludable i resilient. 

Fig. 17. Esquema nuclis preexistents. Elaboració pròpia. Fig. 18. Esquema nuclis + eix Parc Túria - Albufera. Elaboració pròpia. Fig. 19. Zona d’influència del nou eix verd: verd 5’. Elaboració pròpia.

notes

1 Plànol adjunt a l’ANNEX 0.
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08.3 Unir hortes

_Eix horta Burjassot - Partida de Dalt

Tant la proliferació sense una bona planificació de les infraestructures lineals de 
transport com la no mitigació dels seus efectes condueixen a processos de fragmentació 
del territori que anul·len la funcionalitat de la infraestructura verda.

L’espai que separa l’horta de Burjassot i la Partida de Dalt és un bon exemple 
d’aquesta dinàmica de fragmentació. Ara bé, aquest espai és una connexió essencial 
i d’importància comarcal perquè uniria tot el conjunt de l’Horta Nord amb l’Horta 
Sud tal com el propi Pla d’Acció Territorial de l’Horta (PATH) en la seua cartografia 
d’ordenació reconeix1.

Malgrat que el parc de Benicalap o el jardí del Palau de Congressos formen part 
d’aquest eix i són espais d’infraestructura verda protegida, el grau de fragmentació que 
presenta és tal que s’haurà de fer un pla específic de mitigació i racionalització de les 
infraestructures existents per tal d’assegurar la connectivitat longitudinal i transversal 
efectiva tant de persones com de vehicles agrícoles. 

És un cas on s’haurà de procedir amb ‘obra dura’ i enginyeria civil. Caldrà fer una inversió 
pública important, però repercutirà molt positivament en el sistema d’infraestructura 
verda a gran escala. 

En la zona trobem propostes que van en aquesta línia com la iniciativa Grow Green a 
Benicalap, impulsada per Las Naves i emmarcada en un projecte europeu que busca 
solucions basades en la natura per a aconseguir una ciutat més verda i sostenible, que 
s’adapte millor al clima i augmente la qualitat de vida dels seus habitants. 

Fig. 20. Esquema nuclis preexistents. Elaboració pròpia. Fig. 21. Esquema nuclis + eix Burjassot - Partida de Dalt. Elaboració pròpia. Fig. 22. Zona d’influència del nou eix verd: verd 5’. Elaboració pròpia.

notes

1 Plànol adjunt a l’ANNEX 0.



pensar en verd: cap a la resiliència territorial en temps d’emergència climàtica oportunitats i propostes per a un nou disseny del sistema d’infraestructura verda de la ciutat de València 039

08.4 Anell verd

Un dels elements que han emergit de l’anàlisi és la possibilitat que València tinga, igual que altres ciutats europees o espanyoles 
com Vitòria, un anell verd urbà. Aquest anell permetria els desplaçaments longitudinals en vora de ciutat tant de persones com de 
fauna. També permetria les relacions transversals horta-ciutat i crearia una transició suau entre la massa urbanitzada compacta i 
l’horta. 

L’Anell Sud (4)
Els parcs de St. Isidre i La Rambleta en formarien part i permetria per exemple la possibilitat d’anar des de Mislata, la Partida de 
Dalt o el Parc Natural del Túria fins al Parc Natural de l’Albufera o el Parc de Desembocadura pel sud però també al Parc Central i 
finalment al centre de la ciutat. L’anell faria que reverdira la part sud de la ciutat, històricament oblidada, i milloraria la qualitat de 
vida del veïnat. 

Com en el cas de l’eix Horta de Burjassot-Partida de Dalt trobem situacions de fragmentació deguda a infraestructures de transport. 
Cal un pla adaptatiu que n’elimine les barreres i gestione urbanísticament guanyar amplària en alguns trams crítics. 

L’Anell Nord (5)
Faria de front d’interfície entre horta i ciutat. Possibilitaria una transició suau alhora que una millora de la resiliència climàtica. 
Alguns trams ja són reclamats pel veïnat i fins i tot des dels moviments socials s’han presentat projectes per fer-lo realitat que 
podeu vore al final d’aquesta proposta, a l’apartat 13. 

L’Anell Litoral (3)
Un dels espais que territorialment i urbana tenen més impacte en la imatge d’una ciutat i gaudi dels seus habitants és el front 
litoral. Com s’ha exposat anteriorment València encara pot tindre un anell litoral que connecte les platges del nord i del sud. 

De nou, apareix la necessitat de reorientar l’ús de l’espai (públic) de la Zona d’Activitats Logístiques però també caldrà, tal 
com s’indica en l’apartat d’actuacions estratègiques, actuar sobre l’espai —majoritàriament privat— del Grau ara amenaçat per la 
urbanització. És peremptòria una acció per negociar el redisseny de la futura urbanització d’acord amb els principis de resiliència 
territorial. És un exemple clar de com un mal disseny pot arruïnar les potencialitats d’un lloc.

Fig. 23. Evolució Anells Verds. Elaboració pròpia.
1_Horta protegida, nou llit del Túria, línia de platja
2_Antic llit del riu Túria
3_Anell Litoral
4_Anell Sud
5_Anell Nord
6_Proposta completa

llegenda

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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08.5 La ciutat dels 5’: connexions secundàries

Les actuacions proposades s’han fet pensant en l’accessibilitat del major nombre de 
població al sistema d’infraestructura verda.

Objectius:

_que cap habitant estiga a menys de 5 minuts d’un nucli 

_que cap habitant estiga a menys de 3 minuts d’una vora

_que cap habitant estiga a menys de 2 minuts d’un eix

_que cap habitant estiga a menys d’un minut i mig d’un subnode 

_que cap habitant  estiga a menys d’un minut d’una connexió secundària

A la Fig. 24 hem marcat les zones d’influència per comprovar que gran part de la 
població té una bona accessibilitat al verd urbà gràcies a la proposta d’actuació.

Fig. 24. Verd 5’. Elaboració pròpia.
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09 Actuacions estratègiques

Després de l’anàlisi hi ha una sèrie de punts que emergeixen com actuacions 
estratègiques. Això vol dir que s’hi ha d’actuar amb decisió i amb promptitud  
per a no comprometre la funcionalitat del futur sistema d’infraestructura 
verda de la ciutat de València i per tant la seua resiliència per fer front al canvi climàtic. 

En la Fig. 25 s’aprecien els nuclis existents. Els donem la importància corresponent 
segons extensió i connectivitat. 

Destaquen els dos parcs naturals (Parc Natural de l’Albufera i Parc Natural del Túria) 
i els dos grans pedaços d’horta protegida (La Partida de Dalt i l’Horta d’En Corts).

Però a la llum de la proposta emergeixen altres nuclis per la seua importància:

_el Parc Central per ser el parc de major extensió endins de la ciutat i allunyat del 
riu Túria i alhora ser el punt de partida de pràcticament totes les rutes al sud i al Parc 
Natural de l’Albufera des del centre.

_el Parc de Capçalera per ser una peça fonamental que actua en sinergia amb la 
Partida de Dalt i assegura la connexió Riu-Parc Natural del Túria.

_el Parc de Desembocadura per formar part tant de l’eix Riu-Parc Natural Albufera 
com del l’Anell Litoral. Aquest nucli hauria d’actuar en sinergia amb el corresponent a 
la Partida de Dalt pel sud: la Partida de La Punta ara ocupada per la Zona d’Activitats 
Logístiques (ZAL) del port de València.

_la Marina de València per tindre front d’aigua i estar tant en l’Anell Litoral com en 
l’eix Riu - Platges del nord.

“els espais estratègics són espais d’oportunitat per a la 
infraestructura verda que ara mateix estan amenaçats 

pel creixement urbanístic desmesurat”
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espais estratègics

llegenda

1. Burjassot-Partida de Dalt
2. Vora de Benimaclet
3. El Grau
4. La Punta/ZAL
5. La Font de Sant Lluís
6. Malilla-La Creu Coberta

7. St. Isidre

nuclis

nuclis protegits: parc natural i horta 

Les actuacions estratègiques són llocs que haurien de constituir nous 
nuclis a ser incorporats al sistema de nuclis (protegits) existent. (Fig. 25)

1. Burjassot-Partida de Dalt: Estratègic per ser l’únic lloc possible on unir l’horta 
protegida nord amb la sud i l’única possibilitat de tancar l’Anell Verd per l’oest.

2. Vora de Benimaclet: Estratègic per ser el millor exemple d’oportunitat de vora 
urbana. Per extensió, per estat de conservació i per implicació de la comunitat del 
barri. En perill imminent d’urbanització.

3. El Grau: És un espai que pertany tant a l’eix Riu - Platges del Nord com a l’Anell del 
Litoral. Alhora és un espai buffer de la Marina de València i pot actuar en sinergia. En 
perill imminent d’urbanització.

4. La Punta/ZAL: Nucli estratègic per ser part constituent de 3 eixos com ara Riu - Parc 
Natural de l’Albufera, Horta d’En Corts - Horta Brosquil - Albufera i Anell Litoral - Parc 
Central. En perill imminent d’urbanització.

5. Font de St. Lluís: Té una situació similar a l’anterior perquè assegura la connectivitat 
de l’Anell Sud. Amenaçat per instal·lacions industrials i una estació intermodal. Cal 
posar-hi la màxima cura per a propiciar la connectivitat.

6. Malilla - La Creu Coberta: Tot i ser un espai fragmentat per les infraestructures 
lineals té gran importància per ser part tant de l’Anell Sud com dels eixos des del Parc 
Central a la Partida de Dalt i a l’Anell Litoral. A més, manté en la majoria d’extensió la 
cota d’horta original.

7. St. Isidre: Cal regenerar l’espai i assegurar-ne l’amplària per garantir la connectivitat 
de l’Anell Sud. Es pot optar per la gestió urbanística o la reclassificació/expropiació. Fig. 25. Actuacions Estratègiques. Elaboració pròpia.

parc de capçalera

benicalap
marxalenes

parc de la rambleta

parc central
parc desembocadura

plaça de l’ajuntament

aiora

parc de l’oest

marina de valència
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Pensar en verd.

Establir la proposta d’infraestructura verda 
com a base de totes les actuacions sobre el territori: 
urbanístiques, paisatgístiques, d’infraestructures...

Tindre la visió global del sistema d’infraestructura verda evita fer actuacions que 
comprometen la connectivitat, permet modificar-ne altres en curs o qüestionar les ja 
executades. (Fig. 26)

La urbanització del sòl és irreversible en una escala temporal humana.

Per tal d’evitar errors és molt important:

_Reavaluar els projectes tant d’infraestructura verda com d’urbanització 
en curs per a adaptar-los al nou paradigma.

_Moratòria de nous plans urbanístics si comprometen la proposta 
d’infraestructura verda.

_Impulsar una revisió del Pla General d’Ordenació Urbana que incloga 
els elements d’infraestructura verda de la proposta i el nou paradigma de 
resiliència territorial.

10 Com: el full de ruta de la infraestructura verda a València

Fig. 26. Problemes derivats de la fragmentació urbanística: pèrdua ecosistemes i pèrdua biodiversitat. Font: Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use 
Planning.
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El verd porta més verd. 
Convèncer per l’exemple: 

triar i executar actuacions de la proposta que la gent 
puga tocar en un temps relativament breu. 

La ciutadania que experimente les millores en habitabilitat i la qualitat dels canvis 
produïts al seu barri serà la millor prescriptora per continuar fent actuacions similars 
a altres barris. 

Es pot triar (millor si és participativament) una actuació pilot de cada tipus. Nosaltres 
fem suggeriments atenent a les actuacions estratègiques detectades:

Actuació pilot de Vora de ciutat: Benimaclet

Actuació pilot d’Eix Horta - Ciutat: Horta d’Alboraia - Plaça Ajuntament

Actuació pilot d’Eix Horta - Horta: Horta de Burjassot - Partida de Dalt

Actuació pilot d’Eix Ciutat - Parc Natural:  Jardí del Túria - Parc de 
Desembocadura - Parc Natural Albufera

Actuació pilot de subnucli (colecamins o mercat)

Actuació pilot de connexió secundària 

Visió global, actuació local. 
Pas a pas, verd a verd.

No partim de zero. Partim de masses verdes ja existents i protegides com 
els nuclis i el verd de jardins i carrers. No obstant, hauran de modificar-se 
d’acord amb els principis exposats, augmentant la capil·laritat dels nuclis 
i adaptant-los a les connexions secundàries segons el pla de conjunt. 

El pas següent: la majoria d’actuacions proposades en espai urbà aprofiten 
l’espai públic. És a dir, no és necessària cap reclassificació o expropiació. 
Es pot començar ja. És barat fer-les. I en poc temps. Els resultats poden 
tocar-se en menys d’una legislatura.

Però és necessària la visió de conjunt i que el projecte a cada nou pas 
hi siga coherent. Per exemple, si un eix complet no és abordable a curt 
termini es pot començar executant per trams les parts més senzilles però 
tenint en compte el pla conjunt.

Un pas més és actuar sobre el sòl urbanitzable vacant on caldran diverses 
estratègies atenent a si el sòl està patrimonialitzat o no; o a la seua 
titularitat (pública o privada). Podem parlar de canvi de classificació o d’ús, 
de negociació amb altres administracions o bé d’expropiació. 

Per als casos estratègics vegeu l’apartat Think big.
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Acompassar les polítiques de mobilitat.  

la clau per a l’èxit de les actuacions proposades: 
polítiques de cercle virtuós. 

Actuacions 
d’iv

polítiques 
de 

mobilitat 
sostenible

+ =
millor qualitat de l’aire i 
entorn més saludable

En particular caldrà:

_assegurar l’accessibilitat, qualitat i freqüència del transport públic.

_minimitzar viatges suburbans (commuting) en vehicle privat: evitar 
ampliar autovies a l’entrada de les ciutats, posar carrils per a Vehicles 
d’Alta Ocupació (VAO) a costa dels existents, fomentar el teletreball.

_eliminar el pàrquing de no residents. Targeta de resident per barris.

_estimular la intermodalitat entre transport públic i la Mobilitat de 
Baixa Velocitat (MBV): aparcaments vigilats de bicicletes i Vehicles Baixa 
Velocitat (VBV) a les estacions, vagons adaptats al transport de bicicletes;
crear proximitat mitjançant el planejament urbanístic i les polítiques 
fiscals: evitar la gentrificació, estimular el comerç i els mercats locals, la 
xicalla del barri a les escoles del barri.

_fomentar o crear pàrquings vigilats de bicicletes i Vehicles de Baixa 
Velocitat a peu de carrer a cada barri.

_estàndards urbanístics amb gestió comunitària de les bicicletes i 
altres Vehicles de Baixa Velocitat per habitatges privats.

_regular la fiscalitat a l’automòbil per intentar que els impostos de 
circulació s’acosten als costos reals que el cotxe genera a la societat.
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 Think big per a casos estratègics. 
Els casos estratègics i d’una gran extensió o complexitat 

caldrà abordar-los com ‘grans projectes’. 

Són inversions justificades per l’interés general i per ser estratègiques 
en el model de ciutat. Tan importants com altres actuacions que també 
es van tractar financerament i política en el seu dia com a grans projectes.

Cal per tant visió i decisió per abordar-les. No sols milloraran  l’habitabilitat 
urbana i la resiliència climàtica. També poden convertir-se en un referent 
identitari de la ciutat com ho són ara l’Albufera o el Riu.

Finalment, són actuacions que estalviaran diners a la ciutat pels serveis 
gratuïts que presten i per tant, dur-les endavant no pot ser considerat 
una despesa sinó una inversió de diners públics que es recuperarà 
indirectament amb el temps.

Per dur endavant alguns d’aquests projectes s’haurà d’emprar enginyeria 
civil i fer restauracions i renaturalizacions a una escala major. La majoria 
d’aquests grans projectes, no tots, coincideixen amb les actuacions 
estratègiques detallades en l’apartat 09.

Fig. 27. Exemples d’actuacions think-big. Propostes per a la ZAL i per a la vora de Benimaclet amb l’horta protegida generades per la ciutadania: Associació Per l’Horta i Associació Veïns 
Benimaclet respectivament (SUC Arquitectes)

“recuperar espai públic 
per a millorar la resiliència territorial i la qualitat de vida urbana 

és la millor inversió que es pot fer amb els diners públics”
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11 El nou llit del Riu Túria

Dediquem un apartat específic al nou llit del Riu Túria perquè tot i ser innegable el seu 
potencial com a connector d’infraestructura verda, no l’hem inclòs com un eix dins 
l’estudi pels següents motius:

• És una actuació que depén de diverses administracions però sobre la 
qual de moment té l’última paraula la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i 
no l’Ajuntament de València.

• Fer funcional un eix d’infraestructura verda pel llit nou implicaria la connexió amb 
els pedaços verds del costat sud (hortes de Favara, Quart-Benàger-Faitanar, Pinedo, 
Castellar-l’Oliveral, Forn d’Alcedo, La Torre, Xirivella i Quart de Poblet) i també del costat 
nord, amb l’Anell Sud que comentem a l’apartat 08.4. Per fer aquestes connexions,  
s’ha de salvar en qualsevol punt del seu itinerari autovies de 8 a 10 carrils mantenint 
la funcionalitat hidràulica i de connector verd, el que implica obres d’enginyeria 
civil molt més costoses i complicades que les que proposem al nostre 
treball.

És una actuació que es percebrà cada dia com més necessària, però no la veiem 
factible ni a curt ni a mitjà termini per una qüestió de temps d’execució i de  
cost. L’esperit del present treball són actuacions possibles en un temps molt breu o 
relativament breu amb un cost d’execució molt baix o relativament baix. No obstant, 
com el mateix alcalde Ribó ha expressat, compartim la idea del seu gran potencial: 
seria una actuació complementària de les que proposem ací i donaria una major 
coherència i fortalesa al sistema d’infraestructura verda urbà. 

Per a informació més detallada de l’impacte i possibilitats del reverdiment del llit nou 
del Túria recomanem el treball de Rafael Rivera Llit Nou, Riu Nou citat a bibliografia. Fig. 28. Nou llit del Riu Túria i la V-30. Elaboració pròpia.
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FAQ per a polítics amb SPAC*

* Respostes a preguntes freqüents de polítics amb la 
Síndrome Potencial d’Abstinència del Cotxe (SPAC)

P: Els canvis proposats implicaran treure lloc 
d’estacionament de cotxes?

R: Sí, la idea que es pot privatitzar una quantitat immensa d’espai públic per a un bé 
privat i a més de forma gratuïta és simplement insostenible, a part d’injusta. L’espai 
públic és infinitament més valuós com part del sistema d’infraestructura verda que 
com a un simple pàrquing. Respirar aire net i tindre espai públic de qualitat té un 
preu que sortosament podem permetre’ns. La protecció de la Salut és un dret que 
l’administració ha de garantir per sobre de qualsevol altra variable.

P: Si els carrers esdevenen espais verds, com entraran 
les ambulàncies?

R: Tota intervenció proposada ha de guardar els estàndards en matèria d’accessibilitat 
de serveis d’emergència. En qualsevol cas, alleugerar els carrers de cotxes, aparcats o 
en moviment, és obvi que afavoreix l’accessibilitat dels serveis especials. Elemental.

12FAQ: preguntes més freqüents

Fig. 29. Percentatges de mort i importància de danys en accidents de trànsit segons la velocitat del vehicle privat. 
Font: Greater Auckland.
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P: Si els carrers esdevenen espais verds, com accedirà 
el veïnat a les seues cases?

R: Com històricament ho ha fet, amb les seues cames. Arribar a casa serà un plaer 
perquè l’espai de portes enfora serà d’altíssima qualitat. Totes les maneres d’accedir-hi 
milloraran, vegeu la resposta anterior. El veïnat també podrà arribar-hi amb bicicleta i 
altres transports individuals de Mobilitat Baixa Velocitat (MBV).

P: Si una persona té mobilitat reduïda, com arribarà a 
sa casa?

R: Si només pensem en cotxes convencionals, no avancem. Insistim: l’alleugeriment 
de l’espai públic és l’única opció per a afavorir l’accessibilitat universal. Hui són, 
precisament, els col·lectius més vulnerables i febles els que tenen majors dificultats per 
accedir-hi.  En les intervencions proposades es posarà la màxima cura perquè siguen 
accessibles especialment per a xicalla, gent gran i persones amb diversitat funcional. 
Per tant, les intervencions milloraran la qualitat de vida i l’experiència d’accés de les 
persones amb mobilitat reduïda. 

P: I si una persona necessita accedir en cotxe a la porta 
de sa casa?

R: Cal definir què s’entén per ‘a la porta de sa casa’. El disseny de les intervencions 
es farà de manera que siga possible, en casos extraordinaris, acostar-se a la porta de 
l’habitatge, el que no vol dir necessàriament aparcar davant de la mateixa. Temps 
d’estacionament, velocitat i intensitat determinen l’ús compatible d’un espai 
redissenyat.

P: Com s’ho faran els repartidors d’abastiments a 
botigues, restaurants i altres negocis?

R: Cal aprendre de les ciutats que han posat en marxa experiències de logística urbana: 
la tecnologia i la logística elemental permeten reduir substancialment el nombre de 
camionetes de repartiment. A més, és possible que millore l’experiència del repartiment 
perquè en suprimir pàrquing privat es poden habilitar zones d’estacionament limitat 
i reservat a vehicles d’aquest tipus de manera que siguen recuperables a partir d’una 
certa hora del dia per a un altre ús.  
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P: I les persones que no tinguen cotxe, com accediran 
al transport públic si el seu carrer es transforma en una 
via verda?

R: El transport públic serà accessible a una distància raonable de l’habitatge tal com 
ho és ara. Fins i tot en alguns carrers naturalitzats podrà passar transport públic elèctric 
com un tramvia. Són usos que es poden compatibilitzar si es fa bé la intervenció. 

P: Com accedirà al seu pàrquing el veïnat que tinga 
cotxe propi? 

R: Tema resolt des de fa molts anys en altres ciutats: les intervencions es faran atenent 
a la possibilitat d’accés als pàrquings privats. Però sols als pàrquings privats. De nou, 
una baixa velocitat + intensitat baixa asseguren la compatibilitat d’usos. 

P: Com poden jugar els xiquets tranquils i passejar la 
gent amb seguretat si els cotxes, encara que en mínima 
quantitat, poden accedir a l’interior dels carrers verds?

R: És el disseny el que fa que els cotxes s’adonen que no estan en el seu territori. La 
compatibilitat és òbvia quan els cotxes circulen a velocitats mínimes. S’ha d’assegurar 
que no es sobrepassa la velocitat màxima de 20km/h en cap circumstància. Per això 
cal fer-ho mitjançant disseny de la via d’accés i no únicament mitjançant senyalització.

Fig. 30. Percentatges d’ocupació de l’espai públic. Font: Ajuntament de Copenhague.
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FAQ per a polítics amb SPAR*

*  Respostes a preguntes freqüents de polítics amb la 
Síndrome Potencial d’Abstinència de la Rajola.

P: Els canvis proposats implicaran expropiar o 
reclassificar solars actualment urbanitzables?

R: En efecte, especialment en vora de ciutat i especialment els que siguen horta 
en producció o els que mantinguen la cota original d’horta. Caldrà fer un esforç 
per a recuperar espais molt valuosos que no es poden deixar perdre per una mala 
planificació. Cal avaluar cada cas però sempre tenint present que no ens podem 
permetre urbanitzar zones imprescindibles per a assegurar la resiliència territorial.

P: Recuperar solars per expropiació o canvi de zonificació 
no serà massa car econòmicament?

R: No tant. Estem parlant d’inversions, no de costos econòmics tradicionals. Cal tindre 
present que el sòl urbanitzable però no patrimonialitzat conserva el caràcter de sòl 
en estat rural bàsic i per tant l’expropiació, la desqualificació o desclassificació és 
assumible. Tenim diversos casos recents on la desclassificació ha sigut possible, com 
per exemple a Albalat dels Sorells1.

notes

1 TSJCV 385/2020 de 10 de juliol de 2020 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ratifica 
que es pot desclassificar un terreny classificat 
com a urbanitzable i classificar-lo com a no-
urbanitzable sense haver d’indemnitzar el 
lucre associat. 

P: Què fem amb els solars urbans estratègics? Com 
els incorporem a la proposta d’infraestructura verda 
urbana si són propietat privada?

R: Hi ha alguns solars urbans (en trama urbana consolidada) que per la seua situació o 
extensió esdevenen estratègics en la política de connectivitat de la infraestructura verda. 
En aquests casos s’haurà de recórrer al tempteig i retracte per part de l’administració 
i si és precís a l’expropiació. 

P: Aleshores hem de deixar de construir habitatges? 
Hem de deixar de fer actuacions urbanístiques?

R: El sòl periurbà és finit, escàs i estratègic per a la vida. El ritme de construcció actual 
no té cap relació amb les necessitats d’habitatge. 

Consumir el sòl no segellat que ocupa la infraestructura verda i especialment el sòl 
fèrtil que ha costat centenars d’anys crear i és la base del nostre aliment, és clarament 
una política no sostenible (el sòl s’acabarà en algun moment) i extremadament 
arriscada. Sense espais verds oberts i sense els sistemes agrícoles comprometem 
les possibilitats de resiliència en un context de crisi climàtica, però també energètica 
i de materials.

És políticament irresponsable mirar cap a un altre costat i molt arriscat estimular 
aquest procedir. 
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P: Però sense habitatges nous les persones no tindran 
cases on viure/el preu del lloguer augmentarà?

R: La quantitat de sòl o el nombre d’habitatges no tenen relació amb el preu d’aquests 
perquè el sòl ha esdevingut un valor de canvi. Cal tornar, com diu la Constitució 
espanyola, a donar un valor d’ús al sòl i això passa per polítiques d’habitatge com hi 
ha a altres ciutats europees (e.g. Viena, Berlín...) on tenint rendes més altes que les 
valencianes tenen lloguers més baixos en termes absoluts.

P: Però si no construïm habitatges d’on traurem 
els ingressos amb què pagar noves actuacions 
d’infraestructura verda urbana?

R: Basar el finançament municipal en el consum de sòl és com alimentar la caldera 
d’una locomotora amb la fusta dels vagons. Les fonts alternatives de finançament han 
de vindre del pagament de les externalitats de les activitats que actualment no les 
paguen. Notòriament les externalitats del transport de persones i mercaderies que 
actualment estan subvencionades. També d’altres activitats contaminants o que no 
internalitzen la seua petjada de carboni. 

Cal una reorientació de polítiques fiscals en consonància amb les polítiques de 
descarbonització i adaptació al Canvi Climàtic i redistribuir les  fonts d’ingressos de 
l’administració.

P: No és injust que un ajuntament  s’haja de fer càrrec tot 
sol de polítiques que van més enllà de l’àmbit municipal 
com el canvi climàtic o la salut?

R: Efectivament, per això cal finançament i participació estatals, però també europeu 
dins del marc de les polítiques d’adaptació de les ciutats al Canvi Climàtic. També 
aprofitar les possibilitats de finançament extraordinari que vindrà de la Unió Europea 
per mesures de reactivació econòmica degudes al COVID-19. El govern espanyol ja ha 
publicat mesures urgents (RD 36/2020) per a l’execució d’aquest pla de recuperació, 
transformació i resiliència on la proposta que mostrem encaixa perfectament.

P: Però qui pagarà tot açò?

R: Si fem els comptes resulta que fer polítiques d’adaptació al Canvi Climàtic i ajustar la 
fiscalitat de les activitats amb externalitats negatives és a la llarga més barat, a més de 
més just i més sostenible que continuar com estem fins ara. Els canvis que proposem 
estalvien diners a l’erari públic i amb el temps l’estalvi supera la inversió. No començar 
ja és perdre diners a la llarga i comprometre el benestar de la població del nostre país.
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13 Bones pràctiques per a inspirar futurs possibles

NUCLIS_proposta redisseny per al solar de la ZAL

Fig. 31. Proposta elaborada per a revertir el solar de la ZAL per l’Associació Per l’Horta per a la campanya Horta és Futur, No a la ZAL. Font: Elaboració pròpia.

EIXOS_passeig de Sant Joan, Barcelona

Fig. 32. Passeig de Sant Joan, Barcelona. Font: Lola Domènech.
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VORES_proposta Associació Veïnes de Benimaclet

Fig. 33. Proposta elaborada per a connectar el barri de Benimaclet amb l’Horta Nord per l’AAVV de Benimaclet. Font: SUC Arquitectes.

ANELLS_anell verd de Vitòria-Gasteiz

Fig. 34. Anell Verd de Vitòria-Gasteiz, potencial per a la biodiveritat i traçat. Font: Ajuntament de Vitòria-Gasteiz.
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15 Glossari

ETCV - Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana
iv - infraestructura verda
MBV - Mobilitat de Baixa Velocitat
PATH - Pla d’Acció Territorial de l’Horta
SUDS - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
VAO - Vehicles d’Alta Ocupació
VBV - Vehicles de Baixa Velocitat
ZAL - Zona d’Activitats Logístiques

16

17

Agraïments

Annex 0

Les autores volem mostrar el nostre agraïment a les persones següents per les converses 
passades o presents, idees, contactes, bibliografia o cartografia que sense dubte han 
ajudat a millorar aquest treball. 

En especial voldriem agrair a Carles Dolç i Joan Olmos haver llegit el primer esborrany, 
però també a: Manel Alemany, Francesc Arechavala, Fran Azorin, Marcel Cumplido, 
Nerea Febré, Lluís Fontelles, Natalia García, Santi H. Puig, Miquel Jordà, Natxo Lacomba, 
Lara Llop, Lucia Moreno, Arancha Muñoz, Rosa Pardo, Bàrbara Pons, Adrià Salavert, 
Carles Sanchis, Maria Viana i segur que ens oblidem d’alguna persona més. Preguem 
que no ens ho tinga en compte.

Veiem necessari incloure en el present treball dos extractes del Plànol d’Ordenació d’Infraestructura Verda (PO-04) del Pla d’Acció 
Territorial de l’Horta de València (PATH). Aquest plànol recull les directrius de connexió necessàries per a potenciar la infraestructura 
verda segons la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Va ser aprovat per la Generalitat Valenciana el 
2018 després de molts anys d’esforç per part de l’equip redactor. 

Podeu trobar el document complet a l’enllaç: https://politicaterritorial.gva.es/va/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-
verde/pat-horta-de-valencia

Fig. 35. Connexions per a potenciar la infraestructura verda entre les bosses preexistents 
d’horta protegida de Burjassot. Vector de connexió de l’Horta Nord i l’Horta Sud . Font: 
Plànol d’Ordenació de la Infraestructura Verda (PO-04) del Pla d’Acció Territoral de l’Hor-
ta de València, Generalitat Valenciana.

Fig. 36. Connexions per a potenciar la infraestructura verda entre les bosses preexistents 
d’horta protegida de La Punta. Vector de connexió entre el Parc Natural del Túria i l’Al-
bufera a través de l’antic llit del riu Túria. Font: Plànol d’Ordenació de la Infraestructura 
Verda (PO-04) del Pla d’Acció Territoral de l’Horta de València, Generalitat Valenciana.



Desde el momento que se dan por acabadas, las construcciones [...] 
entran en un proceso de degradación irreversible. Su incapacidad 
de evolucionar las condena, antes o después, a la ruina. 

Cuando una obra está terminada, está muerta.

Por el contrario, la naturaleza nunca concluye nada. Soporta los 
huracanes, interpreta las cenizas de un fuego, inventa un proceso 
de vida sobre las bases, siempre nuevas, de una conmoción.

Extracte i imatges d’El jardín en movimento
Gilles Clément






