
 

 
 

Taller: Dia a dia a la séquia Major. Taller d’usos quotidians  

 

Adreçat a persones que viuen prop de la séquia Major, que utilitzen aquest espai de manera 

quotidiana i tenen un coneixement més ampli del que hi passa a diari. Hi van participar nou 

persones, vuit d’elles integrades en associacions. Cal destacar que l’edat de la majoria de 

participants ha estat compresa entre els 47 i els 70 anys, i que hi ha major assistència de dones. 

 

Objectius:  

Identificar els trams de l’itinerari al costat de la séquia Major més utilitzats en els desplaçaments 

quotidians. Identificar diversitat d’usos i d’usuaris en itinerari i zones d’estada. 

 

ASPECTES DESTACATS PEL VEÏNAT PARTICIPANT  

Descripció d’aquells aspectes que s’han assenyalat des de diversos grups i en els quals 

coincideixen: 

 

PAISATGE I ESPAI PÚBLIC 
 

CA: CONFORT AMBIENTAL 
- Vegetació: Podria haver-hi vegetació distinta de l’arbrat que evitara problemes. 
- Arbrat:  
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o Tram inicial: pavelló poliesportiu, col·legi Cervantes i institut Francesc Tàrrega, amb 
prou arbrat i proporciona confort ambiental. 

o Arbres amb  fruit que cau sobre el paviment, molesta. 
o Entre els carrers de Furs de València i de l’Estació hi ha pocs arbres. 
o Arbrat molt divers al llarg del passeig. 
o Alguns arbres trenquen el paviment. 
o Vegetació que fa agradable el trajecte entre el carrer d’Ausiàs March i la piscina. 

- Brutícia en molt punts: 
o Assenyalen com a punt d'acumulació de brutícia al vas de la séquia la zona del sifó 

de l'avinguda del Cedre. 
o Un altre punt d'acumulació de fem entre els carrers de Borriana i Benedito. A 

aquest carrer hi ha un partidor on es genera tarquim i transmet sensació de 
brutícia. 

o A nivell d'espai públic, hi ha un racó especialment brut (orina) al tram de Solades. 
o Identifiquen els gossos com a generadors de brutícia a l'espai públic. 

 
- Ombra i bona temperatura a l’estiu 
.  

C: CONDICIONAMENT 

- Barana inexistent al costat de la tanca del col·legi de la Consolació. 
- Mobiliari, falta d’uniformitat, diversos models al llarg del passeig. 
- Pilons fora de lloc davant del molí de la Vila, no troben sentit que hi estiguen. 
- Bancs poc adequats o falta de bancs. 
- Papereres, potser en falten. 
- Paviment en mal estat o que esvara. 
- Enllumenat suficient, però brut, antic, mal manteniment. Sensació de poca il·luminació. 

 

A: ACCESSIBILITAT 

- Punts estrets: Diversos al llarg del passeig, conflictiu l’encreuament amb bicis. El frontó de 
l’institut provoca estretiment del pas. 

 
V: VITALITAT 
- Comerços: És una pena que no n’hi haja o que no funcionen. 
- Trànsit però no estada: La séquia és molt transitada per a caminar, però no és lloc d’estar, 

als bancs no seu gaire gent. La gent, per a estar, utilitza més els parcs. 
- Zones més utilitzades: Extrems, vinculades a ús d’equipaments com el poliesportiu, l’IES 

Francesc Tàrrega, biblioteques, escoles, centres de salut i als parcs utilitzats pels xiquets 
que ixen de les escoles.  

 
MOBILITAT I CONNECTIVITAT 

- Itinerari molt utilitzat, acull desplaçaments per a resoldre gestions de la vida quotidiana, i 
també és itinerari escollit per a passejar i fer esport. 

- Espai  sense cotxes, és un recorregut escollit, en contraposició a altres carrers 
convencionals amb trànsit de cotxes. 

- Accessible, és un recorregut escollit també per tenir l’accessibilitat millor resolta que altres 
carrers de la ciutat. 
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- El moment del dia de major ús és el matí. Al migdia i a la vesprada també s’utilitza, però 
menys. I a la nit, poc. Diverses persones eviten transitar vora séquia a la nit. 

- La major part dels recorreguts es concentren entre els carrers de Torrehermosa i Ntra. Sra. 
de la Consolació. 

- Carrers travessers amb trànsit: Carretera de Borriana i carrer dels Furs de València. 
- Pas de vehicles sobre espai vianants: S'utilitza la séquia com a drecera entre els carrers de 

Furs de València i Benedito per a pegar la volta sense arribar a l’avinguda de la Murà. 
- Destinacions destacades, al costat de la séquia del centre de salut Carinyena i la piscina. 

Altres de l’entorn: Biblioteca BUC, Ajuntament, estació de ferrocarril. 
 
USOS 

- Convivència: Problemes amb usos lúdics, en cap de setmana i setmanes de festes. Penyes 
concentrades en tram de Solades, generen molèsties al veïnat, per soroll que reverbera en 
els murs de les mitjaneres, més soroll que en altres carrers del poble. També a l’estiu 
s’utilitza per adolescents per a fer botellón entre l’avinguda de Portugal i el carrer de la 
Serra d'Irta. 

 
PERCEPCIÓ 
 

- Tristesa, potser per poca il·luminació, sobretot el tram central, el més antic. 
- Protecció, del perill del trànsit de vehicles. 
- Inseguretat, per a transitar de nit (enllumenat i solitud, sobretot ho manifesten dones). 
- Inseguretat, a la Glorieta, que s’utilitza per a pernoctació de persones sense sostre. 
- Agradable, zones com el jardí del Rei Jaume I, l’espai situat enfront de la Consolació i la 

plaça de l’Alguer. 
 
 
 


