
 

 
 
 
Passejada: Dia a dia a la séquia Major  
 

Taller en format de passeig crític, des de la Biblioteca Central fins al molí de la Vila.  

Obert a tota la ciutadania. Hi van participar 11 persones. Mitjana d’edat, entre 50 i 70 anys. 

Objectiu: 

· Testejar un tram de la séquia Major (escollim des de la Biblioteca Municipal fins al molí de la Vila) 

 · Valorar in situ aquells aspectes que afavoreixen l’ús i gaudi d’aquest espai en la vida quotidiana i  

aquells que no són favorables o produeixen conflicte. 

 

ASPECTES ASSENYALATS DURANT LA PASSEJADA PER LES PERSONES PARTICIPANTS  

 

PAISATGE I ESPAI PÚBLIC 
 

CA: CONFORT AMBIENTAL 
- Bona sensació de confort ambiental en passeig per la vora del parc de la Glorieta. 
- Menys confort ambiental entre el passeig de l’Estació i la carretera de Borriana. 
- Olors, apareixien més abans quan hi havia llimacs, ara menys, encara un poc quan no passa 

aigua. 
- Vegetació escassa al marge. 
- Acústica agradable, s’escolten aus i no cotxes. 
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- Presència d’ocells. 
- Mosquits, el problema dels mosquits és un mite, perquè els mosquits es crien en aigua 

estancada i no en aigua corrent. Hi ha mosquits però no tants, i es criaran en altres llocs.  
- Vegetació en jardineres de la plaça de l’Àngel, agraden, podrien estar en altres llocs 

també. 
- Vegetació, falta en tram entre la carretera de Borriana i el carrer dels Furs de València. 
- Arbrat, no hi ha arbres entre els carrers de Benedito i Furs de València (solana a l’estiu), 

sols arbres a un costat. 
- Sensació agradable a la zona de la vora del jardí de Jaume I. 
- Pèrdua de biodiversitat: Abans hi havia rates penades. 

 
C: CONDICIONAMENT 
- Reixa sifó del Cedre: Reixa de desbast per a protegir que no entre res al sifó. La solució els 

sembla aparatosa, no agrada. Es plantegen que pot ser perillosa, si un xiquet caiguera es 
quedaria atrapat. 

- Seguretat caigudes: Tot i que alguna persona ha caigut, no recorden que s’haja ofegat 
ningú mai. 

- Paviment: Esvara quan plou. 
- Paviment: El paviment pintat de verd no ens agrada, tot i que no esvara. 
- Bancs: Són baixets i sense respatller. 
- Bancs: En falten entre el passeig de l’Estació i el molí de la Vila. 
- Baranes baixetes al passeig de l’Estació. 

 
E: ESTÈTICA 
- Entorn lleig i desagradable entre el passeig de l’Estació i la carretera de Borriana. 
- Es trenca la línia visual per edificació (antic magatzem de manufactures infantils Babyplast, 

a la carretera de Borriana, ara en desús). 
- No agraden mitjaneres grans d’edificis, al costat de la guarderia antiga. 
- Algunes parets/murs podrien ser visualment més agradables. 
- No agrada l’estètica dels partidors/comporta de reg. 
- Els entresòls i plantes baixes en desús no donen bona imatge. 
- La imatge de l’interior de la séquia no agrada, descuidada..., podria tenir un altre color, 

més bonica, més neta (pintada, ceràmica...). 
 

A: ACCESSIBILITAT 
- Rampes adequades. 
- Bona visibilitat. 
- Estretiments, casa del passeig de l’Estació, algunes cases que estreteixen el pas i s’haurien 

de recular. 
- Tanca nova que segueix l’alineació antiga, però és un solar en edificació, entre la carretera 

de Borriana i el carrer de Benedito, es pregunten per què no ho han reculat. 
- Estretiments al costat esquerre, entre els carrers de Benedito i Furs de València. 

 
V: VITALITAT 
- Cases deshabitades: Hi ha cases on no viuen que degraden (i degradaran més) l’entorn.  
- Comerç: Hi ha comerços, però poca activitat. Davant la Biblioteca els comerços sí que 

funcionen bé. 
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- Les plantes baixes que són bars funcionen millor que altres comerços. 
- Poc ús. Passa poca gent entre el passeig de l’Estació i la carretera de Borriana. 
- Racó desagradable, el rincón del meadero (al carrer de Solades una vegada passat el tram 

estret) pixen els dissabtes i en festes més encara. 
- Trams de mur sense accessos a edificis, alguna mitjanera que dóna a la séquia. 
- El jardí de la Glorieta dóna vida a aquest tram. 
- La plaça de l’Àngel (plaça de l’Escultor Ortells), molt de cotxe, podien llevar cotxes. 
- Tanques de solar, carrer de Solades, mala imatge, podrien pintar grafits o fer alguna cosa 

que millore la imatge. 
- Hi ha un sol banc, al tram entre els carrers de Benedito i Furs de València, on baixen les 

veïnes a fer tertúlia, com que no caben totes, baixen les cadires i seuen en rogle al costat 
del banc (a l’estiu, quasi totes les vesprades). 

- Molta gent a la zona del jardí de Jaume I. 
- Zona al costat del jardí de Jaume I, on tot sembla més positiu. 

 
MANTENIMENT VAS DE LA SÉQUIA 

- El recreixement del caixer de la séquia es veu deteriorat. 
 


