Taller zero: DAFO
Sessions específiques amb els tres grups d’agents principals:
Grup 1: Tècnics municipals de diferents àrees
Grup 2: Consell de Participació Ciutadana
Grup3: Comunitat de Regants
Objectiu: Anàlisi d’aspectes favorables i desfavorables de la proposta del Pla estratègic de la
séquia Major i encontorns (PESM). Identificació de problemàtiques al voltant de la séquia Major i
l’espai públic que l’envolta i tractar de diferenciar si aquestes són una feblesa o una amenaça.
També la detecció d’aquells aspectes positius que representen una fortalesa del lloc, o que poden
ser una oportunitat de futur.
ASPECTES DESFAVORABLES
Descripció d’aquells aspectes que s’han assenyalat des de diversos grups i en els quals
coincideixen:

HISTÒRIA I IDENTITAT
-

El desconeixement des de la ciutadania sobre la història d’aquesta infraestructura de la
séquia Major.

PAISATGE I ESPAI PÚBLIC
CA: CONFORT AMBIENTAL
-

Brutícia: En tots els grups s’assenyala la presència de deixalles, tant a l’entorn com dins del
vas de la séquia, provocades per un comportament incívic de la ciutadania. L’interior de la
séquia es percep brut en alguns punts i trobem que falta major freqüència de neteja. La
brutícia a l’espai públic es gestiona des del manteniment municipal. Però la brutícia dins de
la séquia representa un problema per al bon funcionament de la infraestructura hidràulica i
un problema de manteniment afegit per a la Comunitat de Regants.

-

Males olors: És un aspecte negatiu assenyalat en els grups de ciutadania i de tècnics
municipals. Ho atribueixen als moments en què circula poc cabal d’aigua o no en passa.

-

Arbrat inadequat: Coincideixen l’Administració i la Comunitat de Regants en què l’arbrat
actual provoca problemes en el paviment, però sobretot en el vas de la séquia. Es parla
d’espècies inapropiades i de situació massa pròxima al vas.

-

Falta d’ombra: Així mateix, des del grup d’associacions ciutadanes es detecta falta d’ombra
en algunes zones.

-

Fauna molesta: Mosquits, resulta molest per a la ciutadania. Granotes, puntualment en
alguns llocs, pels seus raucs. Cranc americà: es menja la paret del vas i provoca
desperfectes.

C: CONDICIONAMENT
- Paviment inadequat: També el tipus de paviment ha estat assenyalat com un problema en
dos dels grups. Es considera que no és adequat perquè esvara quan està banyat i es
considera que està mal col·locat perquè les ranures no evacuen l’aigua de pluja. També
s’apunta que hi ha punts on ja està deteriorat.
-

Perill de caiguda: Punts que es perceben insegurs per risc de caiguda, barana baixa (als
encreuaments) o inexistent (en el tram al costat del centre educatiu Ntra. Sra. de la
Consolació).

-

Falta mobiliari urbà.
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A: ACCESSIBILITAT
- Punts estrets: Coincideixen tots els grups a dir que hi ha punts on el passeig s’interromp o
s’estreteix fins a provocar problemes d’accessibilitat. Es considera un aspecte negatiu la
falta de continuïtat del passeig. És un problema també per a accés a la neteja i
manteniment.
E: ESTÈTICA
- Falta d’harmonia paisatgística, criteri estètic unitari.
ASPECTES REFERENTS AL VAS DE LA SÉQUIA
- Pèrdua d’aigua del vas de la séquia: Cada grup ha manifestat aquest problema des del seu
punt de vista. Les associacions destaquen un problema de sostenibilitat per la quantitat
d’aigua que es perd. L’Administració assenyala el problema de filtracions d’aigua cap als
edificis i els consegüents problemes d’humitats. La Comunitat de Regants explica els
diversos problemes que tenen en el manteniment del vas per a evitar aquestes fugues.
-

Manteniment: Troben problemàtic l’estat actual del vas de la séquia, la falta de
manteniment.

-

Gestió: Es considera una complexitat afegida la gestió privada de la séquia.

-

Ponts: Construïts per a accés a edificis, problema per al manteniment, neteja. A més dels
que estan en mal estat i en cauen fragments.

-

Barana: En alguns punts dificulta el manteniment, ja que el disseny de la barana no
contempla aquest requeriment. Necessitat de més punts d’obertura.

-

Aigües pluvials que aboquen a la séquia. Aquesta funciona com a col·lector i els dies de
major pluja col·lapsa el vas, afecta el funcionament de la séquia i obliga a obrir comportes
per a evitar inundacions.

MOBILITAT
- Encreuaments transversals, vials de trànsit: Els grup de ciutadania i Administració
expressen que els encreuaments són punts que interrompen el passeig, alguns perillosos
pel que fa al trànsit, com la carretera de Borriana.
L’Administració detecta com a negatiu a més:
- El funcionament poc transversal de l’Administració, per departaments estancs.
ASPECTES FAVORABLES
Descripció d’aquells aspectes que s’han assenyalat des de diversos grups i en els quals
coincideixen:
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HISTÒRIA I IDENTITAT
- Valor històric i d’identitat. La ciutadania valora l’element històric que encara està en ús i
que identifica el poble, i que és del poble. La Comunitat de Regants valora la quantitat de
recursos històrics de valor al voltant d’aquest element.
PAISATGE I ESPAI PÚBLIC
CA: CONFORT AMBIENTAL
- Entorn saludable.
- La biodiversitat que aporta aquest entorn.
V: VITALITAT
- Espai compartit per diversitat de persones i usos.
- L’activitat que acull, l’ús viu que té.
E: ESTÈTICA
- Paisatge singular: Els tres grups han coincidit a dir que la séquia, el seu pas per la ciutat i el
seu traçat sinuós han generat un paisatge urbà únic, singular i que genera impacte estètic.
MOBILITAT
- Passeig per a vianants, la tranquil·litat i seguretat de transitar sense cotxes.
L’Administració veu com a favorable:
- La quantitat de recursos que es poden aprofitar.
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