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BENIMACLET QUE VOLEM? 

 

 

 

 

 

 

El dissabte 21 de gener ens reunim a La Repartidora, després d’una convocatòria oberta 
d’àmplia difusió, i no vinculada a cap entitat, col·lectiu o associació del barri, unes 30 
persones per tal de realitzar una reflexió conjunta al voltant del Benimaclet que volem.  

L’objectiu va ser la realització d’una primera reflexió sistematitzada sobre les necessitats i 
les potencialitats del barri, per emplaçar-nos col·lectivament a engegar un procés de 
deliberació col·lectiva, que hauria de continuar amb una nova trobada.   

La metodologia desenvolupada durant la jornada va consistir en un treball per grups on 
s’establiren col·lectivament les propostes i idees més rellevants pel que fa a les necessitats i 
potencialitats del barri en diferents àmbits. Posteriorment es van debatre i decidir en format 
plenari les línies de treball i la priorització de propostes i demandes.   

En aquest document es recullen tant les propostes exposades des dels 4 grups de treball 
inicials, com les línies de treball debatudes posteriorment en plenari.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATS PROPOSTES GRUPS DE TREBALL  

 

���� GRUP DE TREBALL 1  

a) Necessitats: 

- Mercat públic 

- Espai verd (“Àgora”; gran espai cultural obert).  

- Fer front a la tendència a l’alça del preu de l’habitatge. Monopoli de les immobiliàries.  

- Pensar un model cultural integrador i sostenible.  

- Més diàleg entre diferents grups socials i culturals.  

- Mobilitat: reduir trànsit de cotxes. Increment d’aparcaments de bicicletes.  

 

b) Potencialitats:  

- Xarxa veïnal molt potent i variada 

- Ubicació próxima a l’horta (alimentació, horts urbans, espais oberts).  

 

 

���� GRUP DE TREBALL 2 

a) Necessitats:  

- Urbanisme:  

Rehabilitació del centre, urbanisme conciliador (accesibilitat), espais sense cotxes, epais 
verds, espais infantils, integració horta-barri, espais canins.  

- Cultura:  

Casa de cultura, més ateneus-centres socials, casa de dones.  

- Oci: més respectuos i integrat en fenomens culturals. Afrontar procesos privatitzadors de 
l’oci.  

- Economia:  



Xarxa xicotet comerç i cooperativisme, mercat de proximitat, front elitització del comerç.  

- Educació:  

Segregació escolar, millorar relació escola-barri, promoure xarxa ampes, escoletes 
públiques 0-3.  

- Salut:  

Centre de salut, autogestió de la salut amb una eina/xarxa veïnal.  

 

b) Potencialitats:  

Identitat, llengua, cultura, patrimoni, horts, moviment associatiu, diversitat.  

 

 

���� GRUP DE TREBALL 3 

a) Necessitats: 

- Espais públics/comunitaris de trobada, convivencia i divergencia (Casa de cultura, espais 
intergeneracionals, etc.).  

- Protegir i potenciar la identitat del barri.  

 

b) Potencialitats: 

- Diversitat, diversió, conciencia de barri/poble, col.lectius potents.  

 

 

���� GRUP DE TREBALL 4 

a) Necessitats: 

- Alternatives d’oci nocturn 

- Reducció de cotxes 

- Recuperació del mercat  



- Espai d’esbarjo caní 

- Centre de salut 

- espai d’encontre comú 

- Implantació cicle educación infantil 

- lloguers asequibles 

- comerç de proximitat  

- “Desjerarquitzar” el barri 

- Projecte de barri comunitàri � xarxes de suport mutu 

- Implicació desigual � necessitat de cohesió 

- Millora de la comunicación (empatía, autocrítica…).  

 

b) Potencialitats: 

- Teixit social fort – espais col.lectius 

- Sentiment d’identitat 

- localització geogràfica 

- tradició I experiència d’autogestió i lluita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINIES DE TREBALL BENIMACLET  

 

A) URBANISME I HABITATGE 

 

Horitzó: Ciutat comuna, ciutat amable 

 

Línia de treball 1. Accés del veïnat a un habitatge digne 

 

- Fomentar les experiències de masoveria urbana, a partir dels referents existents com 
Sostre Cívic.  

 

- Realitzar un estudi sobre l’estat de l’habitatge al barri, atenent especialment a les 
dinàmiques d’especulació amb l’habitatge. Aquesta investigació podria ser la llavor d’un 
observatori sobre habitatge. 

 

- Posar límits a l’habitatge estudiantil 

 

- Promoció de les cooperatives d’habitatge al barri 

 

- Oposició al PAI de Benimaclet EST, ja que no cal construir més existint habitatge buit.  

 

Línia de treball 2. Desenvolupament de la perspectiva de l’urbanisme feminista en el 
disseny del barri 

 

- Atendre al disseny de l’espai públic 

 

 

B) ECONOMIA I COMERÇ LOCAL 

 

Línia de treball 1. Xarxa comercial que fomente la relació entre comerços i veïnat 

 



- Creació de xarxes d’afinitat a partir de qüestions en comú: Ecomaclet, Llibreries... Com a 
finalitat darrera, realitzar passos cap a la generació de centrals de compres per a garantir 
preus justos. 

 

- Diagnosi de la realitat del teixit comercial de Benimaclet 

 

- Atendre a la substitució comercial que s’està produint al barri.  

 

Línia de treball 2. Foment del mercat municipal 

 

- Impulsar el mercat com un espai de: 

• venda directa de la producció, que elimine distribuïdors en el procés de 
comercialització;  

• productes ecològics 

• Consum amb valors 

 

- HORITZÓ: Disposar d’un espai físic per a instal·lar el mercat, preferentment aprofitant 
els espais existents (Arena auditòrium, edifici SS) i espais arquitectònics oberts.  

 

 

C) TEIXIT ASSOCIATIU I CONVIVÈNCIA 

 

Treballar per detectar els mínims comuns entre les diferents associacions del barri 

 

Línia de treball 1. Trobada d’organitzacions 

- Dialogar i sondejar abans a les associacions a vore si són partidàries de fer una trobada 

- Hi ha controvèrsia en el lloc on fer la trobada, si en un espai imparcial o rotativament en 
diferents espais 

- Hi ha un debat si aquesta trobada s’ha de fer a partir de qüestions concretes en que 
s’estiga d’acord o promoure formes de treball en col·laboració 

 

- A banda d’açò, es detecta 

1. Que hi ha ganes de trobar-se, dialogar i debatre 

2. Cal concebre el conflicte com quelcom natural 

3. Que hi ha en marxa un procés participatiu per a l’Estratègia Integral de Benimaclet  

 



 

D) CURES 

 

Línia de treball 1. Generar una xarxa de suport mutu al barri, que incloga a veïns i veïnes 
així com diferents espais (enlloc d’estar centralitzada en un sol espai).  

 

- Aquesta xarxa deu posar en el centre la vida, entesa en un sentit ampli: persones, animals, 
natura. Així doncs, deu tractar una diversitat de temes: la criança, les persones 
nouvingudes, la pobresa energètica, les agressions sexistes... S’ha de tindre molta cura en 
que la iniciativa no tinga un caràcter elititzador. 

 

- Una de les idees principals que sorgeix és generar un observatori sobre la qüestió, que 
produïsca una diagnosi del barri 

 

- Es tracta d’una proposta transversal a tota la resta 

 

 

E) CULTURA 

 

Aquest grup parteix d’un ampli debat sobre el concepte de cultura, el d’oci, etc. Sobre el 
que no acaba d’acabar una mirada consensuada. 

 

Al debat, apareixen diverses qüestions:  

 

1. Demandar i aconseguir una casa de la cultura autogestionada per al barri 

2. Impregnar les activitats culturals de Benimaclet d’una sèrie de característiques. 
D’una banda, que siguen activitats obertes a la participació veïnal, on es puguen 
acostar tota mena de veïns i veïnes. D’altra, el respecte a les tradicions del barri: la 
llengua, la cultura popular, etc. 

3. Així mateixa, s’acorda que els processos gentrificadors són la imatge inversa del 
que es vol aconseguir. Per tant, el rol de la cultura en el barri no deu anar enfocat a 
revaloritzar la zona.  

 

 

 

 

 
 


