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CONCURS D’IDEES PER A CONSENSUAR LA TRANSICIÓ ENTRE LA CIUTAT 

I L’HORTA AL VOLTANT DELS HORTS URBANS DE BENIMACLET, VALÈNCIA 

PUBLICACIÓPROPOSTES GUANYADORES I FINALISTES

EXPOSICIÓ DE LES PROPOSTES AL CIM DE BENIMACLET

Dijous 7 de maig.

Inauguració a les 19.30 h.

Fins el 10 de maig.

ENTREGA DE PREMIS I EXPOSICIÓ DE LES PROPOSTES

A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Dimarts 12 de Maig.

Entrega de premis a la Sala de Juntes del Rectorat a les 12,00 h.

Inauguració de l’exposició a l´Escola d´Enginyeria Agronómica i del Medi Natural a les 13.30 h.

Itinerància: ETSIAMN (12-15 de maig), ETSICCP (18-22 de maig) i ETSA (25-29 de maig)

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES PREMIADES, DEBAT I EXPOSICIÓ

A LA NAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Dimarts 12 de maig.

Presentació de les propostes premiades i debat a l´Aula magna a les 18.45 h.

Inauguració de l´exposició al Claustre a les 20.30 h amb “La Muixeranga” i “Estrella Roja”

Exposició del 12 al 15 de maig
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un procés en marxa
acta de la fallada del jurat

presentacióíndex

CONCURS D´IDEES PER A CONSENSUAR LA 
TRANSICIÓ ENTRE LA CIUTAT I L´HORTA AL VOL-
TANT DELS HORTS URBANS DE BENIMACLET.

Els barris són els pobles de les ciutats. Els barris han 
sigut ideats i construïts amb el propòsit de que capia 
en ells la major quantitat possible de gent, en el mí-
nim espai vital i amb el menor cost econòmic en la 
seua construcció. En definitiva, que siguen el millor 
negoci per als promotors immobiliaris. I és per això 
que és necessari que ens mantinguem en continu 
moviment per protegir-nos d’aquesta barbàrie.
L´abandó al que estem sotmesos els barris ve de 
temps secular i fins que no hi haja canvis polítics 
profunds no aconseguirem res, només allò que els 
veïns dels barris puguem aconseguir per nosaltres 
mateixos.
Els nostres barris ja varen créixer abandonats en 
una geografia abandonada de litoral ciutadà; un 
abandó del que, a més a més, es culpabilitza als 
seus veïns. La gent dels barris veiem com les au-
toritats municipals, els governs autonòmics, l’estat 
i els estaments socials, parlen molt de nosaltres, 
però no fan quasi res. Existim en el seu pensament i 
en la seua consciència, però no ens tenen en comp-
te al moment d’actuar.
Els barris populars mai no hem tingut cap força en el 
context social i ciutadà; portem molts anys adquirint i 
transmetent conscienciació. Hi ha inclús barris vells, 
com el nostre, en els que procurem mantenir-nos ro-
busts, engrescats i singulars. Benimaclet fou poble, 
vivim com a poble, parlem de la ciutat com a gent de 
poble. És típic sentir al nostre barri les expressions: 
Au, me’n vaig a València! o Vinc de València!.
Les associacions de veïns i veïnes hem sigut el punt 
de trobada on es polaritza l’activitat veïnal fins a con-
figurar objectius de lluita pels nostres barris i és per 
això que hem passat de ser cèl·lules nostàlgiques a 
convertir-nos en motors de la conscienciació i l’actu-
ació ciutadana i que esperem que aquesta dinàmica 
vaja augmentant dia a dia.
Hem viscut etapes molt dures. Desprès de la transi-
ció o, millor dit, de la transacció, els partits polítics 
de l’esquerra ens digueren clarament que nosaltres 
havíem de dedicar-nos a les festes del barri, ja que 
els problemes importants havien de ser resolts pels 

polítics democràtics. Això va provocar que molts 
companys i companyes deixaren les associacions 
de veïnals de base, d’a peu de carrer, per a incor-
porar-se alguns d’ells als partits polítics mentre al-
tres començaren a transitar la senda del desencant 
i acabaren abandonant els seus somnis. Els polítics 
obliden que ells, les seus idees i els seus partits 
han d’estar al servei dels ciutadans i dels barris i no 
a l’inrevés.
En els barris sorgixen diversos moviments associa-
tius veïnals i culturals i de vegades neixen tensions 
per qüestions de protagonisme. Hem de tindre el 
seny de sumar esforços i voluntats. Eixe ha de ser 
l’objectiu principal de tots. Nosaltres, des de la nos-
tra associació sempre estem intentant llevar-nos 
protagonisme i preferim que l’èxit siga per a tots i 
que aquesta vivència del treball cooperatiu acabe 
sent una força potent i imparable. 
No som pretenciosos, ni volem abanderar tothom, no 
volem que el barri siga instrument per a un sol movi-
ment social. Tots junts hem de buscar les millors solu-
cions als nostres problemes de tots.
Des de l’Associació de veïns i veïnes de Benimaclet 
hem organitzat un concurs d’idees amb una actitud 
propositiva que ha arribat a convertir-se en una ex-
periència única d’urbanisme d’anticipació, dins del 
marc de tota la ciutat, girant d’un urbanisme dotaci-
onal a un urbanisme facilitador.
Hem treballat amb força i hem tingut una resposta 
impressionant de participació, a més de la col·la-
boració de les dos universitats públiques de la ciutat 
fins el patrocini de Caixa Popular.
En València hem de crear espais de convivència i en-
contre, espais d’innovació social, un consens entre 
un nou urbanisme i el dret a assolir la major felicitat 
per part dels ciutadans.
Ha arribat el moment de fomentar la participació i 
la creativitat ciutadana, creació de llocs on els ciu-
tadans puguen relacionar-se col·lectivament, en la 
nostra ciutat tenim carència de noves experiències 
en urbanisme. I no podem esperar que els polítics 
facen el que diuen que faran i quasi mai complixen. 
Som els ciutadans els que hem d’ exigir el nostre 
dret a la participació i mamprendre l’acció directa 
per a generar el desig d’expressar com volem viure 
al nostres barris.
Tenim les idees i les volem posar en valor i que puguen 

arribar a ser realitat. Les persones hem de sentir el 
nostre entorn com a propi i per això hem de preservar 
la nostra memòria col·lectiva i la nostra identitat. 
Aquest concurs d’idees es necessari per a arribar a 
un consens respecte a la transició entre la ciutat i 
l´horta que l’envolta i la fa més bella i més habitable i, 
al mig de tot, els nostres estimats Horts Urbans.
Des de l´Associació de veïns i veïnes de Benima-
clet, respectant totes les postures personals i d´al-
tres col·lectius, tenim la missió de defensar el nos-
tre barri i fer el màxim esforç per construir-nos un 
millor futur.
L´objectiu final de tot el projecte és que, després de 
les eleccions municipals properes, aconseguim obrir 
un diàleg sense condicions, entre els polítics, els pro-
pietaris dels terrenys i la ciutadania, per a fer possible 
un nou urbanisme de qualitat de vida i que respecte 
el nostre entorn.
Anna Alabart en el seu llibre “La ciutat no es compra” 
ens diu: “La ciutat, tal i com l’entenem, no es compra 
ni es ven; no la fan els diners ni els poders. La fa el 
ciutadà, perquè la seua existència està estretament 
lligada a l’activitat residencial, laboral, social i lúdica. 
El que veiem i el que reconeixem com la nostra ciutat 
és la materialització dels records, de les experiències 
i de les esperances de tots els qui hi han viscut, hi vi-
uen i hi viuran més tard.”
I recordem, la vertadera democràcia és la que es 
construeix amb la participació activa i conscient de 
tota la ciutadania.
Des de l´Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet 
pensem que aquest concurs obri un nou camí, una 
nova forma d’entendre el nostre territori que en tota 
la ciutat puguem aspirar a un urbanisme innovador 
i desitjable.
El nostre agraïment sincer a la Universitat Literària 
de València, a la Universitat Politècnica de València, 
a l’entitat financera Caixa Popular i a totes les asso-
ciacions, col·lectius i persones que,a títol individual, 
ens han ajudat a fer possible aquesta iniciativa de 
participació ciutadana i a la Comissió Organitzadora 
del Concurs i al Jurat.
Esteu tots i totes convocats a participar en el nostre 
futur del barri que volem.

Antonio Pérez Martínez 
President Associació de Veïns iVeïnes de Benimaclet

Dels 53 equips inscrits a la Convocatòria Oberta Benimaclet Est, s’han presentat 
43 propostes. D’aquestes, seguint amb les indicacions fixades a les Bases, es 
publiquen les tres premiades, les tres finalistes i quatre més que el jurat ha 
decidit seleccionar per contindre alguna idea destacable.
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DIÀLEGS PER L´ACCIÓ
Antonio Gallud Martínez, Silvia Bronchales Alegre, 

Francisco Arenas-Dolz, Luis de Romero Renau, Neus Roso Falcó, 
Jaime Selles Ferrer, Juan José Tuset Davó. _ValènciaPROPOSTA PREMIADA
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PROPOSTA PREMIADA PAHI
Jorge Antonio Ruiz Boluda, Elena Azcárraga Monzonís, 

José Manuel Villanueva Tomás, Asun Ruiz Boluda. _València
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PROPOSTA PREMIADA
WELCOME TU BARRIO ES TU CASA

Graziano Brau, Alba Romera Durà, Berta Sánchez Hernández, 
Aitor Martínez Lorenzo, Mariona Gens Franquès, 

Andrea Pala. _ Barcelona
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BENI VIDI VIVI
Cristina Terán Sanjuán, 

Laura Dafne Álvaro Gradillas. _València
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BENIMACLET Y LA HUERTA
Laura Martínez Alonso, 

Aníbal Hernández Sánchez. _ Madrid
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EL PIB DE BENIMACLET
Francisco Azorín Chico, Isabel González Galindo, 

Sileno Català Mortes, Beatriz Casanova Villaplana, 
Natalia Mora Sanchís. _ València
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BENIDECIDE: Francisco Manuel Olivas, Carles Palmi, Andreu Benedito, 
Pablo Belenguer, Rosa I. Carceller, José Ramón Benavent, Diego Olivares, 

Palma Valdivielso, Pablo Beneto, Victor M. Sánchez, Laia Solbes. _ València. 
BENIMACLET EN TRANSICIÓN: Esteban de Manuel, 

Glenda Dimuro, Marta Donadei, Charo Gómez, Conso González, Virginia Gutiérrez, Irene Machuca de La Rosa, Miguel Ángel Mancheño, José Luis Ojeda, 
Xiao Pujol, Julio Priego, Carmen Rodríguez, Luisa Saavedra. _ Sevilla. BENIMACLET ÉS... EL TEU BARRI, LES TEUES IDEES: Antonio Moya, Rubén 

Tormo, Irene Ruiz, Jonathan Reyes, Alejandro Zamorano, Carla Pérez._ València. BENIMAGNETICLET: Marta Boix, Carolina Gilardi, Belén Fortea, Alba 
Fuertes, Celia González, Izahara Pardo, Alejandro Prieto, Carla Satoca, Didac Sendra, Marta Smilg, Eva M. Álvarez, Carlos J. Gómez. 
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UN PROCÉS EN MARXA ACTA DE LA FALLADA DEL JURAT

1-2. Benimaclet_àmbit del concurs_2015
3. Presentació prèvia de la idea del concurs al teixit 

associatiu de Benimaclet al CIM_2 de juliol de 2014
4. Acte de presentació del concurs i participació veïnal al 

CIM de Benimaclet_8 de gener de 2015
5. Event de Participació Ciutadana als Horts Urbans de 

Benimaclet_21 de febrer 2015
6. Reunió del jurat al local de l´AVV de Benimaclet_22 de 

abril de 2015 

1

2

3

5

4

6

Dimecres 22 de abril
Des de les 9.00h fins a les 19.30h, 
al local de l’Associació de Veïns/es de Benimaclet. 

El jurado, compuesto por los siguientes representantes del ámbito vecinal, acadé-
mico y técnico de prestigio:

 - Antonio Pérez. Presidente de la AVV de Benimaclet.
 - Arturo Sanz. Horts Urbans de Benimaclet.
 - Ernest Cano. Decano de la Facultat de Ciències Socials. Representante de la 

Universitat de València.
 - Vicent Esteban Chapapría. Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos. Representante de la Universitat Politècnica de València.
 - Zaida Muxí. Arquitecta y urbanista, Barcelona.
 - MªAuxiliadora Gálvez. Arquitecta, Madrid.
 - Paola Sangalli. Bióloga y paisajista, Donosti.
 - David Estal. Secretaría Técnica del concurso. Voz sin voto.

Selecciona y valora las siguientes propuestas:

DIÀLEGS PER L’ACCIÓ (propuesta premiada):
Se trata de una adecuada y sensata propuesta de ordenación urbanística, con un 
atractivo tratamiento del borde de la ciudad construida a partir de un recorrido 
perimetral zigzagueante, ajustado a lo ya construido. Es una de las opciones posi-
bilistas en cuanto a porcentajes de edificabilidad propuesta. Además, se valoran 
especialmente los siguientes aspectos:
- La apuesta por crear “lugares antropológicos”, espacios que fomenten las relaci-
ones vecinales y la identidad cultural.
- La creación de una nueva área de centralidad que incluye entre otros elementos 
un mercado para el barrio, una escoleta infantil, un contenedor de asociaciones y 
un centro de innovación y creación
- La interrupción de la trama viaria de la ciudad, conformando los espacios objeto 
del concurso un espacio real de transición con la huerta. Una vez decidida la no 
prolongación de la Avenida Valladolid se propone la eliminación de la rotonda de 
la Ronda Nord.
- La búsqueda de continuidad de los caminos de la Huerta y la recuperación en 
superficie de las acequias de riego.

PAHI (propuesta premiada):
Partiendo de un magnífico diagnóstico de los problemas y de las potencialidades 
del barrio, esta propuesta es un manifiesto contundente sobre la rehabilitación de 
lo existente, en cuyo proceso radica la filosofía de la misma. Frente al planeami-
ento convencional y obsoleto, propone el PAHI (Proceso de Actuación de la Huerta 
Integrada) como nuevo instrumento de desarrollo local. Esta propuesta más que 
formalizar soluciones define estrategias y criterios de intervención.
A su vez, también se valora el diseño de una nueva sección para la Avenida Valla-
dolid, que permite su propuesta como eje vertebrador de todo el ámbito de actu-
ación.

WELCOME TU BARRIO ES TU CASA (propuesta premiada):
Se considera muy beneficioso para el barrio el debate que puede introducir esta 
novedosa propuesta apor-tándole contemporaneidad. Aún estando menos con-
textualizada que otras opciones similares de participación, las reglas de juego 
que plantea a partir de los talleres, las fichas y la normativa, desde el pensar pre-
vio hasta la gestión posterior del ámbito del PAI, desemboca en una reflexión que 
va más allá del concurso: la capacidad de transformación de un lugar habitado a 
partir de las relaciones y apropiaciones que realizan las propias personas con el 
paso del tiempo, familia tras familia. Es una propuesta muy creativa y ambiciosa 
que permitiría abrir muchas mentes a partir de los múltiples escenarios de convi-
vencia que desarrolla, incluyendo también la perspectiva de género.

BENIMACLET Y LA HUERTA (propuesta finalista):
Esta propuesta con una economía de medios ejemplar aporta mucho más de lo 
que parece a primera vista: una intervención de reducción de la Ronda Nord muy 
posibilista, la cual volvería a acercar la Huerta al barrio, y una intervención muy 
sutil e interesante de tratamiento de borde de la ciudad construida mediante lo 
que llama “soportes convivenciales”. Además, se valora positivamente la ampli-
tud que abarca el plano del entorno.

BENI VIDI VIVI (propuesta finalista):
Esta otra opción de ordenación urbanística sensata y posible ofrece una tipología 
edificatoria atractiva para el barrio con transiciones, diferentes escalas, relación 
entre el trabajo y los agentes, etc. También se aprecia el planteamiento de apar-
camientos disuasorios en altura.

EL PIB DE BENIMACLET (propuesta finalista):
Se trata de un exhaustivo y detallado trabajo de reconocimiento de las redes so-
ciales existentes en el barrio, cuyo proceso participativo centrado y muy contex-
tualizado sería sin duda posible, necesario y complementario a las propuestas de 
ordenación urbanística.

BENIDECIDE (propuesta destacada):
Se destaca la idea de crear la figura de ‘agente vecinal’ para poner en marcha 
estrategias supravecinales y corredores asociativos ligados a toda la ciudad y 
ámbito intermunicipal.

BENIMACLET EN TRANSICIÓN (propuesta destacada):
Se destacan los ejemplos sensibles que aporta la propuesta que se vienen reali-
zando en otros municipios y su esquema de gobernanza, cuestiones didácticas 
para los habitantes de Benimaclet.

BENIMACLET ÉS (propuesta destacada):
Si bien se sale del formato estándar y reglado en las bases, se destaca la creati-
vidad de esta propuesta, muy útil como herramienta de participación ciudadana. 

BENIMAGNETICLET (propuesta destacada):
Del mismo modo, si bien se sale del formato estándar y reglado en las bases, se 
destaca la creatividad de esta propuesta, muy útil como herramienta de partici-
pación ciudadana. 

El jurado destaca el alto número de propuestas presentadas, la participación de 
equipos multidisciplinares y la densidad de contenido de los trabajos. Todo ello 
da como resultado un conjunto de propuestas que suponen una base de reflexión 
de gran riqueza, fundamentada en la gran cantidad de información recogida, los 
análisis y los diagnósticos del barrio, de la ciudad y de la huerta, la profundidad 
de los planteamientos y la diversidad de enfoques y la inclusión de estrategias 
de gestión y participación. Dado el carácter pionero de este concurso; el jurado 
anima a la AVV de Benimaclet a trabajar con los equipos técnicos seleccionados 
a modo de laboratorio urbano participativo, creando una base sólida cívica para 
iniciar un nuevo planeamiento que alumbre un nuevo modelo de ciudad.

Firman la presente acta del resultado del concurso de la Convocatòria Oberta Beni-
maclet-Est, los miembros del jurado en Benimaclet, a 22 de abril de 2015,

Secretaría Técnica Convocatòria Oberta Benimaclet-Est



Nom dels representants i lloc de procedència dels 53 equips inscrits 
en la Convocatòria Oberta Benimaclet-Est

Jorge Antonio Ruiz Boluda, València. José Manuel Pastor Reig, València. Pedro Martínez Giménez, València. Matilde Alonso Salvador, València. Minerva Ramírez Cabello, Barcelona. Elvira 
Pedrola i Gorrea, València. Ana Lorente Campos, València. Alejandro Damian Pizzi Baumann, València. Antonio Moya Latorre, València. David de la Osada Saurí, Foios-València. Antonio 
Gallud Martínez, València. Aitor-Javier Álvarez Ballesteros, València. Kévin Fernandez, Grenoble (Francia). Javier Sebastián Antón, Paterna-València. Marta Guilló Castells, Barcelona. 
Ana Gracia Quintans, L’Hospitalet del Llobregat-Barcelona. Covadonga Pascual Agulló, València. Violeta Orero Canet, València. Sergi Noverges Bellmunt, València. Cristina Terán Sanjuán, 
València. Arturo Jiménez Viera, Sevilla. Javier Puig Ochoa, L’Eliana-València. Aldo Jiménez Felipe, Barcelona. Pau Olivares Peiró, Torrent-València. Graziano Brau, Barcelona. Estibaliz 
Alzuri Zapata, Donostia. Iker Soto Martínez, València. Irene Bargués Sentís, París (Francia). Juanjo Hernández Barquero, València. José Ramón Blasco Lanzuela, València. Joaquim 
Cano Biosca, Barcelona. Josep Blesa i Morante, València. Neus Bonnín González, València. Eva M.Álvarez Isidro, València. Francisco Manuel Olivas Alfonso, València. Luis Vázquez-Pena, 
Madrid. Guillem Renau García, València. David Ruiz Martínez, València. Aníbal Hernández Sánchez, Madrid. Carlos Andrés Rodríguez, València. Conso González Arriero, Sevilla. Ignacio 
París Bouza, València. Francisco Azorín Chico, València. Israel Blasco Giménez, València. Miguel Muñoz Ayllón, Valladolid. Amaranta Tortosa Solves, Canals-València. Albert Carcereny 
Suriñach, Barcelona. Maria Albero Payà, València. Victoria González Vallejo, València. Carlos Soler Gómez, Sueca-València. Adrián Torres Astaburuaga, València. Celsa González Ogando, 
Santiago de Compostela. Ana Gómez, Getafe-Madrid.
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