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Justificació i objectius.
El disseny dels espais comuns de les nostres ciutats són una tasca de primer ordre per tal de definir una ciutat més 

justa i igualitària, són els llocs d’ús als que totes les persones poden accedir per igual, generant un servei públic que 

no depén de la renda econòmica, sinó que generen una espècie de renda urbana d’equilibri.

Amb la importància d’estos espais que acabem d’exposar, s’ha d’entendre que el seu disseny és una tasca central 

del desenvolupament urbà, però el paradigma d’aquest disseny, fins fa ben poc, ha estat gestionar-los, situar-los i 

dissenyar-los com a espais residuals, aquells sobrants on no es podia extraure rendiment econòmic del sol. Des de 

fa uns any vivim l’inici del canvi d’aquest paradigma en un moment molt incipient encara, però trobem grans impul-

sos cap a una ciutat diferent, entre ells les Agendes Urbanes 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

entre ells especialment l’ODS 11, que busca una ciutat i comunitats sostenibles que milloren la mobilitat, asseguren 

l’accés a habitatge i serveis, i que es planifiquen i gestionen de manera participativa.

Aquest últim aspecte és on s’enfoca la nostra proposta, en fer un disseny que partisca de la col·laboració entre 

agents per tal de garantir un espai que incorpore criteris ciutadans que se sumen a les necessitats en matèria de 

sostenibilitat i justícia social.

Objectius.

• Potenciar la participació del veïnat i les entitats socials de Muro en el disseny d’un espai d’ús comú de primer 

ordre de la seua ciutat.

• Definir un procés per garantir el compliment dels objectius de les Agendes Urbanes 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS).

• Establir un mapa d’agents que participen del procés i propiciar espais de diàleg entre ells.

• Reflexionar col·lectivament sobre l’espai a transformar d’acord amb els ODS i establir una proposta coherent 

amb ells.

• Redactar un document que marque les bases de la futura transformació de l’espai tenint en compte els 

resultats del procés que incloga criteris i avantprojecte.

monoDestudio.

Metodología.
Per tal de desenvolupar el procés proposem una combinació de metodologies que van de la mateixa Investiga-

ció-Acció Participativa, la qual posa les persones al centre a la resolució de problemàtiques que els afecten, fins a 

les metodologies de co-disseny i disseny social que proposen unir els criteris de tècnics a les necessitats socials 

per garantir el retorn de tot allò que es dissenya, passant per les metodologies qualitatives d’investigació social que 

ens permeten conéixer els diferents discursos associats a un tema concret.
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Fase 1: Treball intern.

• Reunió inicial de coordinació amb l’administració: a aquesta reunió s’ha definit tot el treball previ necessari 

per a la consecució del procés com ara el material d’anàlisis, la mostra, les eines de comunicació, el procedi-

ment de convocatòria, àrees municipals a integrar al procés i definició dels interlocutors entre administració 

i equip extern.

• Visita tècnica a l’espai en qüestió: és important tindre un coneixement real de l’espai que va a transformar-se 

i les seues lògiques quotidianes, és per això que es proposa una visita per fer l’observació necessària

• Breu anàlisis preliminar de la situació de partida: de la mateixa manera que al punt anterior, proposem co-

néixer mínimament la situació de partida en l’àmbit social i urbanístic de la zona en qüestió, per al que es fa 

una anàlisi breu de les variables sociodemogràfiques de distribució de població i de planejament de la zona 

atenent a la seua fitxa urbanística i les condicions d’accessibilitat. Aquesta anàlisi inclou la realització d’un 

estudi topogràfic de la zona.

Fase 2: Accions participatives.

• Sessions de treball amb l’administració local

• Es proposa la realització d’unes sessions de treball qualitatiu mitjançant entrevistes grupals semiestruc-

turades o taules de reflexió col·laborativa.

• Aquest treball s’ha realitzat amb les àrees interessades de l’equip de govern incloent departaments 

tècnics i grups polítics.

• Tallers

• Es van realitzar dos sessions de tallers amb entitats.

• L’objectiu fou treballar criteris d’actuació a escala d’àrea urbana i peça urbanaLa primera part del treball 

Accions desenvolupades.

Dintre d’aquest treball metodològic ha estat molt important la definició de l’univers susceptible de participar en el 

procés per tal d’establir la mostra significativa, la qual agrupara el màxim de posicionaments possibles. Un cop es-

tablida la mostra es va determinar el procediment i control de la convocatòria. Donat que aquest és un procés iniciat 

des de l’Administració local, les convocatòries i comunicacions formals han sortit de la mateixa administració, sent 

aquesta la responsable final del tractament de les dades necessàries per a aquest fi.

El nostre procés tenia, per tant, 3 passos fonamentals:

1. Encaix amb l’administració: definició de la informació necessària, reconeixement de l’espai i delimitació de 

la zona, disseny de comunicació i definició d’agents i convocatòria.

2. Activitats participatives: desenvolupament de les accions amb els agents definits, en format que pot ser 

telemàtic d’acord amb la situació sanitària.

3. Redacció de documentació: memòria final i avantprojecte.
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tindrà com a centre la reflexió i debat sobre l’espai pel que fa al diagnòstic treballant, a escala d’àrea 

urbana, els espais que generen sinergia amb la zona d’actuació, els fluxos de mobilitat, connexions i 

accessos.

• Amb aquesta reflexió inicial es va passar a la part del treball relacionada amb la definició de criteris, tre-

ballant un decàleg a partir de la definició, en l’àmbit de peça urbana, dels elements clau de la intervenció, 

la localització d’usos i les activitats possibles.

• Enquesta en línia.

• Qüestionari obert per conéixer les realitats de la població d’àmbit general i les aportacions d’un grup més 

ampli. Amb aquesta acarem els resultats de les sessions anteriors. No té validesa per a fer inferència 

estadística perquè no s’ha dissenyat sobre una mostra probabilistica

Fase 3: Avantprojecte.

• Redacció d’avantprojecte amb panells A1 amb els següents continguts: situació actual, disseny i ordenació, 

materials, seccions.

Fase 4: Elaboració documents.

• Redacció de memòria/informe final: amb tots els resultats de les accions realitzades s’ha redactat un infor-

me/memòria final amb els criteris i proposta de transformació.

• Presentació de resultats: per tal de donar a conèixer la proposta s’ha convocat un espai de retorn de resul-

tats.

monoDestudio. 6
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Memòria del procés participatiu.
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Resultats.

A continuació es relaten els diferents resultats obtinguts a partir de les accions portades a terme per generar el 

diagnòstic i els criteris per a l’avantprojecte. Trobem, tanmateix, el resultat de; l’anàlisi socioterritorial, la selecció del 

mapa d’agent i, conseqüentment, les entrevistes, els tallers i l’enquesta en línia.

Anàlisi socioterritorial.

Indicadors sociodemogràfics.

El municipi de Muro d’Alcoi pertany a la comarca del Comtat, segon municipi més poblat amb un total de 9.315 

habitants segons el padró municipal de 2020. L’evolució de la població ha sigut positiva en els últims dues dècades, 

augmentant durant aquest període en dos mil habitants, i tenint una variació percentual de població de 0,28% ac-

tualment.

Muro d’Alcoi té una densitat poblacional de 308,3 habitants per kilòmetre quadrat, sense gaire cap àrea residencial 

perifèrica, però amb tres poblacions menudes com són Alqueria d’Asnar, Setla de Nunyes i Benàmer, que estan dins 

de la seua àrea d’influència i són properes al municipi, encara que Cocentaina, que exerceix de capital de la comarca, 

també es troba ubicada a escassos 6 kilòmetres del municipi de Muro, el que genera una xarxa de connexió i de 

relació dinàmica entre els dos municipis més grans de la comarca.

El municipi té una estructura urbana compacta sense àrees urbanes altament poblades, el que ha esdevingut en un 

municipi prou equilibrat quant al nombre d’habitants dins la trama urbana, el parc El Batà está ubicat al centre urbà 

del municipi sent punt de connexió entre la trama urbana més envellida, amb vivenda datada de principis del S. XX, 

i la trama urbana amb edificacions més recents construïdes la gran majoria entre finals dels 90 i principis del 2000.

Atenen als perfils poblacionals, en primer lloc i com s’ha assenyalat abans, el municipi ha anat augmentant la pobla-

ció de manera sostinguda en les últimes dues dècades, encara que aquesta evolució ha sigut prou lleugera sense 

forts variacions. Si s’observa per trams d’edat, es pot assenyalar que les edats que van des dels 35 anys fins als 50 

anys és on es troba el gruix representant el 24% de població sobre el total.
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Si bé és en les edats adultes on l’estructura de població és més rellevant, també les edats infantils i juvenils tenen 

un important nombre de població, sent un total de 2.029 persones i representant el 22% de població sobre el total.

Encara que la tendència és cap a l’envelliment poblacional, l’elevat nombre de menors de 15 anys estableix actual-

ment una taxa d’envelliment situat en el 98,4%, no excessivament elevat i si es compara amb l’índex de la província 

i la comunitat valenciana, amb 125,7% i 121,8% respectivament, es pot observar que el municipi té una tendència a 

l’envelliment relativament moderada i una piràmide de població amb una base lleugerament ampla que cal tindre en 

compte a les actuacions quant a serveis i usos als espais urbans.

Pel que fa a la distribució de la població per sexe en el municipi de Muro d’Alcoi a gènere de 2020 assenyalar que exis-

teix una evolució progressiva semblant i prou equilibrada entre població de sexe femení i població de sexe masculí, 

actualment representen pràcticament el 50% els dos sexes, encara que el sexe femení compta amb un poc més de 

l’1% respecte al total del sexe masculí, sent el 50,1% i 49,8% respectivament.

Segons dades del padró municipal de 2020,  la població de procedència estrangera representa l’11% sobre el total 

d’habitants al municipi amb un total a 1 de gener de 2020 de 1.060 habitants provinents d’altres països. Si atenem 

als lloc de procedència s’observa que son els països del Magreb, concretament Marrocs el que major percentatge 

de població representa al municipi amb un total de 72% de població procedent d’aquest païs. Els països d’Amèrica 

Latina són els segons més representats, amb Cuba, Ecuador, Colombia i Perú, com les nacionalitats més  represen-

tades. L’evolució de la població de procedència estrangera en els últims anys ha sigut ascendent passant de’una 

representació de l’1,05% en l’any 2001 al 11% en l’actualitat, el que suposa un augment no excessivament elevat 

però si progressiu del nombre d’habitants d’altres procedències al municipi.
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Quant a les edats de la població de procedència estrangera assenyalar que el gruix es troba en les edats que van 

des dels 16 als 65 anys, representant el 68% sobre el total de població estrangera, i el 8% sobre el total de població 

al municipi. Assenyalar que encara que no hi ha un gruix important de persones procedents d’altres països, al llarg 

dels anys sí que han anat establint-se al municipi tenint una representació tant de població infantil com juvenil i 

adulta que cal tindre en compte i atendre en les diferents polítiques municipals relacionades amb els espais públics 

i equipaments. 

Indicadors socioeconòmics.

El municipi de Muro ha tingut un important sector industrial manufacturer i tèxtil generant al llarg del temps un  teixit 

empresarial per a la comarca del Comtat que esdevé important, formant part d’un dels clústers tèxtils més impor-

tants de la comunitat valenciana, juntament amb la Vall d’Albaida i l’Alcoià, comarques limítrofes al Comtat. Con-

cretament segons dades extretes a l’Informe elaborat pel CEEI a 2017, a Muro d’Alcoi hi havien en aquest moment 

48 empreses tèxtils representant el 22,2% sobre el total de la comarca. Actualment el gruix de l’ocupació continua 

mantenint-se al sector industrial manufacturer i tèxtil, concretament al 4 trimestre de 2020, segons el banc de da-

des territorial de la Generalitat Valenciana, al sector industrial hi han un total de 1.352 persones actives ocupades, 

mentre que al sector serveis hi ha un total de 765 persones treballadores d’aquest sector. 

Si atenem per altre costat a l’atur registrat en l’últim trimestre de 2020, cal assenyalar que és el sector dels serveis el 

que compta amb el major nombre de persones parades respecte la resta de sectors, representant el 59,54% d’atur 

registrat sobre el total de persones aturades, mentre que el sector de la indústria representa el 24,63%. Assenyalar 

que les persones aturades al sector serveis ha anat en augment des de 2006 fins a l’actualitat, ha diferència del sec-

tor industrial que no ha tingut un augment de registres de població parada si més bé un descens en el percentatge 

de parats per al mateix tram de temps.

Gràfica. Percentatge de població segons el país de procedència. 
Padró 2020.
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En relació a la taxa d’atur registrada en el municipi en 2020, aquesta se situa en el 12,3%, tres punts percentuals 

per davall de la taxa pel que fa a la província amb el 15,50% i un punt percentual per davall en comparació a la taxa 

d’atur per al total de la Comunitat Valenciana. Aquesta taxa que és moderada ha anat descendint des del 2013 on 

se situava entorn del 17,56%, el punt més elevat des de 2009 que és on es registra l’inici de l’augment continuat de 

l’atur al municipi, a conseqüència o tenint com un dels efectes d’aquest augment la crisi immobiliària de 2008 i el 

seu impacte en l’ocupació en els sectors de la construcció i serveis.

Gràfica. Percentatge d’ocupació registrada per sectors d’activitat.
Banc de dades territorial 2020.

Gràfica. Evolució de la taxa d’atur.
Estadísica ARGOS.
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Equipaments i recursos del parc del Batà.

El parc El Batà està ubicat al centre urbà del municipi de Muro i compta amb una xarxa d’equipaments propers que 

aglutina el gruix dels serveis públics del municipi. Els equipaments de l’entorn pertanyen a les àrees tant administra-

tives, com socials, cultural i de salut, en específic són les següents: 

1. AJUNTAMENT

Equipament públic en el que també hi ha integrat l’oficina de turisme, el museu fester i la Junta Festera.

2. CENTRE SOCIAL MATZEM

Equipament públic en el qual se situen els serveis socials, centre per a joves, oficina municipal de pro-

moció de l´ús del valencià, el TAPIS, l’E.P.A. (que imparteix tallers culturals i idiomàtics, classes d’espan-

yol per a estrangers i classes d’anglès per als veïns de la localitat) i en la planta superior es troba l’aula 

audiovisual.

3. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

Equipament públic en el qual està instal·lada la biblioteca, (planta baixa de l’edifici) una sala polivalent 

(situada en la primera planta) i l’Arxiu municipal de la localitat el situat en la segona planta del mateix 

edifici. 

4. CENTRE DE SALUT

Equipament públic d’atenció primària en matèria de salut i accés als serveis sanitaris de proximitat. 

5. UNIÓ MUSICAL DE MURO 

Seu de l’Associació de bandes de música de Muro, en aquesta seu esta instal·lada l’escola de música 

municipal, sala d’assaig, arxiu musical i magatzem d’instruments. 

Com a recursos turístics i mediambientals el Parc EL Batà forma part de la Ruta Etnobotànica i de Patrimoni de la 

Vila de Muro, que connecta fites patrimonials com l’Ermita de Sant Antoni amb fites naturals com el riu Agres o la 

Font del Baladre, entre altres.
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Mapa d’agents.

Reproduïm a continuació el mapa complet dels agents rellevants per al procés, el mapa pot servir per a actuacions 

futures relacionades amb el procés com ara accions de seguiment, avaluació o governança. A la part de resultats, 

s’adjuntarà també el llistat de participants sobre la base de convocatòries que s’han anat focalitzant segons els 

objectius de cada sessió.

Equip de govern.

• No Adscrits. 

• Partit Popular. 

• Ciutadans. 

Equip de govern. Àrees.

• Alcaldia

• Esports, Serveis Municipals, Participació Ciutadana.

• Cultura i Educació.

• Urbanisme i Medi Ambient.

• Turisme i Promoció econòmica.

Àrees tècniques municipals.

• ADL

• Agència de Promoció del Valencià

• Biblioteca

• Educació

• Joventut

• Medi Ambient

• OMIC

• Policia Local

• Serveis municipals

• Serveis Socials

• Urbanisme

Grups Polítics.

• Partit Socialista País Valencià.

• Compromís.

Entitats socials.

• Ampa Serra Mariola

• EN CAMI

• EU

• Grup de Danses Baladre - MURO

• Elviart
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• Junta Festes Muro

• Rondalla La ReboliKà

• La Xafiga

• Coro Parroquial

• Potes i Arrels

• Rondalla La Lira

• Grup teatre Masmorra

• Com Sangonereta

• Bonsai

• Xarxa Muro

• Banda Unió Musical de Muro

• Institut Historia Almoroig

• Associació Reis Mags

• Ampa Fepa Beniassent

• Muro Comerç i Serveis

Accions participatives.

Els resultats obtinguts de les accions participatives han estat realitzades mitjançant 3 entrevistes grupals i les 2 ses-

sions de taller i el qüestionari en línea en el marc del procés participatiu de la Zona Verda del Parc del Batà. Aquestes 

accions es van realitzar amb entitats socials, grups polítics, àrees tècniques i equip de govern i qüestionari obert a 

tota la ciutadania. 

Entrevistes.

Fitxa tècnica

La ferramenta de l’entrevista grupal és una conversació que, al ser dinamitzada i conduïda per l’entrevistador/a, 

facilita la definició de discursos, actituds i posicionaments respecte del projecte en qüestió. 

Els objectius eren;

• Obtindre una visió dels diferents discursos i posicionaments associats al projecte de Zona Verda Batà. 

• Conéixer la situació actual de la zona, els valors i les dificultats. 

• Conéixer les problemàtiques i necessitats que es poden afrontar amb el projecte. 

• Establir uns criteris per l’actuació que es centren en la sostenibilitat, la salut, la inclusió i la justícia social.

El guió; 

1. Presentació del procés de treball i de la persona que conduirà l’entrevista. 

2. Bloc de preguntes. 

• Com valoreu la zona del Batà? 

• Què us pareix iniciar un projecte per a una nova zona verda en eixa zona? 

• Quins valors existents hem de cuidar i matindre al projecte? 
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• Quines dificultats es poden trobar en la zona de cara a la definició del projecte? 

• Quines necessitats del municipi es podrien satisfer amb aquest projecte?

• Quins criteris ambientals i socials creieu que han de definir el projecte? 

• Quins usos us pareixen prioritaris per a incloure al projecte, tenint en compte que fonamentalment ha 

de ser una zona verda segona la planificació? 

Comiat i agraïment.

Mostra/Assistents

Equip de govern. Àrees.

• No Adscrits. Alcaldia

• No Adscrits. Esports, Serveis Municipals, Participació Ciutadana.

• Partit Popular. Cultura i Educació.

• Ciutadans. Urbanisme i Medi Ambient.

• Partit Popular. Turisme i Promoció econòmica.

Àrees tècniques municipals.

• Cultura

• Serveis Socials

• Esports

• Urbanisme

• ADL

Grups Polítics.

• Partit Socialista País Valencià.

• Compromís

Resultats.

Valoracions i potencialitats àrea parc el Batà.

• S’assenyala en primer lloc que el parc El Batà sempre s’ha considerat el pulmó verd de Muro, que a més 

des de la perspectiva del patrimoni històric i natural, el parc compta amb elements rellevats de caràcter 

etnogràfic com és l’antiga séquia del Batà datada del S. XVII, que feia de connexió amb el llit del riu Agres, 

o la ubicació d’una olivera centenària al mateix parc i un pou a la zona dels xops, elements que denoten la 

connexió d’aquesta zona amb l’entorn natural i paisatgístic de Muro.

• Les persones participants també assenyalen que aquest espai és node de relació entre les dues trames 

urbanes ben diferenciades de la localitat, sent el parc el nuc que actualment divideix dues àrees del poble 

fent de frontera, entre la part més antiga i nucli antic de Muro i el barri de construcció més recent, on també 

hi ha diferència d’estructura poblacional i demogràfica. En aquest sentit assenyalen, com a possibilitat que 
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el parc hauria de ser punt de trobada i d’interrelació entre les dues àrees urbanes.

• El parc es valora per les persones assistents com un lloc eminentment tranquil, assossegat i sense soroll 

amb zones que per la vegetació són molt refrescants en estiu. Per les seues característiques actuals s’as-

senyala que durant el dia és un parc molt familiar (gent gran amb nets) però que canvia durant la nit, fent del 

parc un lloc prou insegur. S’assenyala que el carrer el batà i alguns espais interiors del parc (els xops) com 

els més insegurs sobretot a l’hivern i en horaris nocturns, el que fa que hi haja cert ús dolent del mateix parc.

• S’assenyala que encara que és un punt central del municipi, la seua conformació i el seu disseny han portat 

al fet que, encara que és un espai cèntric i amb bon accés, no connecta llocs del poble i que sent un lloc d’es-

plai únic no genera trànsits ni passos, es proposa el fet de valorar que es compre algun dels edificis ubicats 

al carrer Sants de la Pedra per poder connectar el nucli antic, la Plaça Molina i l’església amb la zona nova pel 

mig del parc el Batà.Es fa diferenciació de tres zones que volen que es mantinguin; Hort de Sanabre, Arbrada 

de xops i Parc de Joguines. Pel que fa a la zona dels xops, aquests són grans retenidors d’aigua, però que 

cal donar a eixe espai una arbrada més autòctona.

• Les persones participants valoren molt positivament el projecte de nova zona verda assenyalant que aquest 

hauria de revalorar les seues potencialitats així com incorporar recursos i serveis que faciliten la realització 

d’activitats d’esplai i oci al parc. En aquest punt, es coincideix en què el Parc del Batà pot ser un espai de 

trobada intergeneracional i inclusiu on amb la incorporació d’alguns mitjans i recursos específics (endolls, 

wifi, banys públics…) es puguen realitzar activitats de tota classe i per a totes les edats.

• Com que aquest projecte ha estat molt perseguit, es veu positivament el projecte, sobretot que es mantinga 

com a zona i pulmó verd. S’hi vol que siga un espai per a recorreguts artístics i culturals, dinàmic, però tam-

bé amb possibilitats de ser un lloc per estar. Aquest ha de convertir-se en una zona de vida i pas de Muro. 

A més a més, també pot donar-se-li una potencialitat turística, ja que en un mateix espai reduït hi ha molts 

elements i molt interessants.

• Es proposa que qualsevol millora i proposta per al Parc hauria de potenciar els espais d’ombra, la frescor 

de la vegetació així com la tranquil·litat que actualment té el parc, per altra part integrar activitats diverses 

buscant la compatibilitat.S’ha de mantenir la zona verda i el patrimoni que integra el propi parc, a més de 

protegir-lo (s’hi parla de les sèquies, l’almàssera, els murals, el paisatge) i en funció de l’època de l’any en 

relació al calendari festiu del municipi, potenciar cada zona amb activitats relacionades (exposicions de 

temàtica festera, música…recorreguts patrimonials).
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Dificultats i necessitats en el projecte.

• En primer lloc es fa menció dels murals pintats als murs del parc i que cal respectar-los perquè al voltant 

d’aquests s’ha anat consolidant una sèrie d’activitats culturals, com la ruta dels murals, s’assenyala que vol 

ampliar-se i incorporar a dones escriptores i que estan demanant que siga bé de rellevància local. Sí que 

manifesten que aquest mur és un problema per a donar accés i visibilitat al parc i a tota l’àrea, però que s’ha 

de buscar altra solució que mantinga els murals. A més, s’assenyala que s’ha d’ampliar per donar cabuda 

a una ruta d’escriptores valencianes. S’apunta la possibilitat d’obrir l’accés per les escales fent una entrada 

en rampa. S’assenyala l’accés a través de l’antiga porta de carros, però tan sols pot entrar una furgoneta 

menuda. En aquest punt es valora la incompatibilitat de poder mantindre un espai obert, segur (tant a escala 

de seguretat ciutadana, de gènere i d’emergències) mantenint un tancament perimetral opac de tota l’am-

pliació del parc, en consonància amb el que s’ha comentat abans, que és un espai poc segur i del que es fan 

usos no apropiats. En aquest sentit es parla de la possibilitat de reproduir els murals a l’interior del parc i que 

siguen part de la seua temàtica i atractiu.

• Altra de les problemàtiques a tindre en compte és el tipus d’arbrat que vaja a deixar-se i el que es haja 

d’ubicar de nou, s’assenyala que actualment hi han uns arbrats que alguns d’ells estan envaint els patis de 

les cases confrontants, i que hi ha molta feina de manteniment d’aquest perquè no perjudiquen els veïns, 

aquests arbres, assenyalen, s’ha de vorer que fer amb ells i tindre em compte aquesta situació per a la defi-

nició del projecte. A més, a l’hora de ficar qualsevol infraestructura, s’ha de tenir en compte que és zona de 

pas d’aigua i per tant, inundable. En quant a l’aigua s’han de tenir en compte les mesures de prevenció de la 

legionel·la.

• L’enllumenat també dona actualment molts problemes sobretot els que estan ubicats al carrer de vianants 

i que estan al centre del carrer, s’assenyala que cada vegada que es fa qualsevol activitat al parc (manteni-

ment, serveis, culturals…) dificulta el pas dels vehicles municipals. Per tant, s’hauria de definir altres tipus 

d’enllumenat que a més i relacionat amb el punt de seguretat, faciliten el pas per aquests carrers siga l’hora 

que siga del día.

• Quant a necessitats, les persones entrevistades i en específic l’àrea de cultura assenyalen que aquest estiu a 

causa de la pandèmia han programat molta activitat al parc del Batà, per ser l’únic espai cèntric a l’aire lliure 

més o menys confortable en estiu, i que s’han donat compte que no hi ha recursos i serveis públics a aquest 

tipus d’espais per poder realitzar activitats, i que el més important per donar ús a aquest lloc hauria de ser 

el condicionament de tot el parc per a poder realitzar accions a l’aire lliure més sovint.En aquest sentit, com 

recursos fonamentals assenyalen que hi hagen uns banys públics, uns endolls, wi-fi i un magatzem petit per 

poder deixar mobiliari i no tindre que anar transportant-ho.

• Altra de les necessitats que es voldria satisfer és la de fer d’aquest lloc un espai inclusiu i amb perspectiva 

de gènere, incorporant al projecte criteris que afavorisquen aquests aspectes pel que fa al disseny i ús de tot 

el parc. Sols nomenen en aquest sentit, millorar l’enllumenament i dissenyar algun espai d’estada integrat 

amb el mobiliari infantil.
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• Des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient, les persones entrevistades donen importància 

al manteniment de les ombres proporcionades per l’arbrat, mantenint tot el que es puga l’actual vocació de 

l’espai com espai verd, però millorant-lo quant a tipus de vegetació i ubicació d’aquest, assenyalen que el 

disseny actual del parc està prou obsolet i que no dona peu a poder realitzar moltes activitats a més que 

la disposició dels baladres al carrer de batà també donen sensació d’inseguretat. Assenyalen que s’ha de 

potenciar el seu component mediambiental però actualitzant l’existent i donant valor als elements patrimo-

nials naturals i històrics del parc. En aquest sentit es comenta que es pot prescindir dels xops, ja que el seu 

estat no és el millor ni la seua localització, i així fer un treball que millore la biodiversitat.

• Una altra dificultat la suposa la necessitat d’aïllar l’Ajuntament del parc, evitant que l’Ajuntament siga un pas 

de connexió cap al centre. Per aquest motiu es valora molt positivament la compra d’edificis contigus als 

que obrir carrer i pas.

• Una altra dificultat la suposa l’orientació est-oest del parc que el localitza a zona d’ombria, el que implica un 

molt bon estudi de les hores de sol i les ombres per tal de fer un espai confortable.

Usos al parc el Batà.

• Quant a usos assenyalen que aquest nou parc hauria de garantir un ús obert, intergeneracional, el més 

versàtil possible així com flexible, on puguen realitzar activitats tant reglades com més informals. Per tant, 

indiquen que el parc hauria de tindre el mínim de mobiliari possible però assegurant ombres, llocs d’estada 

(tipus amfiteatre) i banys públics. També s’assenyala que el parc tinga un espai de magatzem que podria 

estar juntament amb els banys.

• També es parla del fet que les tres zones formen una sola i cohesionada, que no es marquen tres espais 

diferencials. De totes maneres s’assenyala que és necessari diferenciar les intensitats d’ús per facilitar la 

convivència (no posar una zona tranquil·la per gent gran al costat d’una zona d’esport, per exemple).

• S’indica per part d’algunes persones entrevistades que s’ubique allà un servei de cafeteria tipus quiosc, amb 

una petita zona de pícnic per donar servei a la gent gran i a les famílies quan vagen a realitzar qualsevol 

activitat, no hi ha un consens sobre aquest equipament, per les dificultats quant a gestió i ocupació del parc. 

Encara que si hi ha unanimitat quan es parla de dotar de serveis i recursos el parc sense hipotecar tot l’espai, 

que mantinga el seu caràcter de verd de parc clàssic. En aquest sentit es proposa la idea de destinar espai a 

hort social, però no es veu molt clar per temes de gestió, pedagogia de l’espai i quantitat d’espai disponible.

Hi ha un debat al voltant de la integració de jocs d’aigua, on no s’estableix un consens degut a que aquest 

tipus d’ornamentació on hi ha aigua estancada dona problemes de salubritat i que no queda clar bé el seu 

ús per part de la ciutadania, sí consensuen que cal llevar la font existent i que si es valora incorporar algun 

element d’aigua que s’estudie molt el seu funcionament per no generar problemes de legionel·la al municipi

• En aquesta línia i en concret, en relació als acabats s’assenyala que s’ha d’incorporar paviment respectuós 
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amb el medi ambient i que a la llarga es mantinga sense molts costos quant a neteja. Que el que es propose 

com a mobiliari siga el més integrat possible amb l’entorn i el més lleuger possible sense incorporar peces 

que al llarg del temps molesten i dificulten la realització d’activitats. Per últim assenyalen que cal actualitzar 

el mobiliari infantil i inclús incorporar un mobiliari que combine activitats per a menuts i per a grans (es pro-

posa un petit espai d’envelliment actiu). Es fa una referència explícita a què l’espai tinga en compte a la gent 

jove i que puga incloure algun element d’esport.

• Pel que fa als usos de l’espai es parla; d’amfiteatre, zona wifi, taules amb jocs, zona recreativa, exposicions 

fixes (escultura) o itinerants (d’ací es fa menció a les escultures de Ramiro Climent), una fireta, espai de 

biblioteca a l’aire lliure… proposant que el leitmotiv de l’espai siga la cultura, la pau i la inclusivitat. Que siga 

un espai canviant i dinàmic, 100% accessible amb mobiliari que es puga adaptar, explorant alternatives al 

mobiliari fixe o, com a mínim, amb una disposició que permeta la relació social.

• Es parla de plantejar la integració del Carrer Batà en moments puntuals com puguen ser fires i del valor dels 

trams de la séquia que corren paral·lels.

• Es parla de la importància de la il·luminació, que mantinga una intensitat o disposició que faça del parc un 

lloc segur, es proposa que part estiga integrada al paviment i genere recorreguts segurs i també de què puga 

tindre diferents colors i intensitats per tal de generar una il·luminació artística.

Tallers.

Fitxa tècnica

Aquesta és una tècnica que pretén posar en valor la reflexió col·laborativa i la presa en consideració de posiciona-

ments i necessitats d’altres participants a l’hora de definir propostes i criteris d’actuació. 

Els objectius eren;

• Establir un anàlisis inicial de necessitats percebudes.

• Reflexionar de manera compartida les propostes resultants.

• Relacional clarament les propostes a necessitats.

El funcionament;

La sessió es desenvolupa en versió telemàtica amb skype i pissarra Jamboard:

1. Es presenta la sessió i la tècnica: 10 minuts.
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2. Reflexió individual sobre necessitats (3 per persona): 6 minuts.

3. Posada en comú a Jamboard de les necessitats, amb especial atenció a les necessitats que es relacionen 

per poder agrupar-les: 20 minuts.

4. Elaboració de propostes en base als següents criteris: 25 minuts.

• Definir 2 propostes per participant.

• Les propostes hauran d’estar relacionades amb un mínim de 2 necessitats, una de les quals no ha de ser 

de les expressades per la persona que defineix la proposta. Les necessitats estaran visibles compartint 

pantalla del Jamboard, o compartint el propi Jamboard sense poder editar.

• El contingut de la proposta serà: Descripció i necessitats que resol.

5. Posada en comú de les propostes, amb especial atenció a les que son similars o resolen les mateixes ne-

cessitats per relacionar-les: 45 minuts.

6. Cloenda i informació de propers passos: 5 minuts.

Mostra/Assistents

• EU

• Elviart

• Junta Festes Muro

• Rondalla La ReboliKà

• La Xafiga

• Potes i Arrels

• Grup teatre Masmorra

• Xarxa Muro

• Banda Unió Musical de Muro

• Institut Historia Almoroig

• Ampa Fepa Beniassent

Resultats.

A continuació reproduïm les diferents visions que es van realitzar sobre l’espai vistes les necessitats i activitats que 

es volien desenvolupar a més de les necessitats que es volen resoldre;

• Connexions; El parc ha de millorar el pas i mantenir el seu ús públic vertebrant així les dues zones de Muro 

i ha de garantir-se com una icona del mateix municipi, a més de ser un punt d’encontre per a la comarca. 

• Cultura; Relacionades, sobretot, amb generar un espai d’escenari/àgora com ara un amfiteatre al centre del 

mateix parc amb bona acústica, il·luminació, ombra i vegetació als voltants. Aquest, amb accés a endolls i 

un magatzem-camerí sense seients fixes satisfaria la necessitat de tenir un espai en obert perquè les enti-

tats locals puguen fer activitats. Que aquest siga un espai versàtil pot resoldre que les entitats puguen portar 

a terme tant actuacions musicals, com exposicions, cinema etc. Veiem, doncs, la necessitat de crear espais 

culturals a més d’educatius així com també s’assenyala fer un àgora coberta, per tenir ombra.
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• Oci; Tenir en compte la infantesa i la gent gran; generar espais de jocs a l’aire lliure amb escacs, ping-pong, 

etc i espais de gimnàstica. També s’ha tingut en compte un quiosquet i,  lligat a la joventut, es proposta tenir 

espai per fer dinars, paelles, pícnics, etc. 

• Biodiversitat; S’hi vol mantenir les plantes autòctones i que aquest siga un pulmó verd. A més, , com ja hem 

dit, aquestes donen molta ombra per mantenir unes bones condicions climàtiques. A més a més, també s’in-

sisteix en la rehabilitació de la sèquia. També es proposa que es genere un espai perimetrat per als animals 

domèstics amb bancs, jocs, etc.

Enquesta en línia.

Fitxa tècnica.

L’informe d’aquesta enquesta en línia s’ha elaborat amb la informació obtinguda a partir del qüestionari realitzat al 

veïnat del municipi de la Vila de Muro d’Alcoi entre els dies 4 i 14 de març de 2021. A aquest analitzem i quantifiquem 

gràcies als indicadors resultants de les deu qüestions plantejades i subdividides en tres seccions, els resultats ob-

tinguts de les valoracions emeses pel veïnat, tant de forma explicativa com gràfica.

El disseny del qüestionari ha estat elaborat i resolt en línia i forma part del procés de treball per tal de definir un 

avantprojecte per al nou espai de la zona verda del parc del Batà de la Vila de Muro, entenent aquesta zona verda 

com un enclavament molt important per al futur desenvolupament del poble. S’ha definit aquest procés de treball 

amb una important component participativa de tot el veïnat de la població i s’hi ha assegurat la confidencialitat de 

les veïnes i veïns participants.

Mostra.

Univers d’estudi: Qüestionari obert al veïnat

Número de qüestionaris emplenats: 678

Instrument de recol·lecció: Qüestionari amb preguntes tancades i opció a aportació.

Sistema de consulta: En línia

Període de consulta: Del 4 al 14 de març del 2021 
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Resultats.

En primer lloc volem fer una nota metodològica i advertir que aquest qüestionari i els seus resultats no provenen 

d’una enquesta científica aplicada a una mostra representativa pre-dissenyada i, per tant, no existeix la possibilitat 

de fer inferència amb aquests resultats, és a dir, aquests resultats no mostren un posicionament extrapolable a tota 

la població de la Vila de Muro i simplement tenen un caràcter informatiu, donat que és ben segur que s’haurà intro-

duït cert biaix d’edats, accés a tecnologies i distintes motivacions. 

Valoració de la proposta d’adequació del Parc del Batà.

Les dades entorn la valoració de la proposta d’adequació del Parc del Batà han estat recollides mitjançant una grae-

lla numèrica (de l’1 al 10), on s’inclouen les respostes Molt mala idea (1) i Molt bona idea (10).  

S’ha generat un gràfic de barres on la resposta Molt mala idea (1) té un resultat del 9% (59 respostes) i Molt bona 

idea (10) té un resultat del 49% (328 respostes). Trobem, a més, diferents percentatges que fluctuen de la selecció 

numèrica 2 a la 5 amb un 9,4% de les respostes (64 respostes) i de la selecció numèrica del 6 al 9 amb un 35,4% 

de les respostes (219 respostes).  S’indica, tanmateix, un índex d’aprovació elevat on les respostes favorables 6-10 

sumen un 84,4% dels resultats front la desaprovació on les respostes desfavorables 1-5 sumen un 18,2%.

1Tots els gràfics han estat generats de forma automàtica pel formulari de Google

1

Percepció de la seguretat.

Pel que fa a la percepció de la seguretat, trobem uns resultats amb 416 respostes en l’opció Segura, representant un 

61,9% del total, mentre la Inseguretat està representada per un 17,9%, 120 persones. Per últim està la No resposta/

No sap amb un 20,2%, 136 persones.
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Connexió amb el Centre Històric.

Respecte de la Connexió amb el Centre Històric veiem un contundent Sí amb un 79,6% d’índex de resposta, 474 

persones. D’altra banda el No està representat per 108 persones, sent aquest un 16,1% del total i amb un 13,3% de 

No resposta/No sap, amb 89 persones.

Sobre el mural existent al Carrer Batà.

El mural del Carrer Batà és considerat un element clau tant de la Vila de Muro com per al mateix Parc. Aquest, és 

un element important de cara a definir la proposta de l’avantprojecte, per la qual cosa s’hi ha generat una sèrie de 

qüestions entorn aquesta temàtica en concret. Les tres qüestions plantejades al qüestionari sobre el mur i el seu 

mural han estat recollides mitjançant una graella numèrica (de l’1 al 10), on s’inclouen les respostes Total desacord 

(1) i Total acord (10).  

Importància del mural.

Quant a la importància del mural i analitzant les dades en ordre descendent, trobem un 57,8% de la població, més 

concretament 391 persones que indiquen el Total acord (10) respecte de la importància del mural i un 10,5% pel 

que fa al Total desacord (1), 71 persones. El nombre de veïns i veïnes que responen una divergència entre l’opció 2 i 

5 són una totalitat de 86 persones, un 12,7%, mentre que la resposta fluctuant entre el 6 i el 9 suma una totalitat de 

129 persones, un 19%.
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Actuació sobre el mur que conté el mural.

Plantejada la necessitat d’actuar sobre el mur i el mural per fer l’ampliació al Parc del Batà per poder obrir l’espai tro-

bem, també analitzant les dades de forma descendent, un Total desacord (1) amb un 45,7% de resposta i un 21,7% 

en Total acord (10). També trobem altres indicadors amb 125 persones representades pel 18,5%  a les opcions 

trobades a la graella entre 2 i 5 i 95 persones representades pel 14,1% del total a les opcions trobades a la graella 

entre 6 i 9.

Reproducció del mural.

Plantejada l’opció de la reproducció del mateix mural del mur del Carrer Batà veiem, amb tot, un 40,4% sent aquestes 

275 persones en Total desacord (1), seguit d’un 22,9% amb 154 persones en Total acord (10), un 18,6% a les opcions 

subdividides entre l’opció 2 i 5 amb una totalitat de 105 persones i un 17,7% entre les opcions 6 i 9 del mateix qües-

tionari, amb 119 persones. Si dividim aquestes respostes en les opcions entre l’1 i el 5 i el 6 i 10, trobem un 59% de 

desacord front un 40,6% d’acord.

Valoració d’elements d’actuació.

S’hi plantegen una sèrie d’elements d’actuació perquè la ciutadania marque la transcendència  i importància 

d’aquests a l’avantprojecte de la zona del Parc del Batà. Els elements al qüestionari han estat recollits mitjançant 

una graella numèrica de l’1 al 10, on s’inclouen les respostes Gens important (1) i Molt important (10).  
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Accessibilitat.

El veïnat troba l’accessibilitat un element clau. Com podem observar un 53,4% de les persones enquestades, 357 

persones, responen Molt important (10) sent, a més, la suma de la graella numèrica del 6 al 9 un 34,7% del total. 

A l’altra banda trobem que un 1,5% del veïnat respon Gens important (1), 10 persones, sent la suma de la graella 

numèrica del 2 al 5 un 10,3%.

Il·luminació.

Pel que fa a la il·luminació també el trobem com un element clau. Un 52,2%, 347 del veïnat que ha contestat l’ en-

questa responen Molt important (10). A més a més, la suma de la graella numèrica del 6 al 9 respon a un total del 

36,8%. D’altra banda trobem un 1,7% que considera la il·luminació del Parc Gens important (1), junt la suma de la 

graella numèrica del 2 al 5 d’un 9,6%. 

Jardinatge i arbrat.

Quant al jardinatge i arbrat el gràfic ens mostra un 60,9% a l’opció Molt important (10), amb la resposta de 407 veïns 

i veïnes. A més a més, seguit de la suma de la graella numèrica 6 al 9 amb un 31,8%. D’altra banda trobem l’opció 

Gens important (1) amb un 1,2%, 8 persones, i un 5,9% de la suma total de la graella numèrica de l’opció 2 a la 5. 
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Zones de joc/actives.

Sobre les zones de joc o zones actives veiem més disparitat. La resposta més elevada ha estat al Molt important 

(10), amb la resposta de 238 persones enquestades, un 35,8% del total, seguit del 42,6% de la suma total de les 

graelles 6 a 9. Altrament, veiem un 5,1% responent Gens important (1), seguit d’un 16,4% amb la suma total de les 

graelles 2 a 5. 

Zones d’estar/passives.

Quant a les zones d’estar o passives 297 persones, un 44,5% de la població que ha contestat a l’enquesta han con-

testat que són Molt important (10), seguit de la suma dels intervals 6 al 9 amb un total de 298 respostes, un 44,6% 

del total. D’una altra banda trobem la suma dels intervals 2 al 5 amb un percentatge del 9,7% seguit d’un 1,6%, 11 

persones qui responen Gens important (1).
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Disseny contemporani.

Respecte del disseny contemporani trobem més disparitat; observem tres punts distints. D’una banda trobem l’in-

terval 5, centre, amb una suma total de 126 respostes, 19,1%, seguit de la resposta Molt important (10) i Gens im-

portant (1). Després, trobem la suma dels intervals 6 al 9 amb un percentatge total del 54.9% i la suma dels intervals 

2 al 4 amb un 12,1%.

Disseny clàssic.

Trobem, com a l’anterior pregunta, disparitat a les respostes. En aquest cas destaquem l’interval 5, el centre, amb 

144 respostes, un 22% del total. Pel que fa a la suma dels intervals 1 Gens important al 4 la suma és de 24,7%, men-

tre que la suma dels intervals 6 a 10 Molt important ascendeix fins a un 35,2% del total.

Sostenibilitat.

Per últim fins que fa a la sostenibilitat 422 persones, un 63,3% del total s’han posicionat amb un Molt important, 

interval 10, mentre que tan sols un 1,3% ha elegit l’interval 1, Gens important. La suma dels intervals 2 al 5 dóna una 

totalitat d’un 6%, mentre que la suma dels intervals 6 al 9 ascendeix a un 24,2%. 
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Possibles usos del nou parc.

A continuació s’hi presenten una sèrie de possibles nous usos del parc perquè el veïnat marque la importància 

d’aquests a l’avantprojecte de la zona del Parc del Batà. Els elements al qüestionari han estat recollits mitjançant una 

graella numèrica de l’1 al 10, on s’inclouen les respostes Totalment prescindible (1) i Totalment imprescindible (10).

Jocs infantils.

Pel que fa als jocs infantils veiem un 30,8% que ha marcat Totalment imprescindible (10), 205 persones, seguit de la 

suma dels intervals 6 al 9 amb un 42,7% i la suma dels intervals 2 al 5 amb un 19.2%. En últim lloc l’interval 1 Total-

ment prescindible, amb un 7,5%, 50 respostes. 

Espai d’esport.

Respecte de l’espai dedicat a l’esport l’interval 1, Totalment prescindible ha estat elegit per un 29,1% de les persones 

enquestades, seguit de la suma dels intervals 2 al 5 amb un 26,6%, els intervals del 6 al 9 amb un percentatge del 

26,5% i l’interval 10 Totalment imprescindible amb un 18%. 
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Gimnàstica.

Quant als espais dedicats a la gimnàstica tornem a trobar disparitat de respostes. Analitzant les dades de forma 

descendent trobem que 138 persones enquestades, un 20,7% afirmen que aquest espai és Totalment prescindible 

(1), seguit de la suma dels intervals 6 al 9, amb un 33,8% i els intervals 2 al 5 amb un 29,5%. En últim lloc trobem 

l’interval 10, Totalment imprescindible amb un 15,9% de les respostes.

Amfiteatre/Escenari.

Un altre punt presentat és la construcció/adequació d’un amfiteatre o escenari. Amb una resposta molt clara, 290 

persones entrevistades, un 43,5% del total afirmen que aquest us és Totalment imprescindible (10), seguit de la 

suma dels intervals 6 al 9 amb un 35,7%. D’altra banda veiem la resposta Totalment prescindible (1) amb un 8,2%, 

juntament a la suma dels intervals 2 al 5 amb un 12,4%. 
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Magatzem.

Respecte d’un espai magatzem veiem, en primer lloc el Totalment prescindible (1) amb un percentatge del 33,4%, 

seguit de la suma dels intervals 2 al 5 amb un 32,7%. Tot seguit està la suma dels intervals 6 al 9 amb un 22,6%. En 

últim lloc l’interval 10, Totalment imprescindible amb un 11,2%, 74 respostes. 

monoDestudio.

Quiosc/Bar.

L’espai dedicat al quiosc bar també té disparitat de valoracions per part del veïnat que ha respost l’enquesta. De 

forma descendent trobem, en primer lloc, l’interval 10, Totalment imprescindible 164 respostes que representen el 

24,6% del total seguit de la suma dels intervals 6 al 9 amb un 31,8%. Per altra banda l’interval 1 Totalment prescin-

dible, amb 141 respostes té un total de respostes que representen el 21,1%. En últim lloc la suma dels intervals 2 al 

5 representen un 14,2%.
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Zona pic-nic.

Sobre la zona de pic-nic un 31,9% ens indiquen que aquest us és Totalment imprescindible (10), seguit de la suma 

dels intervals 6 al 9 amb una suma total d’un 36,7%. En conjunt, la suma dels intervals 2 al 5 ens donen un percen-

tatge del 19,6% seguit de l’interval 1 Totalment prescindible, amb un 10,8% de les respostes.

Banys públics.

Amb també disparitat de respostes i analitzant de forma descendent el possible ús de banys públics al nou parc del 

Batà, conté un 44% a l’interval 10 Totalment imprescindible, seguit de la suma dels intervals 6 al 9 amb un 32,3%. 

Pel que fa a la suma dels intervals 2 al 5 amb veiem un 13,2% seguit de l’interval 1, Totalment prescindible amb un 

10,5%.

Jocs d’aigua.

Als jocs d’aigua veiem un 30,5% qui marquen l’interval 1, Totalment prescindible, seguit d’un 33% que fa la suma 

dels intervals 2 al 5. Un 25,5% de les persones enquestades es troben entre els intervals 6 al 9 i en últim lloc veiem 

l’interval 10 Totalment imprescindible, amb un 11,3% de les respostes.
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Espai per a fires.

Pel que fa a l’espai per a fires un 43,6% consideren que aquest us és Totalment imprescindible (10) pel que han mar-

cat la casella 10, seguit de la suma dels intervals 6 al 9 amb la suma d’un 40,1%. D’una altra banda trobem l’interval 

1 Totalment prescindible amb un 6% de les respostes i la suma dels intervals 2 al 5 amb la suma total del 9,8%.

Zona wifi.

Quant a l’adaptació d’una zona wifi veiem un 37,4% a l’interval Totalment imprescindible (10), seguit de la suma dels 

intervals 6 al 9, amb un 26% de les respostes. D’una altra banda veiem la suma dels intervals 2 al 5 amb un 18,6% 

seguit d’un 17,7% qui marca Totalment prescindible (1).
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Biblioteca a l’aire lliure.

Quant a la biblioteca a l’aire lliure trobem disparitat de respostes. Un 28,5% marquen l’ús Totalment imprescindible 

amb la casella 10. La suma de les caselles 6 al 9 sumen un total d’un 50,5% seguit d’un 20,8%, la suma dels intervals 

2 al 5. En últim lloc trobem la casella Totalment prescindible (1) amb un 14,6% del total.

Altres usos o aportacions amb resposta oberta.

De forma generalitzada s’hi destaca la importància de mantenir el patrimoni o les estructures que ja existeixen com 

ara bé el patrimoni hídric o el mural. D’aquest segon hi ha una connotació contínua a què es conserve a més a més, 

també s’hi reitera que el mur, a més de mantenir-se, s’amplie per afegir presència femenina.

Un altre punt molt destacat és l’arbrat; que aquest siga aromàtic i autòcton perquè aquest espai, sobretot a l’estiu, 

siga una zona verda i fresca.

Amb tot, la cultura és un dels eixos principals; s’hi destaca fer ús d’aquest espai per exposicions, actuacions, cinema, 

mostres de teatre, música, fires, lectura, etc.

Així mateix i per últim, es destaca la conversió en zona de vianants del carrer Batà i l’accessibilitat al mateix parc, 

sobretot pel Centre històric a més de donar accessibilitat a espais com el Centre de Salut per mantenir aquest com 

un espai/circuit saludable.
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Conclusions finals.
Les propostes, visió i discurs relacionat amb l’actuació són totalment coincidents entre els diferents grups i en la 

quasi totalitat dels casos, açò genera una base per definir l’avantprojecte amb seguretat que les diferents opcions 

podran ser contemplades al projecte.

En general, totes les propostes són prou coincidents i giren al voltant d’un gran espai lliure, heterogeni amb capacitat 

de tindre usos programats i variats, així com espontanis i quotidians. Trobem una molt bona acceptació de l’amplia-

ció del parc. Els elements d’actuació plantejats, tanmateix, es valoren molt positivament, sobretot l’accessibilitat, la 

sostenibilitat, la il·luminació, els espais per estar/passius, etc. A aquesta projecció d’espai flexible s’afegeixen altres 

usos; com ara jocs infantils, espais d’esport, un escenari per a música i teatre, etc. Tot això combinat amb una zona 

verda autòctona, amb espais d’estada, de descans i adaptats a les diferents climatologies (obres per a estiu, espais 

solejats per hivern). Veiem, doncs, que en general les qüestions resoltes respecte als usos d’aquest espai dibuixen 

un parc obert i divers. Cal dir, però, que també trobem usos amb menys consens o de major dificultat a l’hora de la 

seva incorporació i per això, serà l’avantprojecte adjunt el que puga definir fins a quin punt l’espai pot assumir o no 

cada ús proposat. És fonamental entendre que, si bé en escala és un espai important, la quantitat d’espais disponi-

ble és limitada per les diferències de cota i els espais que estaran dedicats a resoldre connexions. Per tant, encara 

que totes les propostes són ben interessants, s’haurà de definir que algunes no tenen cabuda per tal de fer un espai 

coherent i que no parega un calaix de sastre.

Com a peça urbana es veu amb molta importància la seua possibilitat de ser un espai connector del barri antic i la 

zona d’eixample, de fet es planteja la possibilitat de connectar les dues zones travessant el mateix parc. En aquest 

sentit, l’accessibilitat es torna un element fonamental de l’actuació. Com a espai rellevant a nivell urbà, la capacitat 

del projecte de generar un espai de referència comarcal, centrat en la cultura i l’activitat social i un espai clau a es-

cala municipal, són elements a incorporar en la narrativa, formalització i creació de l’espai.

De manera molt evident trobem un conflicte al voltant del mural que tanca perimetralment el solar de l’ampliació 

del parc, però al procés no hi ha hagut una postura tan polaritzada com la que hem trobat a l’enquesta en línia i als 

mitjans de comunicació. Al procés s’ha entés clarament la necessitat d’obrir l’espai i encara que s’haja proposat 

també la preservació dels murals, es comparteix la possibilitat de la seua reproducció si no és compatible la seua 

permanència amb una bona qualitat, obertura i accessibilitat de l’espai públic resultant. La visió que hem tingut des 

del mitjans de comunicació i a part de l’enquesta ha sigut ben diferent, no s’accepta la possibilitat de canvi, alteració 

o variació de l’espai on es troben els murals. Entenent el seu valor cultural i com punt d’atracció, no és menys cert 

que el mur sobre el qual està fet té greus deficiències i que, una actuació a aquesta zona per tal de generar un espai 

públic, no pot fer-se amb un tancament de tot el perímetre per motius de seguretat, integració, accessibilitat, emer-

gències i les dificultats intrínseques del desenvolupament de l’obra. A banda, l’aparició d’elements de mur de tapial 

en eixe tancament, d’alt valor patrimonial, demanen un tractament molt específic de posada en valor.

Vist aquest conflicte amb el mural proposem que es definisca clarament com a part de l’avantprojecte la compati-

bilitat o no de la permanència del mur pel que fa a l’execució de l’obra, la seguretat, l’accessibilitat, les emergències, 

la preservació del patrimoni i tenint en compte un espai amb perspectiva de gènere. Ens pareix que tot el moviment 
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que hi ha hagut al voltant dels murals s’ha de tenir en compte a l’hora de definir la proposta, ens ha mostrat que 

són un element de gran importància i mobilització per part, no sols de la població de Muro, també d’altres llocs i 

institucions, es per això que, resultant clara la seua incompatibilitat ens pareixen importants algunes mesures co-

rrectores com que l’avantprojecte ha definit l’espai dintre del nou parc on fer la reproducció de l’obra i proposem que 

siga un element inclòs als plecs del concurs d’obra i projecte d’execució. En aquest sentit pensem que la proposta 

de reproducció de l’element del mural o la creació d’un actualitzat amb més representació femenina, per exemple, 

pot ser una opció de consens que podria estar relacionada amb algun tipus de concurs i procés col·laboratiu amb la 

població de Muro. Proposem també que durant l’execució de l’obra, des del moment en que el mur haja desaparegut, 

es puga garantir que el tancament perimetral de l’obra siga una reproducció en lona dels propis murals, de manera 

que no es perda la relació de l’espai amb els murals en cap moment.

Hem de recordar de nou que estem davant d’un projecte d’espai públic i que, com a tal, ha d’acomplir amb unes 

regles mínimes de seguretat, accessibilitat, impacte de gènere i emergències i que aquestes, conjuntament amb les 

consideracions a nivell de patrimoni són les que han definit la impossibilitat del manteniment del mur en les seves 

condicions actuals, no una preferència sobre el mural mateix. L’equip espera que les mesures correctores adopta-

des, que pretenen dotar als murals d’un molt millor marc urbà i que siguen l’element definitori del parc, puguen tenir 

un ampli consens en la població i entitats de la ciutat que han mostrat el seu desacord amb l’eliminació del mur.
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Annexos. Comunicació i convocatòries.
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Kit comunicació inici del procés.

Nota de premsa.

L’Ajuntament de Muro va a posar en marxa un procés de treball per tal de definir un avantprojecte per al nou espai 

verd de la zona del Batà. Aquest ha de ser un enclavament molt important per al futur desenvolupament del nostre 

poble, per tant s’ha definit que aquest procés de treball tinga una important component participativa.

El procés de participació tindrà diferents moments; es realitzaran diferents entrevistes amb l’equip de govern, tèc-

nics municipals i partits polítics presents a la corporació municipal; es portaran a terme sessions de treball partici-

patiu amb les diferents entitats del poble que mostren el seu interès en participar i, a banda, per tal de garantir que 

totes les persones puguen expressar els seus punts de vista, es posarà a disposició de la població un formulari per 

arreplegar les propostes individuals.

Posteriorment, amb tota la informació obtinguda, a la que es sumaran els anàlisis tècnics realitzats pels equips re-

dactors, es passarà a definir un avantprojecte que ens servirà per a convocar un concurs per a l’execució del projecte 

a una fase posterior. Aquests projectes orientats a la millora d’espais de relació social són fonamentals dintre de 

les noves estratègies de les Agendes Urbanes 2030 i els Objectius del Desenvolupament Sostenible, sobre tot sent 

també projectes que inclouen la participació ciutadana.

Per garantir el desenvolupament correcte del procés s’ha comptat amb un equip tècnic extern amb més de 10 

anys d’experiència en la realització d’aquests tipus de treballs i que aporta una àmplia xarxa de col·laboradores que 

abasten tots els àmbits de coneixement necessaris per la consecució del projecte. Els terminis per a la finalització 

dels treballs son de 3 mesos per tant esperem tenir resultats cap a finals d’abril o principis de maig d’aquest any. 

Donades les circumstàncies sanitàries, aquest procés de treball es defineix, inicialment, en format telemàtic.

Correu per comunicar a les entitats.

Benvolgudes i benvolguts;

   ens posem en contacte amb vosaltres com a entitats de la Vila de Muro per comunicar-vos 

que l’Ajuntament va a encetar un procés de treball participatiu per a la definició de l’avantprojecte del nou espai verd 

de la zona del Batà. Aquest nou espai és fonamental per al futur del nostre poble i voldríem comptar amb totes les 

entitats que fos possible per tal de definir les necessitats i criteris que guien el projecte. Aquest procés es portarà 

a terme per part d’un equip extern amb molta experiència en aquest tipus de projectes i, a grans trets, consistirà en 

entrevistes amb membres de l’Ajuntament, tant polítics com tècnics, i també en una o dues sessions de treball amb 

les entitats que representeu. Atenent a les circumstàncies sanitàries el procés, inicialment, es defineix de manera 

telemàtica.

Us demanem que respongueu a aquest correu mostrant el vostre interès en participar, d’aquesta manera us inclou-

rem al Grup d’Impuls del projecte i us farem arribar les convocatòries que vagen sorgint durant els pròxims 3 mesos 

que durarà el procés.

Sense més, esperem poder comptar amb vosaltres.
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Convocatòria entrevistes equip govern, àrees tècniques i grups polítics.

Correu per a equip de govern.

Companys i companyes;

   tal i com hem comentat durant la darrera setmana, us enviem convocatòria per a  les en-

trevistes grupals que farem amb vosaltres de cara a definir un marc d’actuació per a la nova zona verda del Batà. A 

aquestes entrevistes tractarem temes relacionats ambles possibilitats, dificultats i necessitats vinculades al projec-

te.

Per tal de dur a terme l’entrevista uns convoquem el proper dilluns dia 15 de febrer a les 11:00. Per accedir a l’entre-

vista, que es realitzarà en format telemàtics, heu de seguir el següent enllaç: 

https://join.skype.com/mUqQ0bb6KppT

Sigueu tan amables de confirmar la vostra assistència responent a aquest correu. Gràcies.

Correu per a àrees tècniques.

Companys i companyes;

   tal i com hem comentat durant la darrera setmana, us enviem convocatòria per a  les en-

trevistes grupals que farem amb vosaltres de cara a definir un marc d’actuació per a la nova zona verda del Batà. A 

aquestes entrevistes tractarem temes relacionats ambles possibilitats, dificultats i necessitats vinculades al projec-

te.

Per tal de dur a terme l’entrevista uns convoquem el proper dilluns dia 15 de febrer a les 11:00. Per accedir a l’entre-

vista, que es realitzarà en format telemàtics, heu de seguir el següent enllaç: 

https://join.skype.com/oOcwCzkd0xbW

Sigueu tan amables de confirmar la vostra assistència responent a aquest correu. Gràcies.

39



monoDestudio.

Correu per a grups polítics.

Companys i companyes;

   tal i com hem comentat durant la darrera setmana, us enviem convocatòria per a  les en-

trevistes grupals que farem amb vosaltres de cara a definir un marc d’actuació per a la nova zona verda del Batà. A 

aquestes entrevistes tractarem temes relacionats ambles possibilitats, dificultats i necessitats vinculades al projec-

te.

Per tal de dur a terme l’entrevista uns convoquem el proper dilluns dia 16 de febrer a les 19:00. Per accedir a l’entre-

vista, que es realitzarà en format telemàtics, heu de seguir el següent enllaç: 

https://join.skype.com/jhKesIFM76ig

Sigueu tan amables de confirmar la vostra assistència responent a aquest correu. Gràcies.

Convocatòria entrevistes entitats.

Convocatòria Grup 1.

Benvolgudes i benvolguts;

    com ja us hem fet saber en les setmanes passades, l’Ajuntament ha posat en mar-

xa un procés de participació per a definir un avantprojecte del que serà el futur i renovat Parc del Batà. Aquest procés 

ja ha realitzat algunes accions com ara una visita tècnica de l’equip redactor de l’avantprojecte a la zona i entrevistes 

grupals amb l’equip de govern, partits polítics del ple municipal i serveis tècnics implicats. Ara és moment d’escoltar 

les vostres propostes per a la zona, per tant us convoquem per al proper dijous dia 4 de març a les 18:00 a un taller 

de treball col·laboratiu per a tal fi. La sessió es farà en format telemàtic seguint l’enllaç que us proporcionem, per 

tant agrairíem que confirmeu la vostra assistència responen a aquest correu i que participàreu una sola persona per 

entitat.

L’enllaç per assistir a la sessió és el següent: https://join.skype.com/maZ56a7iVJA4

US ESPEREM, MOLTES GRÀCIES!

DATA, LOGO, PERSONA I DEPARTAMENT DEL QUE SURT LA CONVOCATÒRIA.
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Convocatòria Grup 2.

Benvolgudes i benvolguts;

    com ja us hem fet saber en les setmanes passades, l’Ajuntament ha posat en mar-

xa un procés de participació per a definir un avantprojecte del que serà el futur i renovat Parc del Batà. Aquest procés 

ja ha realitzat algunes accions com ara una visita tècnica de l’equip redactor de l’avantprojecte a la zona i entrevistes 

grupals amb l’equip de govern, partits polítics del ple municipal i serveis tècnics implicats. Ara és moment d’escoltar 

les vostres propostes per a la zona, per tant us convoquem per al proper dijous dia 4 de març a les 18:00 a un taller 

de treball col·laboratiu per a tal fi. La sessió es farà en format telemàtic seguint l’enllaç que us proporcionem, per 

tant agrairíem que confirmeu la vostra assistència responen a aquest correu i que participàreu una sola persona per 

entitat.

L’enllaç per assistir a la sessió és el següent: https://join.skype.com/lWUMX9UyxOdS

US ESPEREM, MOLTES GRÀCIES!

DATA, LOGO, PERSONA I DEPARTAMENT DEL QUE SURT LA CONVOCATÒRIA.

Nota de premsa formulari online.

Nota de premsa.

L’Ajuntament de Muro, dintre del procés participatiu per definir l’avantprojecte de la zona verda del Batà, va a posar 

a l’abast dels veïns i veïnes de Muro un qüestionari telemàtic per tal de conèixer les seves opinions sobre els temes 

més rellevants relacionats amb aquest projecte. El qüestionari estarà accessible del dia 4 de març fins al 14 de 

març, durant aquests 10 dies es podrà accedir i emplenar les respostes.

Per accedir al qüestionari no és necessari descarregar cap aplicació ni donar-se d’alta, sols s’ha de seguir el següent 

enllaç i respondre les preguntes:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBb1V01KLQik3Yh7R4JERt-PGPR6lL1K93NKCjG9Yay1pAg/view-

form

Volem agrair la col·laboració de totes les persones que posen temps en completar el qüestionari.
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Avantprojecte de la Nova Zona Verda Batà en Muro d’Alcoi.



Memòria descriptiva.
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Introducció.
Context.

Bipolaire és l’equip d’arquitectes, que baix la coordinació de monoDestudio ha desenvolupat l’avantprojecte de la 

Nova Zona Verda Batà per al municipi de Muro d’Alcoi.

El parc es troba en el centre històric del municipi, i entenem que forma part d’una actuació de transformació urbana 

d’una escala major, que inclou l’ampliació del Parc del Batà, la urbanització del carrer El Batà, l’adaptació del solar 

que llinda el Parc del Batà i el carrer del Batà convertint-lo en ús d’aparcament, i la connexió del Carrer del Batà amb 

el Carrer Sants de la Pedra. Per això és necessària una visió global de conjunt, però desenvolupant de manera més 

precisa l’avantprojecte la Nova Zona Verda Batà que és l’objecte de l’encàrrec.

Àmbit d’actuació.

La intervenció proposada se situa al municipi de Muro d’Alcoi, en la zona de centre històric, sent l’àmbit d’actuació 

del projecte el parc existent, Parc del Batà, així com el solar adjacent, que ha sigut objecte de compra per l’Ajunta-

ment per a la seua reconversió en Nova Zona Verda.

L’àmbit d’actuació per a la nova Zona Verda compta amb una superfície d’actuació aproximada de 4.780m2 i forma 

part d’una actuació de transformació urbana d’una escala major, que es durà a terme en diverses fases, distribuïda 
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en diverses àrees d’actuació:

Actuació 1: Nova Zona Verda Batà. La nova zona verda inclou el parc existent (Parc del Batà) amb una super-

fície aproximada de 2.500m2, i el solar adjacent amb una superfície aproximada de 2.280m2. Aquest espai 

pretén ser un espai natural d’ús públic, amb que siga el cor de l’entorn i un element icònic del municipi.

Actuació 2: Urbanització del carrer del Batà amb una superfície de 2.250m2. Comprèn la urbanització total del 

carrer i la seua transformació en un espai de prioritat per als vianants. Es planteja la recuperació històrica dels 

elements patrimonials (mur medieval, séquia elevada) i la seua recuperació o reconstrucció amb elements 

moderns.

Actuació 3: Aparcament en el solar adjacent al Parc del Batà amb una superfície total aproximada de 995m2. 

Aquest solar s’adaptarà a l’ús d’aparcament, però és interessant la seua integració paisatgística tant amb el 

Parc del Batà com amb la connexió per als vianants amb el Carrer Sants de la Pedra.

Actuació 4: Connexió per als vianants del carrer del Batà amb el Carrer Sants de la Pedra. Es preveu la compra 

de l’immoble que permetria connectar tots dos carrers per als vianants, i es puga realitzar una ampliació de 

l’edifici de l’Ajuntament.
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Anàlisi de l’entorn.

L’àrea d’actuació es troba en el centre històric del municipi. Es tracta de la zona de pas entre la Plaça el Matzem, el 

Centre de Salut i l’Ajuntament.

El Carrer Batà és l’element de connexió d’aquests llocs, i conté elements patrimonials d’alt valor cultural que s’han 

de respectar: el mur de tapial d’origen medieval, actualment cobert pels murals d’autors valencians de gran valor per 

a la ciutadania, i la séquia del batà elevada.

El Parc del Batà s’ampliarà amb el solar adjacent que conté, també, elements a respectar, tal com la continuació del 

mur de tapial, murs construïts de pedra en sec, un pou, un mur que separa el solar amb els habitatges que recauen 

sobre ell i que tenen el seu accés pel carrer del Carme així com arbrat consolidat.
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Objectius.
L’objecte principal del present projecte és la millora i l’ampliació del Parc del Batà mitjançant la remodelació comple-

ta del parc existent i el desenvolupament i conversió del solar adjacent fent ús de parc.

Un dels objectius del projecte és la recuperació dels murals existents al mur que separa el Carrer Batà amb la Nova 

Zona Verda. El mur sobre el qual estan pintats els murals, mur d’origen medieval, serà objecte de recuperació pa-

trimonial, i per tant el mur original es deixarà vist. No obstant això, el projecte de la Nova Zona Verda planteja com 

a un dels seus conceptes principals el fet de dignificar els murals contemplant la recreació d’aquests sobre un nou 

mur a l’interior del parc pensat com a suport de les pintures i amb condicions òptimes per a visualitzar i mantindre 

el contingut dels murals, creant un recorregut cultural i generant zones d’estància durant el recorregut que conviden 

a gaudir del mural. A més, s’augmenta la superfície de mur destinat a ser pintat, permitent ampliar els autors del 

mural amb autores, tenint en compte criteris de perspectiva de gènere.

A més d’aquests objectius, s’han afegit els següents objectius amb la intenció que el projecte realitzat siga un exem-

ple pioner a fer un urbanisme de qualitat basat en criteris de canvi climàtic, i molt alineant als objectius de Desenvo-

lupament Urbà Sostenible i als objectius europeus:

• Connectivitat de vianants.

• Accessibilitat universal

• Millora ambiental.

Les actuacions a realitzar previstes en l’avantprojecte són les següents:

• Connexió del parc existent i el parc nou a través d’elements accessibles, creant un itinerari accessible vinculat 

a l’ús cultural, donant lloc a la possible recreació del mural existent en el mur del solar, fins i tot deixant espai 

per a la inclusió d’autores (perspectiva de gènere).

• Recuperació patrimonial dels murs de tapial d’origen medieval existent.

• Continuació del mur existent de pedra en el tram que no presenta bones condicions. Aquest mur és el que 

separa el parc amb la part alta dels habitatges existents que recauen al carrer Carme. Es preveu també treball 

en la coronació del mur per a donar unitat a aquest element de separació amb els habitatges existents, evitant 

que apunten tanques privades de diferents tipologies.

• Creació d’un espai de cafeteria/quiosc amb banys i zona per a terrassa.

• Creació de zones d’estada ombrejades amb mobiliari urbà accessible i d’ús intergeneracional.

• Creació d’elements inundables i sistemes de drenatge sostenible basats en una estratègia integral de gestió 

d’aigua de pluja per a tota l’actuació.
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• Zones de jocs I de potenciament de l’activitat física amb perspectiva intergeneracional.

• Zones d’ús polivalent destinades a albergar activitats temporals programades com concerts, fires, menjars 

populars…

• Millora de la biodiversitat incloent varietat d’estrats i d’espècies, i tenint en compte varietats apropiades al 

clima de la zona augmentant la superfície verda a 1275m2.

• Creació d’una zona per a l’ús d’escenari de dimensions 15x8m I 120m2. Així com una gran zona d’àgora amb 

capacitat per a més de 720 persones segudes.
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Justificació de la solució adoptada.
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Procés de co-disseny.

L’equip MonoDestudio (https://monodestudio.es/) ha realitzat un procés de participació I disseny col·laboratiu que 

acompanya l’avantprojecte  i que està basat en el trinomi: Informar - Escoltar - Col·laborar. 

El disseny ha acollit en gran part les propostes, assegurant usos i espais suggerits durant el procés de participació. 

La majoria de propostes tenen cabuda al projecte, però encara queda marge de definició durant el desenvolupament 

del projecte a la següent fase.

Adequació de proposta a l’entorn i paisatge urbà.

La proposta parteix d’un estudi profund de l’entorn i del paisatge existent. És per això que el projecte s’entén de 

manera integrada amb les altres actuacions que es portaran a terme en la mateixa zona. La connectivitat i la per-

meabilitat de la Nova Zona Verda amb l’entorn (carrer del Batà, solar adjacent que s’utilitzarà per a ús d’aparcament, 

proximitat al centre de salut, ajuntament i Plaça el Matzem) són elements claus per a la realització de l’avantpro-

jecte. El projecte es connecta amb les àrees confrontants a la zona d’actuació proporcionant un espai agradable, 

protegit i que valora allò que ja està present.

Concretament, la solució final ha sigut fruit d’una anàlisi de les infraestructures existents, els requisits de l’Ajunta-

ment de Muro d’Alcoi i suggeriments fruit del procés de participació ciutadana. Per a la següent fase de desenvolu-

pament de projecte es preveu la necessitat dels següents estudis:

• Estudi en profunditat de les solucions de gestió d’aigua. Càlculs i disseny de les solucions tipus.

• Estudi paisatgístic de la vegetació

• Estudi d’il·luminació per a assegurar els nivells lumínics adequats i generar àrees amb il·luminació d’accent

• Alçament detallat de tots els elements urbans, incloent-hi les infraestructures, elements de mobiliari existent, 

arbratge existent, etc.

A continuació es detalla la proposta fent referència als objectius de projecte:

Els objectius principals de la proposta són la millora i l’ampliació del Parc del Batà mitjançant la remodelació com-

pleta del parc existent i el desenvolupament i conversió del solar adjacent fent ús de parc. La proposta s’adapta per-

fectament a l’objectiu, ja que presenta una gran millora pel que fa a la qualitat de l’espai, a la qualitat mediambiental 

i a la inclusió d’usos demandats per la ciutadania.

A més, l’objectiu principal ha sigut la recuperació dels murals existents sobre el mur que recau sobre el carrer del 

Batà. Per això, s’ha creat un recorregut cultural que recorre el parc i pot ser el llenç per a la dels murals existents i 

l’ampliació amb autores femenines.
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Objectiu 1: Connectivitat de vianants.

Es proposa connectar de forma vianant a través del parc des de la zona més baixa del carrer del Batà fins a la faça-

na posterior de l’ajuntament, i amb la zona on actualment es troba l’accés al Parc del Batà. La connexió planteja un 

camí elevat adjacent al mur de pedra existent, i que permet ser l’element que recupera l’ús de llenç per a la pintura 

del mural. Aquest recorregut lineal té una llargària de 160 m, per tant permet la recuperació del total dels murals 

existents inclús, l’ampliació d’aquest amb algunes autores femenines, ja que el mur existent amb els murals compta 

de 69,5 m de llargària.

Objectiu 2: Accessibilitat universal.

Es garantirà l’accessibilitat universal, tot permetent que qualsevol persona amb diversitat de condicions puga fer 

ús de l’espai públic evitant barreres. Aquest tipus d’urbanisme permet atendre qüestions de perspectiva de gènere, 

adoptant mesures com ara la introducció de mobiliari adaptat, espais ben il·luminats, espais de jocs adaptats per 

edats, etc. Tots els elements de mobiliari, inclosos els jocs i les fonts de beure han de ser accessibles, inclusius i 

intergeneracionals.

Objectiu 3: Millora ambiental.

Es promourà la millora de la biodiversitat i de les solucions naturals per a la gestió sostenible de l’aigua tot creant un 

espai saludable i de benestar, millorant la qualitat de l’aire, la disminució del soroll, el foment de l’activitat física, els 

espais d’esplai i jocs vinculats a la naturalesa que fomenten la reducció de l’estrés, la generació d’espais arbrats per 

a la millora de l’estrés tèrmic, etc.

Un dels objectius del projecte consisteix en la creació d’un espai lúdic de parc públic vinculat a la natura que pre-

senta una millora qualitativa de l’entorn urbà. Aquest espai natural permet la reducció de manera notable de l’estrés 

tèrmic a l’àrea d’intervenció, així com la millora de la biodiversitat a la zona, i la possibilitat de gestionar d’una manera 

sostenible l’escorrentia d’aigua de pluja. La vegetació juga un paper important en este sentit. Les espècies vegetals 

que s’introduïsquen hauran de tindre en compte els següents criteris: primer, una predominança d’espècies locals 

creant un paisatge naturalitzat i assegurant una bona adaptació facilitant la recreació del biòtop natural i la reintro-

ducció de la fauna local. Aquesta massa natural proveirà de múltiples beneficis per als ciutadans i la vida animal 

urbana contribuint a la millora de la qualitat del terreny. Per una altra part, un altre criteri, és la selecció d’espècies 
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amb una alta cobertura vegetal per a proveir d’ombra i crear un ambient agradable per als ciutadans que estiguen o 

travessen el parc. Les necessitats hídriques, la resistència a la síquia, evitar al·lèrgies, foliació i agrupació d’espècies 

així com un manteniment mínim també són factors a tindre en compte a l’hora de seleccionar les especies.

Usos.

La proposta per a la Nova Zona Verda ha sigut pensada per a permetre una qualitat funcional i una flexibilitat d’usos 

múltiple. S’ha tingut en compte en la programació de l’espai usos estables i usos flexibles programats. Alguns usos 

estables són per exemple el quiosc o cafeteria, els banys públics, zones d’estada o zones destinades a jocs i exerci-

cis vinculats amb l’activitat física des d’una perspectiva intergeneracional i adaptada. També és generar el marc per 

a desenvolupar distints usos flexibles de distintes mides. La zona de l’àgora i grades per distints esdeveniments o 

concerts a l’aire lliure, el tractament unitari del carrer del Batà i la seua relació amb la Zona Verda per a permetre la 

col·locació de fires o altres activitats en l’espai públic. També la zona d’estada programa en la part en la qual abans 

estava ubicada la font permet adaptar i desplaçar el seu mobiliari generant espais lliures de major mida per a altres 

activitats de gran afluència. Per aquesta raó la vegetació s’ha disposat estratègicament per a permetre la celebració 

dels diferents usos.
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Qualitat arquitectònica i urbanística.

La proposta contempla un espai agradable i d’escala per als vianants. A més la proposta afavoreix els elements 

patrimonials existents, com per exemple el mur medieval, generant un entorn atractiu i donant valor únic a l’entorn. 

S’utilitzaran materials nobles tal com la ceràmica, la pedra, la fusta i l’acer que donaran qualitat i calidesa a l’espai.

monoDestudio.

Paviment permeable ceràmic i innovador (CerSUDS).

Paviment format per lloses drenants per a zones de circulació de vianants.

Àrees de bioretenció. Sistemes de drenatge sostenible
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Sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

La proposta naix del respecte de l’existent i la seua valorització i millora. La sostenibilitat en sentit ampli, per tant, 

ha sigut una premissa de projecte.

Si ens enfoquem en la sostenibilitat social, s’han tingut en compte la inclusió dels ciutadans en un procés participa-

tiu, la qual cosa creiem que té molts avantatges en l’àmbit social com per exemple la d’aportar transparència en els 

processos, crear identitat i sentiment de pertinença, així com generar inclinació i relacions socials. A més s’ha tingut 

en compte la possibilitat de dotar a la Nova Zona Verda d’usos diversos i igualitaris. S’ha pensat en totes les perso-

nes: homes-dones, xiquets-joves-ancians, etc. A més s’han tingut en compte qüestions de qualitat de vida, salut i 

benestar. Això s’aconsegueix a través del foment de la mobilitat física (a peu) generant espais segurs i confortables, 

també des del punt de vista tèrmic.

Des del punt de vista ambiental, s’ha treballat una proposta de vegetació i paisatgisme tenint en compte la biodiver-

sitat, la riquesa d’estrats i la gestió sostenible de l’aigua. 

A més des del punt de vista de canvi climàtic, la cobertura verda i la gestió sostenible de l’aigua asseguren que 

l’espai públic siga resilient i funcione bé en moments extrems de pluja o calor. Aquestes solucions, anomenades 

Solucions basades en Naturalesa, són les solucions més econòmiques per a fer front a aquests episodis cada ve-

gada més freqüents. A més, la proposta s’alinea amb els objectius europeus de sostenibilitat i a l’Agenda Urbana 

Espanyola que persegueix objectius estratègics per al 2030.

L’eficiència energètica s’aconsegueix de diverses maneres. D’una banda l’enllumenat serà LED (de baix consum). 

D’altra banda, la gestió sostenible de l’aigua permet minimitzar el sistema de drenatge públic i estalviar l’energia 

necessària per a la depuració d’aigua de pluja. 

Zones vegetades amb paviment permeable 
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Proposta econòmica.

Per a calcular el cost aproximat de cada actuació, s’ha utilitzat mòduls de construcció de l’Institut Valencià de la 

Construcció, tenint en compte que es tracta d’actuacions singulars .

Actuació 1: Nova Zona Verda Batà. Superfície aproximada de 2.500m2, i el solar adjacent amb una superfície 

aproximada de 2.280m2. Cost aproximat de la intervenció: 494.640,00 euros.

Actuació 2: Urbanització del Carrer del Batà amb una superfície de 2.250m2. Cost aproximat de la intervenció: 

343.449,00 euros.

Actuació 3: Aparcament en el solar adjacent al Parc del Batà amb una superfície total aproximada de 995m2. 

Cost aproximat de la intervenció: 130.145,00 euros (Plaça per als vianants).

COST (PEM) D’AVANTPROJECTE PARC DEL BATÀ (Actuació 1):  494.640,00 euros.

COST (PEM) D’ACTUACIÓ INTEGRAL (Actuació 1, 2 i 3): 968.234,00 euros.
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Annex: Plànols.
EA (ESTAT ACTUAL)

01 EA_01  Localització      ESC. 1:350

02 EA_02  Elements principals de l’estat actual   ESC. 1:350

EP (ESTAT PROPOSTA)

03 EP_01  Elements principals de l’estat proposta   ESC. 1:350

04 EP_02  Delimitació de les àrees d’actuació   ESC. 1:350

05 EP_03  Proposta general     ESC. 1:350

06 EP_04  Usos generals de l’espai públic    ESC. 1:350

07 EP_05  Seccions generals     ESC. 1:200
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