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L’OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA
un projecte impulsat per Per l’Horta





_OBJECTIUS D’AQUESTA CONVOCATÒRIA:

_ Encetar el procés de dinamització de possibles Grups Motors dins del projecte de

l’Observatori Ciutadà de l’Horta a Paiporta, explicant el projecte i les seues implicacions

_ Valorar l'interès dels grups i persones convocades per formar part activa del projecte i/o

proposar-ne de nous

_ Organitzar-nos per a dur a terme la proposta de treball conjunta.



_PERQUÈ NAIX L’OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA?

_ Territori de gran valor paisagístic, econòmic i històric greument amenaçat

_ Pasivitat d’accions de l’administració pública fins a l’any 2016, amb l’aparició dels

esborranys de Llei de l’Horta i l’actual PATODVH

_ Des de Per l’Horta es detecta la necessitat de contar amb dades actualitzades de l’estat

actual de l’Horta i la implicació de la societat civil per a la seua protecció i estima activa i

efectiva (sensibilització)

_ Es crea una figura de participació ciutadana amb elements del món de la cartografia

col·laborativa, L’Observatori





USOS DEL SÒL

_QUÈ MAPEGEM?



ELEMENTS PUNTUALS





ELEMENTS LINEALS



_ COM PARTICIPAR-HI?



_COM FUNCIONEN ELS GRUPS MOTORS?

a_Es configura el grup motor per a una Partida d’Horta. Es recomanen grups de màxim 15

persones per a realitzar un treball de camp òptim.

b_ El grup tria una partida del seu municipi.



c_ Fixar la data de la primera Eixida a Camp (en aquest cas estan fixades)

d_ Primera eixida a camp guiada, en la qual s’aprén a observar i mapejar els elements

relacionats amb els usos del sòl, vegetació, vials, agressions i construccions.

e_ Formació per a pujar les dades a la plataforma web

f_ Segona eixida de camp guiada en la qual s’aprenen a mapejar les sèquies, elements del

sistema de reg, abastiments i sereveis.



_COMPROMISOS GENERALS DEL GRUP MOTOR QUE APA(MA)DRINA UNA PARTIDA:

_ Suport a l’organització i a la logística de les eixides.

_ Realització d’un seguiment de l’estat de la partida

_ Estar al corrent de les possibles agressions detectades a la partida. En un futur es planteja

crear un protocol d’actuació davant aquests fets.

_ Incentivar la creació de més grups motors al territori, per a reproduir l’experiència i crear

una xarxa d’equips de treball al llarg de l’Horta i els seus municipis.



_QUÈ S’APRÉN  EN APA(MA)DRINAR UNA PARTIDA?

_ Coneixement i sensibilització pel territori d’horta proper

_ Coneixements dels elements patrimonials que conformen el paisatge

_ Coneixement global de l’estat de la Partida apa(ma)drinada

_ Creació d’un mapa col·lectiu de l’estat de l’Horta mitjançant la utilització de ferramenta

webGIS

_ Enfortiment i creació d’una xarxa local d’agents territorials
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_QUÈ FAREM EXACTAMENT A PAIPORTA?

_ Tenim 6 partides. Farem doncs 6 eixides a camp els dissabtes de febrer i març.

_ Farem 2 formacions per a pujar les dades arreplegades.

_ Farem 2 eixides obertes per a conèixer el patrimoni hidràulic, a l’abril.

_ Farem 1 jornada d’anàlisi participativa i de conclusions grupals

_ Farem 1 cloenda del projecte i menjar de germanor



SAFRANAR DE TORRENT

_EIXIDES A CAMP



IES MUSEROS

XARXA ESCOLES



PARTIDA DE DALT

CASES DE BÀRCENA

NATZARET-LA PUNTA



SANT ESTEVE

ALQUERIA FONDA
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_JORNADES DE FORMACIÓ PER A PUJAR LES DADES ARREPLEGADES





_VISUALITZACIÓ DE LES DADES ARREPLEGADES
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_PARTIDES A TREBALLAR

Eixida _ Cotelles part 1 (oest)

Eixida _ Cotelles part 2 (est) + Pasqualeta (nord)

Eixida _ Pasqualeta (sud) + Nove + Alqueria de la 

Mina

Eixida _ El Racó

Eixida _ Pla de Sant Joaquín part 1 (oest)

Eixida _ Pla de Sant Joaquín part 2 (est)



_CALENDARI



MOLTES GRÀCIES!

Contacte: 

Web: http://observatori.perlhorta.info/

Correu:   observatori@perlhorta.info      

perlhorta@perlhorta.info 

http://observatori.perlhorta.info/

