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Xarrada divulgativa del document inicial 'Directrius per a la millora de la Qualitat
Urbana dels Barris'. Un nou enfocament sobre com abordar la revisió del planejament

València, dijous 9 de novembre de 2017 a les 17h
ASSISTÈNCIA LLUIRE
Organitzada per l'Ajuntament de València

[ cartell ] [2]

Presenta:
Mariano Bolant Serra
President del Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

PARTICIPANTS:
Vicent Sarrià i Morell
8º Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de València, Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament
Urbà i Habitatge
Fernando Belenguer Mula
Cap del Servei de Planejament de l'Ajuntament de València
José Vicente Gregori Ferrer
Arquitecte coordinador de l'equip redactor
María José García Jiménez
Arquitecta de l'equip redactor
María José Belén Hernández Nieto
Arquitecta de l'equip redactor
Ana Tomás Estellés
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L'Ajuntament de València està immers en un procés de revisió del planejament.
En la Junta de Govern Local, celebrada el passat 3 de novembre, s'acordà implementar la
participació pública d'un document inicial que, dins d'eixe procés de revisió, estableix els
objectius de qualitat urbana per a tota la ciutat.
En eixe document inicial, denominat ?Directrius per a la millora de la Qualitat Urbana dels
Barris?, s'estableix un nou enfocament sobre com abordar la revisió del planejament, que
entès com un procés de regeneració urbana, part dels barris i arriba a tota la ciutat.
En este document de directrius sotmès a participació, es proposa una metodologia que
basada en indicadors de qualitat, ens permet realitzar un diagnòstic de l'estat actual de la
ciutat i avançar una sèrie de directrius marc per a tota la ciutat de València sobre objectius de
qualitat urbana.
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