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PROPOSTA: 2.1 CARCAIXENT BLANCA 
MULTICOLOR I VERDA 

 
(2º ESBORRANY 28-03-2.019) 

 
 
Síntesi del projecte: 

 Actuacions i campanya de rehabilitació dels edificis i construccions de 
Carcaixent 
 El nucli urbà i la resta del terme municipal 

 Plantar masivament arbres als carrers de Carcaixent i crear noves zones 
verdes  

 Posar informació dels edificis rellevants, per a ser rebuda mitjançant 
telèfons mòbils  

 
 
 
 
1. NUCLI URBÀ 
 
Edificis amb predomini de color blanc: 

 Fatxades totes blanques 
 Fatxades majoritàriament blanques amb sanefes de colors 

 És a dir, invertir la forma actual, la base blanca i marcs, etc., de colors 
(d'ací, el multicolor) 

 Mitgeres totes blanques 
 Mitgeres blanques i amb sanefes (en finestres, etc.) de colors 
 Mitgeres específiques amb murals 
 Temàtica: vegetació dels diferents països europeus i / o d'Espanya 

(exemple: a Brussel·els·”comics”)  
 Tanques de solars blanques 

 
Edificis amb flors en els balcons, algunes finestres o llocs específics: 

 Triar plantes (de flors) perquè siguin sostenibles 
 Resistents 
 Colors diferents 

 Buscar o dissenyar tests (macetes) perquè siguin sostenibles 
 Sistema de regat automàtic o fàcil (auto-regables) 
 No produir vessament d'aigua al carrer 
 Material durable i de difícil deteriorament o decoloració 
 Agafe als balcons segur 
 Preu assumible 

 
Edificis singulars diferents: 

 Realitzar catàleg 
 Modernistes, etc. 

 Exigir bona conservació 
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 Il·luminació monumental (variable) 
 
Diferenciació harmònica, voluntària, de carrers: 

 Cases de blanc y totes les sanefes de totes les cases del mateix color 
 Flors del mateix color i tipus 
 Flors de diferents colors o formant combinacions específiques 

 Cases de blanc i totes les sanefes de diferents colors formant 
combinacions específiques 
 Flors del mateix color i tipus 
 Flors de diferents colors o formant combinacions específiques 

 
Avantatges del color blanc: 

 UNIFORMITAT 
 Dissimula mitgeres 
 Millor per al canvi climàtic 
 No decolora 
 Més fàcil de pintar per particulars 
 Fàcil reposició 
 Potser més econòmic 
 DIFERENCIACIÓ amb pobles de l'entorn 

 
Regulació d'altres elements exteriors d'edificis i / o comerços: 

 Tendals iguals en cada "finca" o edifici 
 Cartells de comerços 

 Tipus d'il·luminació 
 Materials, etc. 
 Esbrinar ordenances de Barcelona sobre els mateixos 

 Elements de terrasses de bars, cafeteries i restaurants 
 Tendals iguals en tota la ciutat, o almenys al mateix carrer o zona 
 Taules i cadires iguals en tota la ciutat, o almenys al mateix carrer o 

zona 
 Plantes i elements de separació, etc., harmònics  

 
Mobiliari urbà i il·luminació: 

 Mantindre uniformitat per carrers o zones 
 Fanals, lluminàries, etc. 
 Bancs, papereres, etc. 
 Quioscos, marquesines de parades d'autobús, etc. 
 Mantindre elements singulars i tradicionals 

 
Buscar col·laboració amb la UPV: 

 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
 Projectes per a cada carrer o zona en: “Projectes fi de carrera” 

 Facultat de Belles Arts 
 Murals de mitgeres 
 Artistes: alumnes/as de la Facultat 

 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny 
 Disseny de test (maceta) sostenible i “auto-regable” 

 
Pla General d'Ordenació Urbana: 
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 Veure compatibilitat amb el que indica actualment 
 Modificar PGOU 

 
Finançament per a veïns: 

 Possibilitat A: 
 Ajuntament proporciona direcció tècnica i tots o alguns dels materials: 

pintura, tests (macetes), llavors de plantes, etc. 
 Veïns posen la mà d'obra 

 Possibilitat B: 
 Ajuntament rebaixa impostos 

 Combinació de les dues possibilitats i/o altres idees 
 Efectuar números 

 Altres incentius: Ajuntament remodela carrer en la qual tots els veïns 
rehabiliten la seua façana 
 Fanals, arbres, paviments 
 La remodelació d'acord entre veïns i amb criteris sostenibles 

 
Cerca de fons per a l'Ajuntament: 

 Unió Europea 
 Països europeus per a les mitgeres de la seua vegetació 
 Generalitat Valenciana 
 Diputació de València 
 Propis del pressupost de l'Ajuntament 
 “Sponsors” i benefactors 

 Bancs, empreses, fundacions, etc. 
 Xicotets benefactors 

 Se'ls pot dedicar un element del mobiliari urbà (banc, etc.), exemple de 
Londres 

 
Comunicació de la campanya: 

 Eslògan 
 Etc. 

 
Tràmits administratius, de control i legals: 

 Molt fàcils per al veí (telemàtic i presencial) 
 Campanya Barcelona posa’t guapa excessivament burocratitzada 

(edificis més grans) 
 Contractes entre veïns i Ajuntament 
 Procediments de concessió i control a l'Ajuntament 

 
Exemples: 

 Altea: uniformitat amb edificis molt diferents 
 Atenes: ciutat nova amb pocs edificis rellevants (excepte els grecs antics) 

s'aconsegueix harmonia amb el blanc i es realcen les ruïnes antigues. 
Barri de Plaka 

 Júzcar (Málaga): diferenciació en passar de poble blanc a poble blau dels 
barrufets 

 Mitgeres murals del “comic” a Brussel·les 
 Mitgera a Barcelona 
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2. ARBRES, ZONES VERDES I PARC NATURAL 
 
Arbres: 

 Determinar tipus d'arbres 
 Lloc on situar-los 

 Escocells (alcorques) buits 
 Carrers 

 A banda i banda de les vies d'ADIF, en tot el recorregut de les vies dins 
de la Ronda Exterior, barrera de so i estètica 

 
Zones verdes: 

 Al costat d'Associació de veïns de la Montanyeta 
 Zona rotonda de Santa Bàrbara i Camí Fondo d'Alzira 
 Barranc de Barxeta, entre entre vies d’ADIF i variant de la CV41 
 Barranc Ample (Quatre Camins) 

 
Parc natural del Xúquer: 

 Convertir en parc natural tota la ribera del Xúquer en el terme municipal 
de Carcaixent 

 
 
 
 
3. HORTS Y HORTA 
 
Rutes per a anar a la visita d'horts i a l'Hort de Soriano: 

 Actuacions per a les parets de blocs de formigó i reixats descurats 
 
 
 
 
4. INFORMACIÓ DELS EDIFICIS RELLEVANTS 
 
Generar contingut àudio-visual dels edificis rellevants: 

 Explicació de l'edifici en àudio (valencià, castellà, anglés, francés) 
 Explicació de l'edifici en fotos i/o vídeos 
 Aprofitar representacions de la Fira Modernista 

 
Posar càrtels en els edificis, indicant el nom i un codi QR: 

 El visitant pot accedir a la informació escanejant el codi QR en el seu 
telèfon mòbil 

 


