
QUINS ELEMENTS RESPONEN A UN MODEL DE CIUTAT QUE POSSE AL CENTRE A LES PERSONES? 
QUINES CONDICIONS ES REQUEREIXEN PER FER DE RUSSAFA UN BARRI MÉS HABITABLE, AMABLE?  
 
Hi haurien moltes respostes però coincidiríem en el fet que no es tracta només dels grans planejaments 
urbans a visitar o per a treballar… sinó, fonamentalment, d’un lloc per a viure i conviure.  
 
Té a veure en com es facilita la sostenibilitat de la vida i la convivència, amb el nostre dia a dia, i el 
d'aquelles persones amb les quals compartim espai, activitats, oci, valors.  
 
No obstant això, en l'actualitat, el veïnat de Russafa estem patint les conseqüències d’anys i anys de 
polítiques públiques enfocades al turisme i a la mercantilització de l’espai públic; les últimes i ràpides 
transformacions del barri han expulsat gran part del veïnat, debilitant l’entramat comunitari social existent, 
afavorint la desaparició dels circuits de petits comerços que servien per a guarir les necessitats del dia a dia 
de les veïnes, i ocupant i amenaçant  l’espai públic, espais que no haurien d'estar lligats a l’oci de consum 
sinó de sociabilitat comunitària, espais que contribueixen al benestar general, físic i emocional de les 
persones, que generen cohesió veïnal, identitat i pertinença… Tot plegat, les veïnes veiem desaparèixer dia a 
dia la nostra xarxa de suport, les nostres llars i el nostre barri, que ara avança cap a un espai sense identitat, 
en el qual ningú no es coneix. 
 
ÉS URGENT 
 
1.- Augmentar les dotacions de proximitat i de participació ciutadana, inclusives amb la diversitat cultural i 
de gènere. Que ens facen créixer en termes de ciutadania, és a dir, que ens ajuden a enfortir la xarxa 
comunitària. 
 
Recuperar el Parc Manuel Granero.  
 
Construcció del Centre de Dia de Majors Dependents.  
 
Instal·lacions culturals i esportives en les Naus de Ribes. 
 
Reformar l'Institut St. Vicent Ferrer 
 
La cessió a la ciutadania del Moll 4 en el Parc Central: les veïnes Russafa, l’entramat associatiu, necessitem 
espais per poder trobar-se i organitzar-se, no més espais destinats a l'hostaleria i al consum. 
 
2. RECUPERAR ESPAIS PUBLICS 
 
En general, necessitem espais públics per al veïnat lliures, d'ús comunitari i no lligats al consum 
 
La plaça del Mercat / S. Valero AMB el proveïment del mercat assegurat.  
 
La regulació i urbanització de la trama de l’antic casc en Tomasos - Platerias /  Mercat.  
 
Espais que potencien les relacions comunitàries i les faciliten, tot afegint bancs, fonts, arbres i cadires al 
carrer. 
 
RE-connectar per a vianants l’eix Mercat - Parc Central. 
 
3.- MESURES PEL DRET A HABITAR EN EL BARRI 
 
En general, necessitem anar cap a un model que pose en el centre l’habitatge com a dret i no com a 
mercaderia 
 
Russafa hauria de convertir-se en un barri on comence a construir-se un altre model d’habitatge i de ciutat. 



Per això és necessari: 
 

Abordar de manera decidida el problema de la turistificació: El barri ha d’estar pensat per a les veïnes que 
l’habitem. Per això, és imprescindible declarar Russafa com a Zona Turísticament Saturada, aturar tots els 
projectes proposats amb fins turístics (hotel C/Cuba, reformes d’edificis sencers carrer Pintor Gisbert, Cuba, 
Puerto Rico, reestructuració i canvis de llicències de baixos comercials per fer apartaments turístics...) i 
regular de manera immediata els pisos turístics.  
 

Limitació del preu del lloguer. Cal que des de les institucions articulen mesures per aturar la pujada tan 
forta que està patint el preu del lloguer al barri. Necessitem treure l’habitatge del mercat especulador i 
tornar a convertir-lo en el que realment és, un dret per totes les persones.  
Cal no oblidar que les expulsions afecten la totalitat de les veïnes, però hi ha col·lectius poblacionals que es 
troben més indefensos que altres, i aquest procés de turistificació agreuja unes desigualtats socials injustes i 
evitables. 
 

Generar i aplicar models alternatius de tinença i accés a l’habitatge. Per exemple, incentivar lloguers 
socials i un cooperativisme de propietat col·lectiva 
 

Aturar les expulsions. Durant els darrers anys moltes han sigut les veïnes que han hagut d’abandonar 
Russafa per aquesta pujada del preu del lloguer o perquè els propietaris les han tirat de les seues cases per 
construir pisos turístics. Si abans Russafa era un barri orgullosament divers, en el qual diverses nacionalitats 
convivien als espais públics, ara aquesta trama intercultural de classes populars ha estat substituïda per una 
sola classe, la turista. 
Volem viure a Russafa i per això calen mesures des de les administracions per aturar aquestes expulsions i 
aquests desnonaments invisibles. 
 
4.- ACOMPANYAR Al MERCAT, COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT  
 
Cal afavorir que els petits comerços, també amenaçats per les pujades de lloguer o per la mateixa expulsió 
de les veïnes, puguen encetar un procés de millora i modernització, connectant al mateix temps amb la 
xarxa comunitària. 
 
La progressiva desaparició dels espais que atenen les necessitats quotidianes de les veïnes és part del 
procés de turistificació, que facilita l’aparició de comerços enfocats al turisme. 
 
CAL CANVIAR EL XIP 
 
És necessari deixar de produir espais des d'una lògica productivista social i políticament restrictiva, i 
començar a pensar en entorns que prioritzen a les persones que els utilitzaran. Canviar de manera radical 
l'ordre de les prioritats a l'hora de pensar els espais i els temps a la ciutat, per construir un model de ciutat 
que ens cuide i que ens deixe cuidar-nos. Els barris sense veïnes, no són barris, són aparadors. 
 
En un moment com l'actual, en què triarem les persones que estaran als espais de decisió política dels 
pròxims anys, necessitem saber què opinen i quin serà el seu compromís amb les veïnes.  
 
Contacte: Irene, Russafa Veïnal   676 37 01 74. 
Inma, Plataforma per Russafa      644 16 45 63. 
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Saludable.  
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