TALLER: DEFINICIÓ DE LES PROPOSTES PPPP_23/09/2021

•

Assistents: dona jove, dona adulta mitjana edat, home jove, home adult
tercera edat, Falla la Unió, Amics dels reis mags, l’arquitecte municipal de
suport José Soriano i les dues dinamitzadores de la sessió.

*N’excusen l’existència la resta de membres per motius laborals, mèdics i
conciliació familiar.
•

Emplaçament i duració: Centre Cívic, de 19 h a 20.30 h.

•

Objectiu: Ajustar les propostes que es presentaran als Pressupostos Participatius
perquè siguen viables i inclusives.

Desenvolupament:
A l’inici de la sessió les dinamitzadores han fet un repàs del treball pel Consell
Veïnal d’Alfara fins el moment, al llarg de 4 sessions: reunió informativa, sessió formativa
sobre salut comunitària i planificació urbana, diagnòstic i devolució del diagnòstic
juntament amb la criba de propostes susceptibles de ser presentades als Pressupostos
Participatius.

A continuació, l’arquitecte municipal de suport, José Soriano, ha explicat al detall
els pormenors i potencials de les 2 propostes destriades en la sessió anterior. Alhora, es
recorda que la resta del diagnòstic i propostes que no poden formar part d’este procés
(per pressupost o estar fora de la competència de l’Ajuntament) igualment constaran
detallades en l’informe final a fi que l’Ajuntament les puga tindre en compte quan alguna
subvenció, pla especial o espai de negociació o permeta. També, les peticions que ja
estaven previstes per la corporació i no cal que se sotmeten a la votació d’uns PPPP.

Així doncs, amb l’avaluació exhaustiva de José Soriano i la facilitació de les
dinamitzadores, durant la sessió s’ha decidit l’emplaçament i mètode òptims per
implementar les dos propostes (protecció al parc de Don Emilio i pista de monobàsquet) a
fi que siguen viables tècnicament i econòmicament, i també inclusives des d’una
perspectiva de gènere; és a dir, que siguen accessibles per a una diversitat de públic
(segures, sostenibles, netes, condicionades també per a gent amb mobilitat reduïda, etc) i
comporten un benefici sociocomunitari (augmentar la qualitat de vida no només de les
persones usuàries sinó també de la resta del veïnat).
Al final de la sessió s’ha acordat que les dinamitzadores presentaran les propostes
en nom del Consell Veïnal arreplegant tot el consensuat i que la pròxima sessió (i última)
del Consell serà el mes vinent a fi d’avaluar esta primera edició del projecte i prioritzar
noves línies d’intervenció.

