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• Assistents:  dona  jove,  dona  adulta,  home  jove,  home  adult  tercera  edat.

*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:  Prioritzar les urgències detectades al  diagnòstic  perceptiu i  valorar el

desenvolupament de la I edició.

Desenvolupament:

En  la  primera  part  de  la  sessió  les  dinamitzadores  han  recordat  el  treball

desenvolupat pel Consell Veïnal d’Alfara fins el moment, al llarg de 5 sessions: reunió

informativa,  sessió  formativa  sobre  salut  comunitària  i  planificació  urbana,  diagnòstic,

devolució  del  diagnòstic  i  desenvolupament  de  propostes  per  als  PPPP’2021.  Durant

aquesta exposició, s’han valorat cadascun dels tallers així com altres eines del Consell

(comunicació interna/externa, convocatòria, calendarització, assistència, temàtiques, etc.)

que s’arreplegaran a l’apartat final de l’informe que es presentarà abans de tancar l’any a

l’equip  de  govern  i  es  posarà  a  disposició  del  veïnat  també a  l’apartat  web.  A fi  de

comptes,  es fa una valoració molt  positiva pel  que fa  a l’adequació del  contingut i  la

metodologia tot i que es lamenta la manca d’assistència de manera continuada o puntual

d’algunes persones membres del Consell i es fan aportacions sobre com fomentar més el

compromís en pròximes edicions si se’n donaren.



En la segona part de la sessió s’ha emprat un paperògraf amb la síntesi de les

problemàtiques detectades al  diagnòstic  perceptiu  desenvolupat  al  llarg  de  la  primera

edició. En la presentació de les mateixes, s’ha aprofitat per matisar o ampliar algunes

dificultats que encara no s’havien explicitat i també per proposar la urgència d’intervenció

segons el Consell. És a dir, que l’Ajuntament puga tindre en compte quins assumptes el

Consell,  en nom del  veïnat  d’Alfara,  recomana abordar  primer,  tot  sabent  que alguns

estaran condicionats per la injecció de subvencions específiques o per generar grups de

pressió quan són temes fora de la competència municipal.

I així és com s’ha arribat al tancament de la I edició del Consell Veïnal, que ha

participat dels Pressupostos Participatius d’enguany i  a més ha col·laborat de manera

sinèrgica amb el departament d’urbanisme municipal. 


