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  0. INTRODUCCIÓ  

En  2020  l’Ajuntament  d’Alfara  del  Patriarca,  a  través  de  la  regidoria  de  Participació

Ciutadana, impulsa la redacció d’un reglament que reculla les bases per al seu excercici.

Aquest és supervisat per l’experta en participació veïnal Neus Berenguer i es publica al

web municipal en  setembre de 2020 desprésing d’haver sigut aprovat al Ple i a fi que

estiga disponible per al veïnat alfarenc. 

Llavors  mamprén  un  procés  de  participació  amb  el  primer  òrgan  estable  del  poble,

anomenat Consell de Participació d’Alfara del Patriarca, com una experiència pilot que

permeta anar implementant el Pla al municipi.

A continuació, es descriu l'enfocament metodològic des del qual es plantegen els espais

de participació,  les tècniques desenvolupades juntament amb la informació generada

durant el procés i algunes claus a tindre en compte en un futur pròxim.

  1. L’ENFOCAMENT METODOLÒGIC: IAP  

La Investigació-Acció Participativa (IAP) és un mètode d’estudi i acció que pretén generar

resultats útils per millorar situacions col·lectives identificades per la mateixa població.

Per  a  aconseguir-ho,  la  investigació  es  basa  en  la  participació  activa  dels  col·lectius

implicats, els quals passen de ser objectes d’estudi a subjectes actius de la investigació1. 

Així, es preveu que el procés que s’inaugura acompleix aquest paradigma:

•  Té com a objectiu transformar la realitat.

• Comprén la realitat social com una totalitat concreta i complexa alhora. 

• Es planteja com una via de mobilització i emancipació dels grups socials.

• És un procés sistemàtic de recollida d'informació. 

•  Part de les  demandes o necessitats  sentides per les  persones afectades.  Les

necessitats apareixen espontàniament o després d'una primera etapa de reflexió.

1 Alberich, T. (2000): ”Perspectivas de la Investigación Social.” En Villasante, T., Montañes, M. i Martí, J. (Coord.) La Investigación 
Social Participativa. Construyendo ciudadanía 1 (pp. 59-72). Madrid: El Viejo Topo. Recuperat de: http:// 
www.redcimas.org/wordpress/ wp-content/uploads/2012/09/lcc1_ investigacion_participativa.pdf



• Uneix reflexió i acció. 

• Passa de la relació subjecte/objecte a la relació subjecte /subjecte (cibernètica

de segon ordre). 

• El principal objectiu de la persona investigadora és tornar-se innecessari.

Pel que fa als membres que calen, en Alfara es compta amb:

• L'equip investigador (EI): es tracta de l'equip que motivarà tot el procés i que

anirà implicant progressivament altres actors socials.

• El grup d'investigació-acció participativa (GIAP): es tracta d'un grup mixt format

per  persones  de  la  comunitat  que  participen  en  el  procés  de  manera  activa.

Aquest grup ha d'assumir una alta corresponsabilitat i protagonisme al llarg del

procés.  Fins  i  tot  pot  arribar  a  formar  part  de  plataformes  estables  i

dinamitzadores de la comunitat.  En el cas que ens ocupa n’és el fundat  ad hoc

Consell Veïnal.

• La comissió de seguiment (CS): es tracta d'una comissió que reuneix a totes les

entitats que, potencialment, estarien interessades en el projecte: l'administració

(personal tècnic i polític) i representants del teixit associatiu. En aquest projecte

d’escala  pivot  la  CS  no  s’hi  ha  constituït  com  a  tal  sinó  que  han  sigut  els

departaments  d’urbanisme  i  participació  junt  amb  alcaldia  qui  han  fet  un

seguiment del procés i ha pogut participar en un parell de sessions de devolució

amb el Consell. 

Respecte als eixos del projecte, la IAP recomana:

• La delimitació d'uns objectius que cal treballar que responen a la detecció de

determinats símptomes. 

• L'elaboració d'un diagnòstic participatiu. 

• La posada en pràctica de les accions proposades que es deriven del diagnòstic. 

• L'avaluació de les accions realitzades. 

• La posada en pràctica de les accions i la seua valoració obrin un nou cicle en el

qual s'identificaran nous símptomes i necessitats i es concretaran nous objectius.

Donat el context pandèmic en què s’encomana aquest projecte, i que aquesta seria la

primera experiència participativa al municipi, es planteja un enfocament emmarcat en la

IAP però escalat a la peculiartitat del moment i els recursos disponibles.



D’entrada,  és un encàrrec que sorgeix des de l'Administració local  i  no una demanda

ciutadana. Per tant, s'ha treballat de manera emfàtica el coneixement experiencial de la

ciutadania, juntament amb el saber tècnic, tot generant un marc de partida comú en el

qual identificar les prioritats ciutadanes que poden motivar la implementació d’accions i

polítiques públiques en la línia de salut comunitària i  el desenvolupament sostenible,

que en el moment present, tal com s’impulsa des de la Unió Europea i les administracions

nacionals i autonòmiques.

En  aquesta  línia,  la  IAP  proposa  la  creació  d'espais  en  els  quals  construir  discursos

col·lectius  sobre  les  necessitats  i  potencialitats  de  la  realitat  local.  Aquests  relats

compartits permeten traçar un full de ruta per a implementar accions amb el territori i

des  del  territori.  Al  mateix  temps,  aquests  espais  permeten  generar  processos

pedagògics  que  ajuden  a  desenvolupar  una  mirada  crítica  i  més  sensible  cap  a  les

pluralitats i cap a la diversitat.

  2. EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ VEÏNAL  

A  continuació  exposem  un  resum  del  mateix,  publicat  a  l’apartat  de  Participació

Ciutadana del web municipal, i es pot consultar ací  .

La participació ciutadana és un dels punts fonamentals de la política democràtica d’un país

així com de cadascun dels seus municipis. Ha estat regulada en diferents normes, des de la

Constitució Espanyola del 1978 passant per la Carta Europea d’Autonomia Local,  la Llei

7/1985,  de 2 d’Abril,  o les recomanacions del Consell  de Ministres del Consell  d’Europa.

Precisament, la reforma introduïda en la Llei 7/1985, del 2 d’Abril, Reguladora de les bases

del Règim Local,  a  través de la Llei  57/2003,  del  16 de desembre,  de Mesures per a la

modernització  del  govern  local  impulsa  els  mecanismes  de  participació  ciutadana  per

adaptar-la a les regles d’actuació que s’estan portant a terme en Europa, tal  i  com s’ha

manifestat  en  repetides  ocasions  pel  Consell  d’Europa.  També  la  Llei  11/2008,  del

3  de  juliol,  de  Participació  Ciutadana  de  la  Comunitat  Valenciana,  de  la  Generalitat

Valenciana, dissenya els paràmetres de la participació en l’àmbit del nostre territori.

http://www.alfaradelpatriarca.es/wp-content/uploads/2020/01/Reglament-de-participaci%C3%B3-ciutadana-corregit.pdf


En aquest marc, l’Ajuntament d’Alfara pretén impulsar i afavorir per tots els mitjans al seu

abast  la  potenciació  de  la  participació  ciutadana  en  la  gestió  municipal,  fet  que

justifica  la  redacció  d’aquest  reglament.  Aquest,  fruit  d’un  procés  participatiu  que  ha

implicat  tant  a  les  associacions  municipals  com  a  veïns  i  veïnes  en  general,  tracta  de

ser un document ajustat a la realitat i característiques del municipi, formulant mecanismes

de participació innovadors i  inclusius per a tots els col·lectius poblacionals.  El document

parteix de la centralitat i la importància del teixit associatiu local, àmbit privilegiat de la

participació del veïnat.

El Reglament s’estructura en tres grans capítols. En el primer d’ells, es recullen bàsicament

els drets de la ciutadania així com els canals a través dels quals materialitzar-los en l’àmbit

local,  fent-se  ús  del  terme recollir  per  subratllar  que aquests  drets  ja  estan  garantits  i

regulats  en  les  Lleis  i  en  la  Constitució.  El  reglament  els  publica  per  afavorir  el  seu

coneixement per part de tots els veïns i veïnes. El capítol segon està dedicat a prioritzar i

definir els mecanismes de participació ciutadana que es poden desenvolupar en el municipi

en els propers anys així com a regular i formular el funcionament dels mateixos. Per últim,

el capítol III assenyala diferents mecanismes per donar suport al teixit associatiu local.

Tot seguit  indexem els  continguts  del  Pla,  per  fer  constar  tot  seguit  que la  primera

experiència pilot, la I edició del Consell Veïnal d’Alfara del Patriarca, es tracta d’un ajust

dels objectius de l’ordenança esmentada.

CAPÍTOL 1. Drets de la ciutadania

ARTICLE 1. Dret a la participació

ARTICLE 2. Dret a la informació

ARTICLE 3. Dret de petició

ARTICLE 4. Dret d’audiència

ARTICLE 5. Dret a la iniciativa ciutadana

ARTICLE 6. Participació en el Ple municipal

ARTICLE 7. Transparència de l’administració pública

ARTICLE 8. Canals de comunicació locals



CAPÍTOL 2. Instruments de participació ciutadana

ARTICLE 9. Consells municipals

ARTICLE 10. Consell de participació veïnal

ARTICLE 11. Consell de xiquets i xiquetes

ARTICLE 12. Funcionament del Consell

ARTICLE 13. Pressupostos participatius municipals

ARTICLE 14. Procediment i fases de treball

ARTICLE 15. Desenvolupament de processos participatius sobre qüestions

concretes municipals

ARTICLE 16. Consulta ciutadana

ARTICLE 17. Funcionament de les consultes

ARTICLE 18. Garanties de la consulta

ARTICLE 19. Gestió participativa equipaments públics

ARTICLE 20. Accions formatives en matèria de participació ciutadana

CAPÍTOL 3. PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS

ARTICLE 21. Foment de l’associacionisme

ARTICLE 22. Activitats suport a l’associacionisme

ARTICLE 23. Facilitació dels tràmits administratius

ARTICLE 24. Promoció de l’associacionisme

ARTICLE 25. Registre de col·lectius joves

ARTICLE 26. Registre d’entitats ciutadanes

ARTICLE 27. Ajudes econòmiques

Així doncs, el projecte que ací s’exposa és una posada en pràctica de manera iniciàtica de

la conjunció de diversos articles del Reglament de Participació Ciutadana d’Alfara del

Patriarca adaptat a les condions sociohistòriques del 2020/2021, i amb la possibilitat que

prenga continuïtat en una segona edició ampliada. 



  3. EL  CONSELL VEÏNAL COM A ESPAI DE PARTICIPACIÓ  

3. 1. OBJECTIUS

El Consell Veïnal naix amb la voluntat de constituir-se com un òrgan legítim de consulta

i incidència en Alfara, un espai de comunicació i intercanvi entre el veïnat i l’equip de

govern.  En  aquesta  primera  edició,  el  Consell  rebrà  una  sessió  de  formació  en

participació  ciutadana i  farà  un  diagnòstic  perceptiu  col·lectiu per  detectar

necessitats i potencials del municipi. Aquest, servirà per a desenvolupar posteriorment

propostes  a  presentar  en  els  Pressupostos  Participatius  de  2021 i  contribuir  a  la

millora d’un espai públic del poble.

3. 1. CONFORMACIÓ DEL I CONSELL VEÏNAL

• Per  a  aquesta  primera  edició  pilot,  es  decideix  que  el  Consell  tinga  una

composició mixta, és a dir, que el conforme veïnat a títol individual i membres

representants del teixit associatiu. Aquest format, a més de convidar directament

agents vinculats a la salut (societats esportives,  jubilats,  etc.),  també facilita la

substitució  de  membres,  en  el  cas  de  les  persones  representants  de  les

associacions,  si  calgués  per  causa  major  o  trajectòria  vital.  El  Consell  podrà

convocar quan calguera una sessió extraordinària amb membres de la corporació

municipal o personal tècnic, i viceversa.

• Donada la situació extraordinària d’incertesa a causa de la Covid-19, es proposa

reduir  el  Consell  al  voltant  de  15 membres.  És  necessari  reforçar  que hi  haja

paritat de gènere.

• Pel que fa a la convocatòria de membres, d’una banda es farà un anunci públic i,

mitjançant  un  formulari    en  l’App s’hi  podrà  inscriure  qualsevol  persona  major

d’edat empadronada al  municipi.  Entre les  persones inscrites,  i  segons  criteris

sociodemogràfics de representativitat, es farà un sorteig. D’una altra banda, es

farà una invitació a les associacions del poble perquè directament en formen part.



• El Consell es reunirà trimestralment al llarg de l’equivalent a un curs escolar. En

aquesta  primera  edició,  se  celebraran  3  sessions ordinàries  de  diferent  caire

(formació,  taller...)  i,  en  la  mesura  del  possible  segons  es  consensue,  algunes

reunions  extraordinàries  per  tractar  temes  específics  d’urgència.  Les  reunions

duraran  2  hores  com a  màxim  i  es  realitzaran  en  un  espai  municipal  habilitat

segons les recomanacions sociosanitàries.

• En la primera reunió fundacional es consultarà amb les persones membres quin

canal de comunicació interna es prefereix per convocar les següents reunions o

tallers (correu electrònic, llista de difusió de WhatsApp...), i també se sondejaran

les dates per assegurar la disponibilitat.

• Es crearà un apartat específic del Consell al web de l’Ajuntament per publicar-hi

la informació i les actes del progrés d’aquest.

—  ► PREGUNTES PER AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DE L’APP (RESPOSTA SÍ/NO)

• Eres major d’edat?

• Estàs empadronat/ada en Alfara?

• Eres dona?

• Has nascut en Alfara?

• Formes part d’alguna associació?

• Tens fills/es menors d’edat?

* Caldrà comprovar,  si  és  possible,  mitjançant  les  dades d’inscripció  en l’App i  el  padró

municipal, l’any de naixement de les persones inscrites. D’entre totes elles, si hi ha persones

que responen exclusivament a algun dels perfils que més interessen per salvaguardar la

representativitat (gènere, edat, nacionalitat d’origen...) se li pot reservar plaça directament

com a membre del Consell.

A la resta de persones inscrites, se les categoritza segons els criteris esmenats més a dalt i

se’ls  assigna  una  numeració.  Per  a  cada  categoria  es  fa  un  sorteig  (per  exemple,  en

qualsevol web o ferramenta   digital   de sorteig aleatori) per triar la futura persona membre i

«Moltes gràcies per inscriure’t!

Entre totes les persones interessades

farem un sorteig de places per a formar part del Consell. 

En cas d’eixir seleccionat/ada t’avisarem

a final de mes i et convocarem a

una primera reunió informativa.

Entre totes i tots farem d’Alfara un poble millor!»

https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=aplicaci%C3%B3n+para+sorterar
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=aplicaci%C3%B3n+para+sorterar
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=aplicaci%C3%B3n+para+sorterar


una persona suplent. A les escollides se les informarà personalment i se les convocarà a la

reunió informativa/fundacional del dijous 29).

—  TEXTOS DE CONVOCATÒRIA►

Convocatòria pública

Mamprén la I edició del Consell Veïnal d'Alfara del Patriarca.

Enguany, l’Ajuntament d’Alfara impulsa aquest espai de participació de la ciutadania en

temes  relacionats  amb  el  poble  i  el  benestar  del  veïnat.  El  Consell  es  reunirà

trimestralment  al  llarg  del  present  curs  escolar.  Qualsevol  persona  major  d’edat

empadronada en el municipi està convidada a formar-ne part.

Si estàs interessat/ada, consulta les bases i objectius d’aquesta edició en aquest enllaç

[enllaç a l’apartat del web de l’Ajuntament del Consell] i emplena el formulari de l’App

fins al 16 d’octubre. Entre totes les persones inscrites farem un sorteig per triar els i les

membres del Consell segons criteris sociodemogràfics de representativitat.

* Fer un parell de recordatoris (per exemple, el divendres 9 «Saps que l’Ajuntament d’Alfara

promourà enguany un Consell Veïnal? ....» i el divendres 16 «hui és l’últim dia per apuntar-se

al Consell Veïnal..»).

Carta d’invitació a les associacions

Benvolguts membres de [nom de l’associació],

Ens  posem  en  contacte  amb  vosaltres  per  comunicar-vos  que  l’Ajuntament  d’Alfara

impulsarà enguany un Consell Veïnal, un espai per reflexionar i actuar col·lectivament

sobre assumptes relacionats amb la gestió i benestar del poble. Aquest estarà compost

per veïnat a títol individual i representants de les associacions. 

Ens agradaria molt comptar amb les vostres aportacions, de manera que us convidem a

formar-ne part en aquesta primera edició. Pot vindre en nom de la vostra associació la

persona que vosaltres decidiu, que haurà d’assistir a les reunions/taller trimestrals del

Consell. En aquest enllaç  [hipervincle a l’apartat web de l’Ajuntament] podeu consultar

les bases i objectiu de funcionament. 

Us  preguem  que  ens  confirmeu  el  vostre  interés  en  participar  o  la  manca  de

disponibilitat en  [mitjà de preferència:  telèfon de l’Ajuntament,  e-mail...] abans del 19

d’octubre.

Cordialment, _______________________ 



—  PUBLICACIÓ FUNDACIONAL►

3.2.  METODOLOGIA I TRAÇABILITAT PÚBLICA

El  Consell  ha  estat  dinamitzat  per  personal  tècnic  extern  format  en  metodologies

participatives. L’enfocament de les mateixes ha sigut procurar la representativitat de la

diversitat poblacional i generar coneixement col·lectiu i propostes que afavorisquen el

benestar del comú del poble, com ja s’ha explicat a l’apartat sobre IAP d’aquest informe.

És important també que el desenvolupament del projecte siga el més clar possible pel

que fa als objectius, programació i comunicació pública. Per tant, l’abast de la incidència

d’aquesta  primera  edició  ha  estat  previst  i  pautat  amb  el  màxim  detall  i  temps

d’antelació possibles i la seua trajectòria s’ha anat acompanyant de la publicació d’actes

a  l’apartat  web  ad  hoc  de  Participació  en  l’Ajuntament  d’Alfara  del  Patriarca:

http://www.alfaradelpatriarca.es/reglament-de-participacio-ciutadana/

http://www.alfaradelpatriarca.es/reglament-de-participacio-ciutadana/


3. 3. CALENDARITZACIÓ

CONSELL VEÏNAL DE PARTICIPACIÓ

Octubre
2020

Convocatòria pública
i Reunió informativa

Novembre
 2020

Sessió formativa en gestió municipal i participació

Març
2021

Sessió de diagnòstic participat 

Juny
2021

Sessió de devolució del diagnòstic participat
amb personal tècnic i polític

Setembre
2021

Sessió de disseny de les propostes per als PPPP’21
amb personal tècnic

Octubre
2021

Sessió de valoració de l’edició, priorització i propostes per al curs vinent

Desembre
2021

Entrega d’informe final

devolució



  4. ACTIVITATS REALITZADES  

4.1. REUNIÓ INFORMATIVA 

Dijous 29 d'octubre,  a les 19.00 h,  al  Centre Cívic  d'Alfara,  es  va celebrar una reunió

informativa amb les persones interessades a formar part del 1r Consell Veïnal del poble.

Una iniciativa promoguda per l'Ajuntament amb la pretensió de configurar un espai de

participació ciutadana estable on el veïnat aborde qüestions pel benestar general poble.

Seguint totes les mesures sanitàries i amb inscripció prèvia, vora una quinzena de veïns i

veïnes van assistir a l'encontre. En primer lloc donà la benvinguda Marisa Almodóvar,

regidora de Benestar,  Festes i  Participació,  que va presentar l'equip dinamitzador del

Consell format per les sociòlogues Isa Gadea i Neus Berenguer. Les dinamitzadores van

explicar en què consistirà  l'edició d'enguany (propòsit,  metodologia i  calendari)  i  van

respondre les preguntes del públic sobre competències i logística, tot animant a gaudir

de l'experiència de sentir-se part dels processos de millora i transformació d'Alfara.

Als pocs dies es publicà una acta constitutiva del Consell al web de la corporació i se cità

als i les membres definitives a una sessió formativa sobre participació ciutadana i gestió

municipal. 



4.2. SESSIÓ FUNDACIONAL I FORMATIVA

El  19 de novembre de 2020, es va inaugurar el I Consell Veïnal d'Alfara amb la primera

reunió oficial de les persones que l'integren al Centre Cívic. La sessió va consistir en una

formació  sobre Participació Ciutadana impartida  per  les  dinamitzadores del  grup,  Isa

Gadea i Neus Berenguer.

Entre altres qüestions, els i les assistents van comprendre com la gestió municipal i el

disseny urbà influeixen en el benestar de la població, quines són les competències de

l'Ajuntament al respecte i quin grau d'incidència pot tindre el Consell Veïnal en la millora

de la salut sociocomunitària.

Així doncs, l'encontre va servir per a fer colla i celebrar la diversitat de la composició

d'aquesta, consensuar l'enfocament des del qual es treballarà, i  pautar el full de ruta

d'aquesta  primera  edició.  Comptat  i  debatut,  va  ser  un  capvespre  ben  profitós  i

encoratjador; un estímul col·lectiu que, donades les circumstàncies d'incertesa sanitària,

té molt de valor.



4. 3. TALLER DE MAPEIG

• Assistents: dona jove, home jove, dona mitjana edat, l’AMPA, la Falla i les dues

dinamitzadores de la sessió.

*  N’excusen l’existència  la  resta  de membres  per  motius  laborals  o  conciliació

familiar.

• Emplaçament i duració:  Centre Cívic d’Alfara del Patriarca, de 19 h a 20.30 h.

• Objectiu: Fer un diagnòstic participat sobre l’espai públic i dotacions del poble, en

el  marc  de  l’urbanisme  sostenible  i  la  salut  comunitària,  exposat  en  la  sessió

formativa anterior.

La  sessió  va  començar  amb  una  reflexió  individual  sobre  l’aprofitament  i  l’estat

d’ubicacions del poble que se sovintegen o s’eviten significativament. Tot seguit, en dos

grups  de  treball  i  amb  el  suport  del  mapa  del  municipi,  es  va  aprofundir  en  les

percepcions esmentades, afinant els arguments o destacant-hi més factors a considerar.

Després, es va tornar al format plenari on les dinamitzadores van exposar el diagnòstic

de cada grup i contrastat els punts analitzats que, en funció de les vivències singulars així

com de les de l’entorn familiar i social de cada persona assistent, van concordar o variat.

La interpretació d’aquesta lectura integral va permetre consensuar, en termes generals,

una  valoració  molt  positiva  dels  del  patrimoni  i  els  espais  de  salut  i  socialització

alfarencs,  tot  i  que  preocupa  el  manteniment,  la  disponibilitat  i  l’ús  cívic  d’aquests.

Altrament,  es va acusar la dificultat dels i  les vianants per a transitar amb seguretat

segons quins carrers i vies a causa de la manca de voreres amples i barreres, i també la

complicació per aparcar i circular amb cotxe en algunes zones del poble. 

Finalment, es va explicar de nou què són els Pressupostos Participatius, quin sol ser el

procés d’arreplegar propostes i quins criteris tècnics i jurídics les validen perquè puguen

passar a la fase de votació. Per tal d’afavorir la implementació dels PPPP 2021 d’Alfara, el

Consell  Veïnal  elaborarà  en la  sessió  següent  quins  aspectes  del  diagnòstic  que són

susceptibles d’esdevenir propostes viables.





4. 4. TALLER DE DEVOLUCIÓ

• Assistents: dona jove, home jove, home major AMPA San Juan de Ribera, Falla la

Unió,  Club  d’Atletisme,  Amics  dels  reis  mags,  l’alcaldessa  Marisa  Almodóvar,

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: Jardins de l’Ajuntament, de 19 h a 20.30 h.

• Objectiu: Fer un retorn tècnic i  polític  del diagnòstic participat fet pel Consell

Veïnal  en  la  sessió  anterior,  i  valorar  quines  propostes  serien  susceptibles  de

presentar-se als Pressupostos Participatius.

La sessió va consistir en un repàs fil per randa dels problemes i potencials detectats pel

veïnat en la sessió anterior; eixe diagnòstic formarà part d'un informe final sobre la I

edició del Consell Veïnal d'Alfara, l'esborrany del qual ja es va fer arribar a alcaldia i al

departament d'Urbanisme.

Les  dinamitzadores  van  anar  exposant  cadascun  dels  punts  mapejats  i  l'alcaldessa  i

l'arquitecte van aportar el parer polític i tècnic al respecte. També, els i les membres del

Consell Veïnal van poder ampliar o ajustar la informació recollida fins al moment.

D'una banda, convé subratllar la coincidència de part del diagnòstic veïnal amb les línies

de  treball  previstes  per  la  corporació  municipal.  Així  doncs,  es  va  informar  que

l'Ajuntament, després d'ocupar-se de les reparacions en l'asfaltatge dels carrers, tenia la

intenció d'intervenir en les zones verdes del poble, entre altres aspectes. També, es va

explicar  que  s'estava  treballant  en  el  Pla  Urbà  d'Actuació  Municipal,  que  s'ocupa  i

s'orienta, en certa manera, cap a la pacificació del trànsit rodat i l'habilitació dels carrers i

places  per  a  l'ús  i  gaudi  dels  vianants.  De  manera  paral·lela,  es  va  aprofundir  en

localitzacions  i  recursos  concrets,  així  com  en  la  reserva  pressupostària  per  fer

campanyes de sensibilització en sintonia amb els conflictes cívics percebuts pel Consell.



D'una altra banda,  es  va analitzar què podria  esdevindre una proposta viable per als

Pressupostos Participatius. Es recordà que per a aquest objectiu s'havien de complir els

següents requisits: ser una Inversió Financerament Sostenible (és a dir, que no comporte

despeses de manteniment i tinga garantia de perdurabilitat a mitjà termini), tècnicament

viable (que la ubicació permeta els requeriments necessaris), econòmicament viable (que

no supere els 15.000 €) i que tinga un impacte beneficiós per a la població segons el

paradigma de salut comunitària (exposat en la 1a sessió formativa del Consell Veïnal).

Al capdavall, la reunió va resultar didàctica en el sentit que les persones assistents van

poder  aprendre  i  constatar  què és  competència  municipal  i  què  no,  en  quin  grau la

participació veïnal contribueix a legitimar o prioritzar les actuacions de l'Ajuntament o la

pressió que aquest faça a òrgans superiors (com ara Diputació),  i  com algunes obres

depenen de l'accés a subvencions (de la GVA, estatals o europees, segons el cas) i això

condiciona indefugiblement el ritme de les execucions.

Per  concloure,  es  va  expressar  el  compromís  per  part  de  l'equip  dinamitzador  i  el

departament  d'Urbanisme  d'aterrar  les  possibles  propostes  per  als  Pressupostos

Participatius,  a  fi  que  el  Consell  les  treballara  de  manera  més  acurada  en  el  taller

següent.



4. 5. TALLER DE PROPOSTES PER ALS PPP’21

• 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.

A l’inici de la sessió les dinamitzadores van fer un repàs del treball pel Consell Veïnal

d’Alfara fins al moment, al llarg de 4 sessions: reunió informativa, sessió formativa sobre

salut comunitària i planificació urbana, diagnòstic i devolució del diagnòstic juntament

amb  el  cribratge  de  les  propostes  susceptibles  de  ser  presentades  als  Pressupostos

Participatius.

A continuació,  l’arquitecte municipal  de suport,  José Soriano,  va explicar al  detall  els

desavantatges i potencials de les dues propostes destriades en la sessió anterior. Alhora,

es va recordar que la resta del diagnòstic i propostes que no podien formar part d’eixe

procés  (per  pressupost  o  estar  fora  de  la  competència  de  l’Ajuntament)  igualment

constarien 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 es va decidir l’emplaçament i el mètode òptims per a

implementar  les  dues  propostes  (protecció  al  parc  de  Don  Emilio  i  pista  de

«monobàsquet») a fi que foren viables tècnicament i econòmicament, i també inclusives

des d’una perspectiva de gènere; és a dir, que foren accessibles per a una diversitat de

públic  (segures,  sostenibles,  netes,  condicionades  també  per  a  gent  amb  mobilitat

reduïda, etc.) i comportaren 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 es va acordar que les dinamitzadores presentarien les propostes en

nom del Consell Veïnal arreplegant tot el consensuat i que la pròxima sessió (i última) del

Consell seria al mes següent amb l’objectiu d’avaluar aquesta primera edició del projecte

i prioritzar noves línies d’intervenció per a una possible segona edició. 

Tanmateix, en l’últim procés de revisió tècnica, se’n va validar només una, la qual es va

difondre a través de les xarxes socials i personals dels i les membres del Consell Veïnal

per a incentivar el procés de votació.



4. 6. SESSIÓ D’AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ

• 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.

En la primera part de la sessió les dinamitzadores van recordar el treball desenvolupat

pel  Consell  Veïnal  d’Alfara fins al  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’hi  van  valorar  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.

Comptat  i  debatut,  s’hi  feu  una  valoració  molt  positiva  pel  que  fa  a  l’adequació  del

contingut  i  la  metodologia,  tot  i  que  es  lamentà  la  manca  d’assistència  de  manera

continuada o puntual d’algunes persones membres del Consell i  es feren aportacions

sobre com fomentar més el compromís en pròximes edicions si se’n donaren.

En  la  segona  part  de  la  sessió  es  va  emprar  un  paperògraf  amb  la  síntesi  de  les

problemàtiques detectades al diagnòstic perceptiu desenvolupat al llarg de la primera

edició.  En la  presentació d’aquestes,  es  va  aprofitar  per a  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  pogués  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.



  5. RESULTATS DEL DIAGNÒSTIC PERCEPTIU  

Val  a  dir  que  la  metodologia  d’Investigació-Acció-Participació emprada  facilita  no

només l’expressió de l’experiència particular sinó que activa mecanismes de generació

de  coneixement  col·lectiu.  És  per  això  que,  en  aquesta  primera  fase  d’investigació

distingim tres moments de reflexió  ―l’individual, el grupal i el plenari― que integren

totes les subjectivitats i aporten una visió col·lectiva consensuada. Per aquest motiu, en

aquest document no es reflecteixen els factors analitzats segons la categoria proposada

inicialment,  (espai  de  preferència,  zona  millorable,  lloc  a  evitar),  sinó  que  s’hi  deixa

constància  del  conjunt  de  reflexions  sobre  els  ítems  referenciats  al  llarg  de  tota  la

primera edició en situació de taller o de plenari del Consell Veïnal d’Alfara. Cal advertir

que, tot i que s’ha comptat amb la devolució de l’alcaldessa i l’arquitecte local, aquestes

apreciacions no es recullen ací atés que eixa comunicació s’ha fet a tall privat informatiu. 

S’espera  que  aquesta  anàlisi  siga  d’utilitat  tant  per  a  l’equip  de  govern  a  l’hora  de

prioritzar  segons  quines  intervencions  municipals  així  com  per  al  departament

d’urbanisme en projectes venidors (com ara PMUS, PUAM, etc.) que requerisquen una

part de diagnòstic participatiu.

Així  doncs,  a  continuació  exposem  al  detall  els  ítems  treballats  durant  el  taller,  a

iniciativa de les persones participants, en clau sociocomunitària:

 ● APARCAMENT

En  horari  lectiu  del  CEU  els  cotxes  del  seu  alumnat  ocupen  gran  part  de  les  zones

d’aparcament del poble. Tot i que hi ha alguns carrers oberts a tothom, com ara el carrer

Major o el solar habilitat, no és factible per a la gent que viu en zones més allunyades del

poble  o  si  necessiten  traure  o  aparcar  fora  dels  horaris  establerts  (de  7  h  a  21  h).

Es considera que en general és difícil aparcar en Alfara i es critica que hi haja molts guals

que no s’utilitzen. Es comenta que hi ha més facilitat per la Biblioteca i Tirant Lo Blanch.

 → Proposta: Habilitar un aparcament dissuasiu

Fer una campanya comunicativa de visibilització dels aparcaments i

distàncies per desvetlar les possibilitats de proximitat.



 AVINGUDA 1● r DE MAIG

És una zona on passen cotxes a  molta velocitat,  ambientalment carregada pels  tubs

d’escap dels cotxes i amb sensació de desangelada per la manca d’habitatges.

D’entrada, les persones vianants solen evitar-la i anar per la paral·lela, per dins el poble.

Es proposa posar-hi baranes, com en altres vies de carretera o grans avingudes, perquè

les persones vianants s’hi senten més segures. 

«La gent més o menys respecta la  velocitat per  dins del  poble,  però la  carretera de

València a Nàquera és un rally».

«Hi ha parts de l’avinguda que tenen barana, però algunes que no i fa la sensació que els

cotxes se te’n venen damunt, jo sempre duc la xiqueta apegà a la paret».

 → Proposta: Protegir les voreres amb una barana

● BANYS DEL POLIESPORTIU

Com que estan dins del bar, durant el període de majors restriccions han estat tancats a

partir de les 18 h, tot i que els entrenaments duren fins més tard. Convindria una solució

perquè els pogueren utilitzar durant l’horari d’entrenament també.

 → Proposta: Que els entrenadors compten amb un joc de claus per poder usar-lo 

durant els entrenaments.

● BARRANC DEL CARRAIXET

Es  considera  un  dels  recursos  patrimonials  més  emblemàtics  del  poble  i  un  espai

potencial  de  salut,  ja  que  s’hi  utilitza  molt  com  a  zona  de  passeig  i  relaxament,

especialment durant la pandèmia: «s’ha consolidat com el pulmó verd del poble; no hi ha

cotxes, s’està tranquil».  Però es critica seriosament el fet que s’haja convertit en una

escombrera no oficial. Se sap de molta gent que hi accedeix en furgoneta i hi descarrega

deixalles.  Es  demana  que l’Ajuntament  ho  mantinga net  i  que actue davant  aquests

comportaments. Llavors, es comenta que hi ha una associació que fa treballs de neteja,

però  no  està  clar  si  és  de  caràcter  voluntari  o  una  brigada  de  la  Mancomunitat.  En

qualsevol dels casos, com que es mantenen les actituds incíviques no s’aprecia millora al

ritme que caldria. Es concreta que en la zona del paretó, «la zona més antiga del poble,

una joia», dues colles s’han fet barraques de palet de manera il·legal i generen brutícia i

soroll.

 → Proposta: Campanya de civisme/Recursos de neteja /Tallar l’accés a furgonetes.



 ● BOTELLOT

En el parquet pròxim al CEU, vora el kebab, hi ha gent que beu al carrer i ho deixa tot

brut, a més de generar soroll.

«Pots estar de xarreta en un parc en els teus amics menjant pipes o el que siga i després

cadascú se’n va al seu lloc i no s’ha de notar que hi ha hagut ningú».

«Darrere del tanatori, que està amagat i té banquets i es fa fosc, també es posa molta

gent a fer muntonet».

 CAMÍ DE RAFELBUNYOL I RODALIA (fosforera, cementeri, grauero...)●

Hi  ha  zones  dels  afores  del  poble  que  durant  la  pandèmia  han  restringit  l’accés  de

vehicles motoritzats, ja que els parcs estaven tancats; motiu pel qual «es va omplir de

vida perquè hi havia molta gent, molts xiquets en bicicletes, patins, gent corrent... molt

atractiu per al poble». Són zones de sòl urbanitzable però que encara estan en procés, no

estan molt construïdes, hi ha poques cases i aïllades. Com que no hi ha molt de trànsit de

cotxes està bé per anar a passejar i de fet, durant la pandèmia, s’ha sovintejat molt ja

que es valora que estant encara dins el poble hi haja molt bones vistes. Però justament

per eixa condició inhòspita «la gent fa el que vol». Està molt brut d’excrements de gos; el

pipicà ha millorat i s’usa, però la gent arriba al descampat del carrer St Vicent i solten els

gossos, i van creuant la carretera i caguen i pixen com si encara fora un descampat, que

ja  no  ho és.  Quan  caguen  en  la  vorera  solen  arreplegar-ho  els  amos,  però  hi  ha  un

jardinet darrere d’una casa que no és pipicà i el gasten com si ho fora, i quan aplega

l’estiu fa molt mala olor. «Caguen en el descampat, que ja no ho és, abans d’arribar al

pipicà». 

Aquesta pràctica, a més de generar mala olor i sensació de brutícia, també incomoda i

provoca  inseguretat  a  qui  s’hi  veu  envoltat  o  assetjat  pels  gossos  solts.  A  més,  de

vegades s’hi ha vist cotxes circulant contra direcció.

 → Proposta: Campanya de civisme PIPICANS

● CAMPUS DEL CEU-SAN PABLO

D’una banda, s’agraeix que no hagen tallat els carrers que el travessen i que de vegades

(per  exemple,  per  a  les  discomòbils  prepandèmia)  s’utilitze  la  seua  plaça  per  a

celebracions municipals. D’una altra banda, es qüestiona que algunes instal·lacions, com

la zona enjardinada amb arbreda i bancs sí que tanque durant els caps de setmana, tot i



que  es  dubta  que  en  cas  d’obrir-se  al  públic  es  pogués  mantindre  neta:  «quan  la

universitat està oberta pots anar quan està tancat no. Seria una bona zona de pícnic si hi

haguera civisme».

Pel que fa a l’aparcament, es critica que el veïnat no el puga emprar fora d’horari.

«És positiu perquè com el trànsit està tallat els caps de setmana és una zona agradable

de passejar».

 → Proposta: Habilitar més zones d’aparcament per al veïnat

o planificar la disponibilitat i tardança segons la zona del poble.

Obrir el garatge del CEU.

 CARRER DOCTOR NAVARRO●

El trosset de la plaça la Creu fins al parc de Don Emilio és molt conflictiu, ja que les

voreres són tan estretes que les persones no poden passar-hi amb un carret o amb un

xiquet de la mà, i  és igualment incòmode per als  conductors.  Es proposa que no s’hi

puguen aparcar cotxes i s’hi amplien les voreres, o que directament se’n restringisca l’ús i

només hi circulen vianants (a excepció dels vehicles que han d’accedir-hi al seu garatge).

«Si vas en una vorera on no hi ha vehicles aparcats els vehicles que circulen et passen

molt prop, la por a què el retrovisor d’una furgona et pegue una bascollà és real».

«Els cotxes van tan ràpid que a voltes es carreguen el retrovisor dels cotxes aparcats».

«Com a conductor també t’hi sents molt insegur. Si és per la nit, jo puge la roda damunt

la vorera per no endur-me retrovisors».

 → Proposta: Ampliació de voreres (llevant places d’aparcament)

o fer el carrer només per a vianants.

Reestructuració de la plaça la Creu, fer-la més accessible i bonica 

(conversió de la plaça en zona de vianants,

així com els carrers València i Dr. Navarro).

 ● CARRER RICARDO VALERO

És un carrer molt complicat perquè els cotxes hi circulen a molta velocitat, tot i els guals.

Hi ha un cantó amb un gir molt tancat i amb la vorera molt estreta, que es percep perillós

tant com per als vianants com per als conductors:  «Igual hi ha un cotxe en segona fila

aparcat i no el veus fins que el tens damunt».

 → Proposta: Limitació zona 30.



 ● CARRER VALÈNCIA

Dona a la Creu. També és molt estret. Al cantó hi ha un bar que ocupa el carrer amb les

seues taules, de manera que els vianants han de baixar a la carretera per no coincidir

amb la gent que està consumint o fumant sense mascareta. 

«Abans no era tan problemàtic, però amb la Covid, si he d’anar amb el meu fill per este

carrer he d’anar per la carretera».

● CARRETERA VORA EL POLIESPORTIU I CAMÍ DE VINALESA

És una zona molt transitada a peu quotidianament, no només per motiu d’oci sinó també

per desplaçaments laborals.  Però com que no està habilitada per als  vianants el  seu

trànsit és molt perillós.  Així  i  tot,  és una via pràctica que caldria  adaptar perquè s’hi

continués usant però de manera segura. «Al tros que ix al barranc, li falten trossos.  Ahí

dona a la carretera principal que va a Vinalesa i per ahí moltes vegades els cotxes van

super ràpid, sobretot a la nit. Com hi haja algú passejant al gos per ahí se l’endú per

davant.  No hi ha guals  no hi ha pràcticament il·luminació,  té clots...  és una carretera

secundària del poble que no està adaptada. En males condicions tant per als vianants

com per als conductors. Molta gent ix per ahí en el gos perquè el pipicà està ahí en el

cantó».  A més, té una corba que no té gens de visibilitat ni per a conductors ni per a

vianants. En teoria és un carrer que és només d’un sentit, però la placa que indica que és

només d’un sentit està al final, de manera que només es veu si es ve per la carretera;

«però molta gent entra per un altre carrer i gira a tota velocitat, i com vages en la bici, a

peu, caminant, en cotxe... t’ho menges». Caldria un senyal a l’alçada del tram del carrer

Sant Vicent.

 → Proposta: Habilitar el camí per a bicis o vianants (competència Diputació).

 ● ENTORN DE L’HORTA

S’aprecia molt el fet que el poble estiga envoltat d’horta. 

«No me n’aniria d’Alfara per l’horta. No és un poble gran, així que visques on visques en 5

minuts estàs en l’horta o en el barranc»

«Si tens algun problema en el dia, te’n vas a l’horta i se te’n passa. Agarres la bici i ara

veig un cavall, una ovella... és un espai de salut física i anímica».



● ESCOLETA

L’entrada  principal  a  l’escoleta  és  pel  pati  (VitalKids).  Hi  ha  una  empresa  que  és

d’extintors i es deixen la furgoneta en descàrrega de manera que bloquegen la vorera.

 ● EXCREMENTS DE GOS 

Es detecta que no tothom fa ús dels pipicans, i es permet que els gossos facen les seues

necessitats on siga i no s’arrepleguen després (zona CEU-Tirant Lo Blanch, etc.).

● JARDÍ DE L’AJUNTAMENT

És una zona molt bonica i previ a la situació pandèmica s’ha utilitzat per fer algun sopar

de jubilats, cine a la fresca, monòlegs..., festa estiuenca per Sant Vicent. Però només de

manera excepcional, ja que normalment està tancat i només és lloc de trànsit per a la

policia. Es considera un espai desaprofitat que es demana per a l’ús espontani i quotidià.

 → Proposta: Obrir el jardí al públic.

● PAELLERS VORA EL PIPICÀ

Encara  no  s’han  pogut  inaugurar  per  la  pandèmia,  però  es  valora  positivament  la

intervenció. 

● PARC DE DON EMILIO

Es valora positivament per la seua ubicació i perquè sol mantindre’s net excepte quan

algunes persones hi tiren les corfes de les pipes).  En concret,  l’àrea menuda amb els

gronxadors per als xiquets. «És una zona molt tranquil·leta. En estiu hi ha molta ombra i

s’està molt fresquet; si fa aire, ahí no corre l’aire, s’està molt bé. A mi m’agrada molt i al

meu xiquet li agrada molt. Anem molt».

Es demana tancar el muret que l’envolta, ja que per l’obertura de vegades se n’ixen els

xiquets  menuts  amb  el  patinet  o  un  baló  i  van  directes  a  la  carretera.  De  fet,  els

conductors ja acostumen a anar a l’alerta per això. Es considera que el muret es pot

ampliar, ja que en eixa eixida tampoc no hi ha cap una ambulància, si és que està prevista

per al  Centre de Salut.  Es comenta que fa temps es van arreplegar signatures per a

tancar-lo, però no s’han tornat a tindre notícies.



Més enllà,  s'assenyala  també un problema de convivència  als  capvespres  perquè s'hi

concentra gent que té comportaments incívics,  joves fumant i  bevent...  «És una zona

arreplegadeta, per a estar tranquil·lets, però... i està prop de la biblioteca pública no sé si

afecta al  soroll».  Aquestes actituds incòmodes dissuadeixen que altra gent del poble

utilitze eixe espai.

 → Proposta: Allargar i tancar el muret que envolta el parc per a major seguretat.

● PARC DEL POLIESPORTIU

És la zona verda que està al  costat de l’escola.  La xicalla el  fa servir només eixir del

centre educatiu. Gràcies a estar orientat de cara a la mar, sense res construït al davant,

corre molt d’aire i a l’estiu s’hi està molt bé. Llavors, per la ubicació privilegiada i perquè

està tancat (i, per tant, no cal patir pels cotxes) és un punt de trobada ideal, i també per

estar-s’hi.

Tanmateix,  a causa de les mesures de seguretat per la Covid-19,  actualment  el  parc

forma part del  pati  de l’escola,  com una ampliació que facilita  l’adaptació i  accés de

l’espai a les restriccions per grups bombolla. Llavors, ja no es pot usar com a parc públic

perquè en acabar la jornada escolar es desinfecta i es tanca. 

«Des que les xiquetes començaren en l’escoleta era eixir i al parc i que córreguen [...]. Es

troba molt a faltar. Ficar-los directament de la classe a casa és impossible. Entenc les

raons, però es troba molt a faltar»

«En el parc hi ha bancs, papereres, fonts... i ha gravella i les caigudes està a l’ordre del

dia, però els columpios tenen lo de cautxo».

 → Proposta: Renovar els jocs infantils del parc del poliesportiu.

 PISTA DE BÀSQUET●

Fa dos cursos escolars es va fundar al poble una escola de bàsquet. La pista només està

oberta  en horari  d’entrenament,  ja  que en ser  compartida  amb el  futbet,  en acabar

l’entrenament  es  giren  les  cistelles  perquè  cap  xiquet  s’hi  repenge  i  li  puga  caure

damunt.  Per això,  les persones aficionades al bàsquet no poden jugar-hi en cap altre

moment  de la  setmana o  durant  el  cap de setmana (que han d’anar  a  les  pistes  de

Montcada).

 → Proposta: Posar unes cistelles fixes

o fer una pista oberta en un altre espai.



● PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Se la considera com un dels llocs més agradables del poble, especialment perquè és dels

pocs exclusius per a vianants. Això la converteix en un punt d’encontre i estada familiar

molt segur. S’hi valora el servei del bar Pasqual.

● REDONA DE LA UNIVERSITAT I EL PAS A NIVELL.

És  un  lloc  amb  molt  de  trànsit  accelerat,  per  ser  l’autovia  que  connecta  Alfara  i

Montcada.  En moments puntuals es congestiona molt i  a més la senyalització resulta

confusa:  «L’Stop,  el  Ceda...,  no  està  clar  qui  té  la  preferència  per  eixir.  Potser  un

semàfor...»;  «Allò  és  horrorós,  preferisc  anar  per  la  rotonda en el  cotxe  que és  més

intuïtiu». Els vianants tracten d’evitar-lo. «Has d’anar en vint ulls si vas caminant». 

 ● VORERES ESTRETES

De la gasolinera de la carretera de Foios fins al carrer Major en Tirant lo Blanch no hi ha

voreres o són molt estretes. S’evita anar a peu per allà. «Abans jo vivia ahí i pegava tota

la volta en les xiquetes per no anar per ahí: la vorera s’estreta molt i els cotxes van super

ràpid.  I  si  plou  es  fan  bassals  i  et  banyes  i  t’embrutes.  Ho  evite  sempre».

Com que eixa banda pertany a Montcada, es té la percepció de què es considera «terra

de ningú», que ningú s’hi fa càrrec tot i la seua perillositat.

● ZONA DEL MOLÍ

És una zona mig urbanitzada que delimita amb la séquia de Montcada i els camps de

l’horta, de gran bellesa paisatgística. Està molt ben dotada amb banquets i papereres,

malgrat que es percep que no s'empren. Es considera un bon espai per eixir a passejar en

família, amb les bicis i per a deixar els gossos córrer solts pels descampats. 

 ● ZONES VERDES

Es considera que per al creixement demogràfic i urbanístic que té el poble hi ha poques 

zones verdes públiques. 

 → Proposta: Fer un parc nou, millorar el de Don Emilio

o habilitar el jardí de l’Ajuntament per a l’ús quotidià.





  6. AVALUACIÓ I  REFLEXIONS  FINALS  

Després de l'exposició del  desenvolupament del  projecte,  així  com dels  resultats  del

diagnòstic,  presentem l'avaluació del procés per part del  Consell  Veïnal  junt amb les

recomanacions per a una segona edició, a fi de concloure el document.

1. Composició del Consell Veïnal

Les  persones  assistents  a  la  sessió  van  manifestar  que  l'anunci  del  projecte  els  va

resultar atractiu tant pel que feia al plantejament del projecte com pels mitjans pels

quals els va arribar: en el cas de les associacions per invitació directa de l'Ajuntament, en

el  cas  de  les  persones  particulars  a  través  dels  canals  de  comunicació  municipals.

S'aprecià la selecció dels i les membres mitjançant criteris de representació demogràfica

(edat, gènere, zona de residència, àmbit sociolaboral...) tot i que es trobava a faltar que

la convocatòria no hagués arribat a veïnat nouvingut d'altres nacionalitats. Tanmateix, es

lamentà que algunes persones prengueren el compromís i es despenjaren a mig procés,

per l'oportunitat perduda d'aportar més visions al diagnòstic o les propostes. 

2. Convocatòries: periodicitat, durada i canals de comunicació

La  durada  de  dotze  mesos  es  va  percebre  com  a  adequada  degut  a  les  condicions

expecionals d'incertesa per la crisi  sanitària.  Per aquest motiu,  s'entenia que algunes

persones  hagueren  tingut  una  assistència  intermitent.  No  obstant  això,  la  gent

manifestà  que potser  fer  sessions  mensuals  en  compte  de  bimensuals  o  trimestrals

reforce el sentiment de grup i,  per tant, el grau de compromís. Igualment, la previsió

amb què s'anuncià cada taller (per WhatsApp), així com l'emplaçament i l'horari, es van

valorar com totalment adequats.  

Pel que fa a la transparència, el Consell també considerà adient que es fes i publiqués

una acta de cada sessió al web municipal. 

3. Contingut

En el  taller  de valoració  i  cloenda es  feu un repàs de cadascuna de les  sessions  del

projecte (objectius i desenvolupament) així com de la cohesió de tot plegat. Totes les

persones participants estaven d'acord amb què el disseny i la traçabilitat de la primera

edició havia sigut molt clara i coherent, amb uns objectius assumibles, ben enmarcats i

amb capacitat divulgativa i transformadora, pel que comporta a l'aprenentatge sobre

competències  municipals,  planificació  urbana,  els  determinants  socials  de  la  salut,  i



gestió comunitària. Si més no, també es va expressar que en una possible segona edició

més  extensa,  amb  més  sessions  programades,  es  pogueren  abordar  més  temes

proposats directament pel veïnat.

Pel  que fa  als  Pressupostos  Participatius,  en  el  moment  del  taller  encara  no s'havia

acomplert  la  fase  de  votacions,  motiu  pel  qual  no  es  va  poder  avaluar  la  resolució.

Nogensmenys,  els  i  les  membres  del  Consell  van  coincidir  en  què  incloure'ls  en  la

programació havia sigut un encert perquè ajudà a donar-los a conéixer i fomentar-ne la

implicació. 

4. Priorització

El  present  document  és  un  diagnòstic  participat  de  les  problemàtiques  que afecten

Alfara del Patriarca detectades pel Veïnat, amb la intenció de servir com a orientador per

a  l'equip  de  govern.  En  la  sessió  de  devolució  del  diagnòstic,  amb  l'alcaldessa   i

l'arquitecte municipal, es va indagar en les competències local, la varietat i la viabilitat de

donar  solucions.  Més  enllà  d'aquestes  aportacions  concretes,  algunes  solventables  a

llarg  termini,  el  Consell  va  fer  una  dinàmica  de  priorització  sobre  els  problemes

considerats  assumibles  a  curt  i  mitjà  termini.  Així  doncs,  es  va  estimar,  per  ordre

d'urgència:

• L'adequació  dels  camins  naturals,  acompanyada  de  campanyes  de  civisme.

Arran de les restriccions de mobilitat durant el confinament, s'ha posat en valor

l'entorn i patrimoni natural del poble, especialment com a espais de salut integral

i socialització. Malgrat això, l'ús massiu o poc respectuós ha generat problemes de

convivència  i  higiene.  Es  considera  que  l'Ajuntament  pot  invertir  recursos  en

millorar estes zones de trànsit  i  socialització,  tot fent sentir  als  alfarencs i  les

alfarenques orgulloses i responsables d'aquestes.

• Campanyes de civisme contra el soroll i  la brutea.  En aquest cas,  envers les

pràctiques en el nucli urbà. Es recalca que, segons les èpoques i les zones, perilla

el  dret al  decans i  es proposa un enfortiment de les ordenances municipals al

respecte. En aquesta línia es qüestiona també si l'Ajuntament té recursos per a

controlar les  festes universitàries  a  les  vivendes,  els  botellots  al  carrer i  la  no

recollida d'excrements de les mascotes al carrer,  i el fet que les multes no siguen

l'opció més pacífica però potser sí, en primera instància, la més efectista. 



• Millorar els parcs i crear més espais verds. La localització dels parcs actuals es

considera  òptima però es creu que caldria  actualitzar les  instal·lacions de jocs

infantils i l'accessibilitat. També es demana que els jardins de l'Ajuntament siguen

d'ús públic quotidià i atendre la perifèria a mig urbanitzar.

• Pacificació del trànsit.  S'expressa el desig de declarar el centre zona 30 o fins i

tot  restringir-hi  l'accés  de  vehicles  motoritzats.  Aquesta  mesura,  però,  hauria

d'anar acompanyada amb una nova planificació dels aparcaments dissuasoris (que

es poden percebre com allunyats i poc segurs) i dels guals i l'impost de circulació

(«vas menjant-te possibilitats d'aparcament», «pague i després no tinc on aparcar).

Aquestes intervencions haurien d'anar també amb altres mesures contemplades

també  al  PMUS  com  l'ampliació  de  voreres  i  barreres  de  seguretat  en  les

carreteres que envolten Alfara.

• Protecció i foment del comerç local. Val a dir que aquest ítem no va sorgir en el

diagnòstic  però  els  i  les  membres  del  Consell  el  proposen  en  l'última  sessió.

S'observa que «el xicotet comerç s'ha perdut o s'ha quedat antiquat» i es lamenta

que, a més, durant la pandèmia se suspenguera el mercat del divendres pel matí.

El  grup disserta sobre l'impacte de grans cadenes com ara el  Burger King i  el

Mercadona,  i  proposa  que  es  promocione  el  comerç  local  a  través  de  l'App

municipal  i  que  s'oferisquen  descomptes  per  als  estudiants  en  perruqueries  i

cafeteries. 

Comptat i debatut, es proposa mantindre el projecte encetant una segona edició, que

seguisca l'estel de la primera i amplie els temes a tractar en augmentar el nombre de

sessions.  Es  considera  que  la  fòrmula  mixta  de  comptar  amb  membres  del  teixit

associatiu i  persones a títol  individual  ha quallat  perquè facilita  la  representativitat i

l'assistència.  També es recomana, en la línia de fer créixer el projecte, generar una Mesa

Tècnica  a  fi  de  propiciar  sinergies  entre  els  diferents  departaments  municipals  i  el

Consell Veïnal. 

S'agraeix  l'entusiasme  de  les  persones  participants  i  el  suport  incondicional  de

l'Ajuntament per al seu correcte funcionament en la primera edició que ací conclou. Els

millors desitjos per a les fòrmules vinents.


