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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA II EDICIÓ DEL CONSELL VEÏNAL 

D’ALFARA DEL PATRIARCA 
 

 

 

 

 

 
Iván Burguete Zayas i Raúl Sepúlveda Linares van ser convidats a la sessió, 
però van excusar la seua assistència. 
 
 
Temes i acords tractats:  

 
- Presentació 

 
Benvinguda de l'alcaldessa Marisa Almodóvar a la primera sessió de la 
segona edició del Consell Veïnal. 
 
Presentació de l'empresa encarregada de dinamitzar el consell. 
 
Presentació de les persones integrants de la segona edició del Consell 
Veïnal. 

DATA: Dijous 21 d’abril del 2022 a les 19.00 h 

LLOC: Centre Cívic d’Alfara del Patriarca 

ASSISTENTS: 

Miguel Santolaya March 
Màxim Alandes Epila 
Jorge Ruano García  
Salvador Chiralt Bailach 
Inma Rodríguez García 
Mª Milagros Sánchez Palanca 
Vicenta Murillo 
Juan Enrique Moran Casares 
Ángeles Inserte 
José Francisco Peris López 
Mª Rosario Muñoz López 
Andreu Francés Llin (persona dinamitzadora) 
Pamela Alonso Torres (persona dinamitzadora) 
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- Constitució de la II edició del Consell Veïnal d’Alfara del Patriarca 
 

S'aprova la constitució del Consell Veïnal, amb les següents persones 
integrants: 
 
Integrants II Edició Consell Veïnal d’Alfara del Patriarca:  
Miguel Santolaya March 
Màxim Alandes Epila 
Jorge Ruano García  
Salvador Chiralt Bailach 
Inma Rodríguez García 
Mª Milagros Sánchez Palanca 
Vicenta Murillo 
Juan Enrique Moran Casares 
Ángeles Inserte 
José Francisco Peris López 
Mª Rosario Muñoz López 
Iván Burguete Zayas 
Raúl Sepúlveda Llinares 

 
 

- Introducció teòrica 
 

Què és el Govern Obert? 
 
Què és la Participació Ciutadana? 
 
Quines eines tenim a Alfara del Patriarca per a participar? 
 
 

- I Edició del Consell Veïnal  
 
Repàs de com va ser la primera edició del Consell Veïnal. Es proposa 
recollir en un breu informe les conclusions finals a les quals va arribar 
aquesta edició, i compartir-les amb la nova edició, per a partir del treball 
previ. 
 
A més, les persones integrants d'aquesta nova edició que també van 
participar en la primera, ens conten la seua experiència, quines coses van 
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funcionar, i quines coses caldria canviar o millorar en aquesta nova 
edició. 
 
 

- El nostre Consell Veïnal 
 

Es tracta la metodologia i cronograma a seguir durant aquesta segona 
edició. Es plantegen reunions mensuals ordinàries, i dues sessions 
anomenades de "devolució" on el personal polític i tècnic de l'ajuntament 
assistiran per a donar resposta als nostres dubtes, inquietuds, necessitats i 
peticions. 
 
Respecte als canals de comunicació, s'acorda crear un grup de 
WhatsApp on compartir actes, convocatòries i altra informació del 
Consell Veïnal, però que només puguen parlar les persones 
administradores. Quan es convoque una sessió del Consell i no es puga 
assistir, es comunicarà a través d'un missatge de WhatsApp privat al 
número 653 185 861 o a l'adreça de correu 
alfaradelpatriarca@equalitat.es.  
 
La pròxima sessió serà el dilluns 23 de maig a les 19.00 h. Es buscarà un 
altre espai perquè no hi haja tant de ressò. En la següent sessió s'intentarà 
respectar més el torn de paraula i no crear converses paral·leles. 
 
Per altra banda, a fi de treballar temes durant les sessions que responguen 
a necessitats i interessos de tota la població d’Alfara, es llançarà un 
qüestionari obert a tot el veïnat, i els seus resultats serviran per a obrir noves 
línies de debat. 
 
 
 

- Exercici de reflexió inicial 
 
Es va proposar un exercici de reflexió per a casa, i exposar els resultats en 
la següent sessió, ja que no va donar temps a treballar-ho durant aquesta. 
Es tracta de pensar quines coses ens agraden d’Alfara i no volem que 
canvien, quines coses no ens agraden i sí que volem que canvien, i com 
a resultat, quin Alfara volem dins de 10 anys. 
 
 
A més, durant la sessió van anar sorgint els següents temes:  
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• L’evolució d’Alfara en els últims anys, els canvis que s’han donat al 

poble i com han afectat a la convivència i a la forma de relacionar-
se. 

 
• La situació en la qual es troba el comerç i les entitats locals, enfront 

d’agents externs. La necessitat de promocionar els serveis locals i 
reivindicar el sentiment de poble. 
 

• L'arribada del CEU al municipi, és un tema a tractar que abastarà 
tota una sessió. Caldrà treballar tant els aspectes negatius com els 
positius.  
 

• La participació ciutadana i el moviment associatiu. S'hauria 
d'acostar més el món associatiu a la població en general, i 
comunicar millor els beneficis que les associacions municipals 
reporten al poble. 
 

 
- Planificació pròxima sessió. 

 
Posarem en comú les reflexions sobre Alfara: el que valorem positivament, 
el que volem que canvie i com ens agradaria que fora Alfara d’ací a 10 
anys. 
 
A partir d’aquest exercici obrirem un debat sobre els temes més destacats 
per tractar de definir quines són les necessitats del poble i quins canvis 
podrien millorar la qualitat de vida del veïnat. 


