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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL CONSELL VEÏNAL D’ALFARA 

 
 

 
 

 

 
No assistiren Mª Milagros Sánchez Palanca i Iván Burguete Zayas. 
 
 
 

Sessió de diagnòstic genèric 
 
 
Reunit el Consell Veïnal d’Alfara en la seua segona assemblea d’esta 
nova edició, es va orientar la sessió a realitzar un diagnòstic genèric sobre 
la situació del poble, abordant els processos de canvi recents, els 
principals reptes que s’afronten i les necessitats ciutadanes que se’n 
deriven d’estos. 
 
Per abordar estes qüestions, la sessió es va estructurar en 3 punts: 
 

1) Posada en comú i debat sobre els elements valorats positivament i 
que constitueixen la idiosincràsia del poble. 

 
2) Posada en comú i debat sobre qüestions problemàtiques que 

requereixen millores. 
 

DATA: Dilluns, 23 de maig, del 2022 a les 19.00 h 

LLOC: Centre Cívic d’Alfara 

ASSISTENTS: 

Inma Rodríguez García 
Charo Muñoz López 
Vicenta Murillo 
Màxim Alandes Epila 
Jorge Ruano García 
Salvador Chiralt Bailoch 
Raúl Sepúlveda Llinares  
Miguel Santolaya March 
Juan Enrique Moran Casares 
José Francisco Peris López 
Pamela Alonso Torres (persona dinamitzadora) 
Andreu Francés Llin (persona dinamitzadora) 
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3) Valoració dels resultats del `Qüestionari de percepció ciutadana 
sobre les necessitats d’Alfara’. 
 

D’esta manera, es va obtindre una visió global del poble a partir de la 
combinació de les opinions de les persones membres del Consell Veïnal 
junt amb les valoracions realitzades per la resta del poble. 
 
 
 
 

1. Elements valorats positivament. 
 
 
En este primer punt, en el que s’havia de remarcar aquells aspectes del 
poble valorats positivament pel veïnat i que constitueixen la idiosincràsia 
del poble, els i les membres del Consell Veïnal trobaren un ampli consens 
en ressaltar el caràcter de poble, la qualitat de vida i les relacions de 
proximitat de la gent d’Alfara. 
 
Alfara és el lloc on s’ha criat gran part de l’assemblea, que reconeix en el 
seu passat la història d’un poble tranquil i proper, en el que el carrer era 
l’espai on tenia lloc la vida social. Les festes, la tradició i la participació 
de la gent són elements que conformen l’essència pròpia d’Alfara i en els 
que la seua població s’identifica. 
 
A més, altra qüestió a destacar d’Alfara és el valor del seu entorn. La zona 
del barranc del Carraixet, l’horta i les séquies, els tarongers... són elements 
que aporten tranquil·litat i qualitat de vida al poble. 
 
Així, el tracte de proximitat i el caràcter de poble, la tranquil·litat i la 
seguretat, les festes i la tradició i l’entorn natural són les qüestions més 
destacades entre els i les membres del Consell Veïnal. 
 
 
 

2. Qüestions problemàtiques. 
 
 
En el segon punt, destinat a assenyalar els aspectes problemàtics 
d’Alfara, i sobre els quals caldria treballar en el disseny de millores, es van 
tractar temes de diversitat de tipologies. 
 

• Mobilitat i espai públic. 
 
En primer lloc, en matèria de mobilitat i espai públic, es va fer incís en el 
mal estat de les voreres i la presència de barreres arquitectòniques a 
l’espai públic com a fenòmens que limiten la mobilitat per dins del poble, 
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especialment la de les persones amb algun tipus de diversitat funcional, 
les persones majors, o aquelles que porten carrets. 
 
D’altra banda, es considera hi ha un problema general d’aparcament al 
poble. La consolidació del CEU al municipi ha portat a l’arribada massiva 
d’estudiants al poble cada dia, el que ha afectat al trànsit i s’ha traduït 
en una falta d’aparcament per a la gent del poble. 
 
En esta línia, es destaca que hi ha zones de vianants per les quals no es 
pot caminar, així com d’altres en les que la velocitat dels cotxes posa en 
risc la seguretat de la resta de la població. Per contrapartida, es detecta 
una falta de carrers de vianants que siguen vertaderament accessibles, 
el que podria aportar una major tranquil·litat i seguretat  i avivar la vida 
als carrers. 
 
Altra qüestió que afecta l’espai públic és la higiene i la neteja dels carrers. 
En este sentit, es va fer referència a la falta de civisme i responsabilitat de 
la població en la cura dels carrers i el manteniment de l’entorn en unes 
condicions netes.  
 
A més, també es va incidir en la necessitat d’una via interurbana amb 
voreres i bones condicions d’espai i llum, que connecte Alfara amb els 
pobles del voltant, permeten la mobilitat a peu o en bicicleta entre els 
municipis. 
 
 

• Urbanisme i medi ambient 
 
Pel que fa a l’urbanisme i el medi ambient, un dels problemes més 
destacats és l’accés a l’habitatge, concretament, la falta d’opcions i 
l’augment als preus del lloguer. 
 
En esta línia, es va reflexionar sobre l’impacte del CEU al poble. Es reconeix 
que la seua arribada ha aportat moltes coses positives al poble, ha 
contribuït en reactivar l’economia i adquirir certs serveis. Tot i això, també 
és cert que ha afectat negativament a altres qüestions com el preu del 
lloguer, els aparcaments, o la tranquil·litat, que part del veïnat ha vist 
amenaçada per les recurrents festes i soroll propis de l’estudiantat.  
 
És per això que es considera necessari revisar el conveni de l’Ajuntament 
amb el CEU i tractar d’arribar a acords per salvaguardar el benestar del 
poble en el que respecta a estes qüestions. 
 
Pel que fa als parcs i les zones verdes, s’assenyala que podrien estar en 
millor estat i que s’hauria de treballar en millorar les ombres i les labors de 
jardineria. 
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• Salut 

 
Una necessitat creixent al municipi, per les tendències d’envelliment 
poblacional, és la existència d’un espai destinat a persones majors, un 
centre de dia que oferisca activitats i promocione l’autonomia de les 
persones grans amb dependència. 
 
D’altra banda, en matèria d’esport es va fer referència a possibles millores 
en els usos del poliesportiu. Entre estes, el manteniment de les 
instal·lacions, hi ha que arreglar les aixetes i posar alguna més. També 
cobra rellevància la disponibilitat horària dels serveis, alguns dels quals, 
com la piscina, molt limitats per a la gent que treballa. Així, seria profitós 
que les instal·lacions del poliesportiu obriren el cap de setmana, ja que és 
quan hi ha una major disponibilitat per a fer esport i passar temps en 
família. No obstant això, estos temes s’estan tractant des del Consell 
Sectorial d’Esports. 
 
La qüestió horària va més enllà del poliesportiu, ja que també afecta als 
tallers, serveis i activitats organitzats per l’ajuntament, quedant les 
persones treballadores excloses d’algunes iniciatives. 
 
 

• Cultura ciutadana 
 
En allò que respecta a la cultura ciutadana, es considera que hi ha un 
problema de falta de participació entre el veïnat. Amb el temps, s’ha 
perdut la implicació de la gent en els actes públics i gradualment s’ha 
viscut una disminució de la participació, tant en l’assistència a iniciatives, 
tallers i xarrades, com en el que respecta al moviment associatiu. 
 
A més, també es troba a faltar un major sentiment de pertinença i que 
este es traduïsca en la cura de l’entorn i del poble, en una major 
responsabilitat amb el reciclatge i el fem, els usos del cotxe, el soroll... 
 
 
 

3. Qüestionari de percepció ciutadana. 
 
Finalment, es va fer una valoració dels resultats del `Qüestionari de 
percepció ciutadana sobre les necessitats d’Alfara’, impulsat pel mateix 
Consell i en el que es va comptar amb un total de 88 respostes. 
 
La finalitat d’este qüestionari era complementar la sessió de diagnòstic 
genèric amb les opinions i demandes de la ciutadania. Així mateix, es 
tractava d’una possibilitat per a comprovar si les preocupacions dels i les 
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membres del Consell Veïnal eren representatives i es corresponien amb la 
resta de la població. 
 
Les persones que participaren en el qüestionari van valorar diferents 
qüestions del poble, sent especialment crítiques amb: 
 

• L’accés a l’habitatge. 
 

• La presència de zones verdes. 
 

• L’estat de les voreres. 
 

• La dificultat d’aparcament. 
 

• La velocitat dels vehicles al nucli urbà. 
 

• Els recursos i opcions d’oci per a la joventut. 
 

• El civisme de la població. 
 
 
 
Amb tot, va ser una sessió de dues hores en la que es van abordar moltes 
qüestions del poble i es va afavorir l’intercanvi d’opinions i el debat sobre 
les necessitats d’Alfara per millorar el benestar del seu veïnat. 
 
Després d’este diagnòstic genèric, la tercera sessió, que tindrà lloc el 
proper dilluns, 20 de juny, estarà orientada a seleccionar temes concrets 
per tal d’aprofundir en estos, generant un debat i tractant d’assolir 
propostes concretes de millora, que seran traslladades al consistori. 
 
  
 


