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ACTA DE LA SISENA SESSIÓ DEL CONSELL VEÏNAL D’ALFARA 
 

 

 
 

 

*Excusaren la seua assistència Vicenta Murillo, Màxim Alandes Espila. Raúl 
Sepúlveda Llinares, Ángeles Inserte. 
 
 
 

Sessió de valoració de les propostes del Consell Veïnal 
 

(Posada en comú de les propostes i possibilitat de desenvolupar-les) 
 

 
La sisena reunió d’esta edició del Consell Veïnal d’Alfara, celebrada la 
vesprada del dilluns, 21 de novembre de 2022, va tindre com a objecte 
la posada en comú, amb l’alcaldessa, Marisa Almodóvar, i el regidor de 
cultura, Jaume Martínez, de les diferents propostes que s’havien presentat 
des del Consell Veïnal en el marc dels Pressupostos Participatius del poble. 
 
Durant el mes d’octubre van tindre lloc els Pressupostos Participatius 
d’Alfara, on el Consell Veïnal va participar amb sis propostes 
desenvolupades a les anteriors reunions. No obstant això, cinc de les 
propostes no van passar la valoració del grup motor, al considerar que les 

DATA: Dilluns, 21 de novembre del 2022 a les 19.00 h 

LLOC: Centre Cívic d’Alfara 

ASSISTENTS: 

José Francisco Peris López 
Charo Muñoz López 
Miguel Santolaya March 
Salvador Chiralt Bailach 
Juan Enrique Morán Casares 
Jorge Ruano García 
Inma Rodríguez López 
Jaume Martínez Romero (regidor de cultura) 
Marisa Almodóvar Torres (alcaldessa) 
Pamela Alonso Torres (equip dinamitzador) 
Andreu Francés Llin (equip dinamitzador) 
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accions tenien caràcter de despesa i no d’inversió, tal i com s’establia a 
les bases dels propis pressupostos.  
 
Tot i no haver passat la valoració tècnica i no haver pogut presentar-se a 
les votacions, les propostes del Consell Veïnal van ser considerades 
interessants per al poble per part de l’equip de govern, que va sol·licitar 
assistir a la següent reunió del consell (esta), amb la intenció de valorar 
conjuntament les propostes i l’estat de la qüestió dels temes tractats: 
 
 

• Dinamització de la vida cultural  
 
Hi ha una integradora social que s’està encarregant de dinamitzar, 
sobretot, les activitats de la gent major. Es considera que podria deixar-se 
una part més oberta a les associacions. 
 
El regidor de cultura, ens comenta que entre les activitats culturals del 
poble, les que més èxit solen tindre i estan més consolidades són: 
 

- ‘Cultura en família’: molt instaurada i es mantindrà ja que 
afavoreix la participació de la infància. 

 
- ‘Juliol a la fresca’ 
 
- ‘Teatre d’adults’ 
 

Es comenta que podria ser interessant tractar de projectar pel·lícules de 
cinema. No cal que siguen les més recents de la cartellera, mitjançant les 
associacions es podria demanar permís i organitzar nits de cinema. 
 
 

• Recuperació de la memòria popular 
 
L’Alfarapèdia es va digitalitzar per a garantir un lloc on mantindre la 
memòria popular. No obstant, a través de la integradora social van 
pensar en fer un taller per a visibilitzar algun dels treballs realitzats i fer un 
diàleg entre la ciutadania. 
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• Promoció del comerç local 
 
Actualment s’està desenvolupant al poble una campanya de promoció 
del comerç local. Es comenta que es podria tractar de que arribe a la 
gent de fora. Crear un panell amb QR perquè et porte als diferents 
comerços d’Alfara. Altra opció seria la de traure els comerços al carrer 
un dia per a visibilitzar el seu treball. Finalment, també es comenta que 
s’està treballant en l’Associació de Comerciants des de la regidoria de 
comerç. 
 
 

• Ampliació dels serveis públics de cures de persones majors 
 
Comenta Marisa Almodóvar que actualment hi ha disponibilitat del Servei 
d’Ajuda a Domicili. També hi ha la possibilitat de fer un voluntariat 
d’acompanyament a persones majors que estan en soledat. 
 
 

• Promoció d’una cultura cívica 
 
A partir del diagnòstic de necessitats que ha estat desenvolupant el 
Consell Veïnal, un dels temes que va tindre major protagonisme va ser la 
falta d’una cultura cívica al poble, que puga garantir el respecte i la 
bona convivència entre el veïnat del poble i la cura per l’espai públic. 
 
La idea d’una campanya de cultura cívica va ser considerada prioritària, 
tant pel Consell Veïnal com per les representants de l’equip de govern. Es 
va comentar que el Consell Veïnal podria aprofundir en esta idea, 
treballant en un plantejament més desenvolupat de la campanya per a 
presentar-lo a l’Ajuntament i que este la puguera implementar. 
 
 

• Renovació del mobiliari fester 
 
Altra necessitat detectada va ser la renovació del mobiliari fester. Marisa 
Almodóvar ens comenta que s’han comprat recentment 40 taules i 90 
cadires noves, i que està previst renovar també les neveres. 
 
 
 



 

Acta de la sisena sessió del Consell Veïnal d’Alfara 

&216(//�9(Î1$/�

à Pròxima sessió 
 
S’estableix la pròxima sessió, i última en la que participarà l’equip 
dinamitzador, el 19 de desembre de 2022, a les 19.00 hores, al Centre 
Cívic. En esta reunió s’aprofundirà en la campanya de promoció d’una 
cultura cívica, definint les accions que s’inclouran en ella, així com el 
contingut i la forma. A més, es farà una valoració conjunta del que ha 
sigut el treball del Consell Veïnal en els últims mesos, distingint entre punts 
forts i aspectes millorables. Finalment, berenarem. 


