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La primera reunió de l’Agenda Local 21 a Simat de la Valldigna, realitzada el 

dijous 26 de març a la llar dels jubilats, va comptar amb l’assistència de 36 persones. 

Per tal de recollir el màxim d’informació i canalitzar el millor possible la participació 

ciutadana respecte a la Diagnosi Socioambiental no es va limitar el nombre de 

participants i totes les persones van participar en la reunió. Aquest és el primer taller de 

quatre consecutius per aprofundir en les problemàtiques detectades a la Diagnosi. En 

aquesta reunió es van tractar els temes de la Diagnosi Socioambiental relatius a 

demografia, socioeconomia, activitats econòmiques, ordenació del territori i patrimoni 

cultural. 

1. Les opcions sobre l’ordenació territorial. 

Es va fer una enquesta personal sobre les diferents opcions d’ordenació 

territorial que es plantegen al municipi, demanant als participants que marcaren la 

casella que s’adaptara millor a la seua opinió, i les respostes van ser les següents: 

Figura 1: Resposta a l’enquesta individual sobre el camp de golf. 

CAMP DE GOLF

82%

18%

NO

SÍ

 

Font: Elaboració pròpia. 

Un 82% dels assistents va escollir que no desitjava un camp de golf al municipi. 
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Figura 2: Resposta a l’enquesta individual sobre el polígon industrial. 

POLÍGON INDUSTRIAL
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Font: Elaboració pròpia. 

Entre les tres opcions presentades, la de no fer el polígon industrial no va 

comptar amb el suport de cap dels participants. De les dues restants, fou la de realitzar 

un polígon industrial de 200.000 m2 la que va assolir tots els vots emesos excepte un. 

Aquesta opció es va plantejar seguint les recomanacions en quant a grandària de l’estudi 

per al polígon industrial de la Universitat de València – Centre Internacional de Gandia. 

Figura 3: Resposta a l’enquesta individual sobre fer una urbanització al municipi. 

URBANITZACIÓ 

MENYS DE 200 
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Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa a la qüestió de fer una urbanització al municipi, entre les 4 opcions 

presentades ha destacat la de no realitzar-la amb un 56%. La resta d’opcions es repartien 

en funció de la possible grandària de la urbanització i entre aquestes ha destacat l’opció 

de la urbanització més menuda, de menys de 200 cases, amb un 19% dels vots 

2. Els 10 problemes més importants que els assistents 

van considerar que pateix el municipi: 

Els assistents, després d’un exercici de reflexió individual, van consensuar per 

grups una llista amb els deu principals problemes que afecten el municipi, els resultats 

dels 6 grups van ser els següents: 

Grup 1: 

⋅ Manca de participació ciutadana. 

⋅ Falta d’iniciativa productiva. 

⋅ No hi ha casal per a la joventut (activitats). 

⋅ Manca una casa de la cultura en condicions. 

⋅ Fer un Institut d’Educació Secundària al poble (ESO/Batxillerat/Cicles 

Formatius). 

⋅ Bones infraestructures. 

⋅ Obrir una escola d’adults (més cursos). 

⋅ Manca d’un poliesportiu en condicions (o pavelló). 

⋅ Falta de feina. 

⋅ Transport públic insuficient. 

⋅ No hi ha prou assistència sanitària (horari de metges). 

⋅ Treure fora del nucli de població les empreses i els camions. 
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Grup 2: 

⋅ Mancança d’una sortida econòmica i formació per a la joventut. 

⋅ Poca motivació en els sentit esportiu-cultural. 

⋅ Crear i donar facilitats per a fomentar el turisme. 

⋅ Diferent atenció a la partia antiga del poble que a la que en diem nova. 

⋅ Facilitar l’accés a la casa de la cultura. 

⋅ Millorar barreres arquitectòniques. 

⋅ Acondicionar el poliesportiu. 

⋅ Redactar el catàleg patrimonial del poble i donar-lo a conéixer (séquies, 

sendes...). 

⋅ Potenciar les associacions del poble i la seua interrelació. 

⋅ Atenció mèdica a les vesprades. 

Grup 3: 

⋅ Polígon industrial. 

⋅ Metges i sanitat en cap de setmana. 

⋅ Casal de joventut amb activitats. 

⋅ Local multiactivitats per a totes les edats. 

⋅ Transport públic en cap de setmana. 

⋅ Unificació de les dues cooperatives. 

⋅ Doble direcció pel mig del poble. 

⋅ Associacionisme: fomentar cultura turística i de servei. 
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⋅ Local per a les “Ames” de Casa. 

⋅ “Agranadora” per al poble. 

Grup 4: 

⋅ Existència de dues cooperatives. 

⋅ Mancança de polígon industrial. 

⋅ Massa minifundisme en les terres. 

⋅ Abandonament del casc antic. 

⋅ Manca de previsió en la urbanització del pla de Corrals i les Foies. 

⋅ Contaminació de les aigües (Font Gran) etc. 

⋅ Que no acaben tota l’etapa educativa en el mateix centre. 

⋅ L’atur. 

⋅ Falta de transport col·lectiu per a arribar als llocs emblemàtics. 

⋅ Regulació en tot allò referent a la immigració. 

Grup 5: 

⋅ Elevada taxa d’atur. 

⋅ Inexistència de programes, activitats i infraestructures per a joves i gent 

de mitjana edat. 

⋅ Crisi del sector citrícola-agrícola. 

⋅ Inexistència de sòl industrial (polígon). 

⋅ Deficiències en la xarxa d’aigua potable. 

⋅ Diferents vies de comunicació. 
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⋅ Instal·lacions escolars insuficients (aules i menjador). 

⋅ Inexistència d’allotjaments i serveis de restauració de qualitat per tal 

absorbir l’afluència de visitants. 

⋅ Pèrdua de patrimoni local (històric, etc.). 

Grup 6: 

⋅ Atur. 

⋅ Manca de recursos per a generar treball. 

⋅ Escasses o nul·les infraestructures turístiques. 

⋅ Mal o deficient sistema de comercialització dels productes agrícoles. 

⋅ Nuls recursos tecnològics per assessorar a l’agricultor. 

⋅ Manca d’estudi sobre cultius alternatius. 

⋅ Excessiva passivitat en les transformacions agrícoles. 

⋅ Deteriorament mediambiental gran. 

⋅ Escasses possibilitats culturals per a la població. 

⋅ Escasses possibilitats d’oci per a la joventut. 

⋅ Manca de vigilància als camps (robatori). 

⋅ Necessitat de reforestació urgent. 

⋅ Escassesa o nul·litat d’energies alternatives. 

⋅ Manquen habitatges de protecció oficial (VPO). 
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3. Propostes generades. 

Una vegada analitzats pels assistents els problemes del municipi es va passar a la 

generació de propostes. Amb aquesta finalitat es van facilitar un total de 9 targetes, 

dividides en tres grups de tres colors diferents, per tal de respondre a les següents 

preguntes. Es van anunciar en 3 pissarres tres preguntes significatives sobre el 

funcionament socioeconòmic del poble i el model de municipi. Es van repartir les 3 

targetes per qüestió i grup. El grups van debatre i resumir en una frase cadascuna de les 

propostes/respostes a les preguntes següents: 

1. Quines mesures socioeconòmiques concretes s’han de prendre per enfortir 
el teixit econòmic del municipi? 

2. Quines directrius concretes ha de seguir l’ordenació territorial a Simat de 
la Valldigna? 

3. Què creus que s’ha de millorar al municipi? (Altres temes de societat, 
economia, convivència, temes de l’àmbit socioeconòmic que no s’hagen 
abordat, etc... ) 

Una vegada proposades les respostes pels grups i feta lectura pública per un 

representant de cada grup dels problemes detectats i les propostes generades, es va 

passar a prioritzar les propostes amb 5 vots per participant, que les persones participants 

assignaven enganxant una menuda enganxina groga a les propostes que els semblaren 

més interessants.  

El resultat de les propostes, per ordre de vots, va ser el següent: 

Quines mesures socioeconòmiques concretes s’han de prendre per enfortir 

el teixit econòmic del municipi? 

·  (14 vots) Unificació de les dues cooperatives. 

·  (11 vots) Infraestructura turística: allotjaments i restauració. Ajudar a la 

seua creació. Potenciació del sector turístic. Promoció del turisme rural. 

·  (8 vots) Polígon industrial. 

·  (6 vots) Recolzament per a la creació d’instal·lacions de plantes solars i 

eòliques. 
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·  (4 vots) Aprovar un Pla General consensuat pel poble. 

·  (5 vots) Potenciar alternatives a l’agricultura tradicional.. Suport i intent 

de reactivació del sector agrícola tradicional. Ajudes tecnològiques per al 

camp i estudi sobre cultius alternatius. 

·  (3 vots) Infraestructures: transport públic i tren. 

·  (1 vots) Diversificació dels recursos econòmics: creació de polígon 

industrial, potenciar el xicotet comerç i fomentar el turisme.  

·  (1 vots) Fomentar l’entorn cultural i excursionista, així com els petits 

comerços del poble. Explotació del terme forestal de Simat: indicació de 

rutes de muntanya amb infraestructures d’informació al turista. 

·  ( 1vots) Facilitar la instal·lació d’empreses a canvi de llocs de treball. 

Quines directrius concretes ha de seguir l’ordenació territorial a Simat de la 

Valldigna? 

·  (18 vots) Polígon industrial mesurat amb creixement gradual. Limitar el 

polígon segons les necessitats del poble. Delimitació d’un polígon 

industrial coherent amb el tamany i les necessitats del poble. 

·  (12 vots) Rehabilitar el casc antic. Rehabilitar les cases velles. Millora de 

l’entorn urbà i casc històric. 

·  (11 vots) Estructura de poble: creixement sostenible i model de poble 

mediterrani. 

·  (5 vots) Creació d’un llac en els clots.  

·  (4 vots) Reordenació de més zones verdes. (Passejos, carrils bici). 

Habilitació de carrils bici i per a vianants 

·  (4 vots) Regulació de la urbanització pla de Corrals i Foies. 

·   (4 vots) Creixement ordenat i moderat del municipi amb ampliació dels 

seus serveis. 
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·  (1 vots) Ampliar la zona pública de monts protegits. 

Què creus que s’ha de millorar al municipi? (Altres temes de societat, 

economia, convivència, temes de l’àmbit socioeconòmic que no s’hagen 

abordat, etc... ) 

·  (15 vots) Oferta d’oci per a joves, Casal de Joventut. 

·  (12 vots) Oferta d’oci i atenció a joventut i “ames” de casa. 

·  (9 vots) Creació de més mitjans de transport públic. Autobusos que 

enllacen amb el tren. 

·  (7 vots) Institut i cicles formatius així com escola d’adults. 

·  (3 vots) Millora de xarxes de distribució i el control de les aigües: 

potable i clavegueram.  

·  (2 vots) Ajudes i facilitats per a empreses que instal·len plantes 

d’energies alternatives en el poble. 

·  (2 vots) Serveis a la població: sanitaris i escolars. 

·  (1 vots) Dissenyar un Pla de Turisme per al poble. 

·  (1 vots) Creació de llocs de treball des de l’Ajuntament per afavorir el 

consum. 

·  (1 vots) Obligar a respectar els horaris de tirar el fem i la neteja de 

contenidors. 

·  (1 vots) Adequar l’entrada del poble. 

·  (1 vots) Potenciar els serveis socials. 

·  (1 vots) Infraestructura educativa: escoleta, escola i institut. 
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4. Enquesta a les persones participants, comentaris i 

propostes per a properes reunions. 

1. A l’enquesta final d’avaluació del taller la ciutadania va respondre de la 

següent manera: 

En primer lloc calia respondre al següent qüestionari: 

  Molt bé Bé Regular Malament 
Molt 
malament 

Possibilitats i nivells de participació           

Presència de tots els interessats rellevants           

Mètode i format de la reunió           

Aportacions de les persones participants           

Resultats de la reunió           
 
 
Figura 4: Enquesta sobre  les possibilitats i nivells de participació 

Possibilitats i nivells de participació

0 2 4 6 8 10 12 14

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 5: Enquesta sobre la presència de tots els interessats rellevants 

Presència de tots els interessats rellevants

0 2 4 6 8 10 12
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Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6: Enquesta sobre el mètode i el format de la reunió. 

Mètode i format de la reunió

0 5 10 15 20 25

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 7: Enquesta sobre les aportacions de les persones participants. 

Aportacions de les persones participants
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Font: Elaboració pròpia. 

Figura 8: Enquesta sobre els resultats de la reunió. 

Resultats de la reunió

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Font: Elaboració pròpia. 

2. Comentaris sobre la reunió: 

Crec que hi ha més gent de la que jo creia. Pobre participació, tot i què s’han fet 

propostes força interessants. La majoria de participants ha dialogat molt bé, encara que 

alguns volien imposar la seua opinió. Ha estat bé, però mancaria representació d’altres 

sectors i franges d’edat de la població. He trobat a faltar gent jove. Nosaltres estem 

preocupats per ells i no hi ha participació. S’haurà de buscar estratègies per fomentar la 
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seva participació. Respecte a l’assistència la considere molt bona, malgrat que pose 

regular pel tema del jovent. Temps molt limitat, impossibilita certes reflexions també 

interessants. Hi ha hagut una bona participació dels assistents. Han faltat representants 

polítics i persones molt singulars del poble, així com el sector agrícola. D’interés total 

per a tots. Ha estat bé. Funcionaris i jubilats. Ha estat interessant encara que podria 

haver assistit més gent. Potser l’horari siga un condicionant de l’assistència. Interessant. 

Ha sigut una reunió bastant productiva. Molt interessant. S’hauria d’intentar fer-les en 

un lloc, si s’han de fer grups, on poguéssim estar més tranquils. Falta de participació de 

gent més jove. 

3. Propostes per a millorar futures reunions: 

Intentar que vinguen tots els sectors de població. Han faltat agricultors. Haver-hi 

més representació del poble. utilització de mitjans moderns, crec que una enquesta 

personalitzada al correu electrònic pot ser molt interessant. Les empreses ja utilitzen 

aquesta ferramenta i és molt efectiva. Necessitem més taules per escriure, més ordre –

silenci- mentre debatem –açò és quasi impossible. Enhorabona, mai s’havia fet/debatut 

a Simat els interessos de Simat. Adequar espais on ens poguérem reunir per grups sense 

tant de soroll. Participació dels sectors simaters. Nous horaris? Moderació acústica. 

Canviar l’hora. Més curta. Intentar mesclar la gent: entitats, polítics, ciutadans, 

empresaris. Menys polítics i més ciutadans. 

 


