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

dimecres 6 de maig de 2009 a la llar dels jubilats, va comptar amb l’assistència de 26 

persones. Aquest és el segon 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 xarxes associatives, participació ciutadana, 

organització municipal i serveis a la ciutadania. 

1. Consensos sobre els problemes que pateix el 

municipi en els següents àmbits: xarxes 

associatives, participació ciutadana, organització 

municipal i serveis a la ciutadania: 

Els assistents van consensuar per grups una llista els 15 problemes més 

importants que pateix el municipi en els àmbits de les xarxes associatives, la 

participació ciutadana, l’organització municipal i els serveis a la ciutadania, els resultats 

de cadascun dels 5 grups van ser els següents: 

Grup 1: 

⋅ Falta de relació i coordinació entre les associacions del municipi. 

⋅ Inexistència de serveis (cap) adreçats a persones amb discapacitats 

físiques, psíquiques i/o amb dificultats d’adaptació social (taller 

ocupacional). 

⋅ No existeix cap associació d’àmbit juvenil. 

⋅ No hi ha iniciatives municipals fomentant l’associacionisme. 

⋅ Plantilla municipal incompleta en quant a tècnics especialitzats 

(economia), policia local, per a garantir serveis a la ciutadania. 

⋅ Des del punt de vista dels polítics no existeix infraestructura per poder 

dur endavant el treball que cal. 

⋅ No existeix coordinació amb associacions comarcals o supramunicipals. 
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⋅ Manca de personal municipal dedicat a tasques de coordinació i foment 

de l’associacionisme. 

⋅ Dificultats de mobilització de la ciutadania enfocada a participar en 

aquestes tasques. 

⋅ Falta de consciència ciutadana. 

⋅ Poca relació i comunicació de l’Ajuntament amb la Fundació Jaume II, 

planificació d’activitats relacionades amb la nostra cultura. 

⋅ No existeix el consell escolar municipal. 

⋅ Falta de formació educativa per adults, i falta d’oferta formativa per a la 

promoció de la llengua (cursos). 

⋅ Infraestructura del poliesportiu deficitària. 

⋅ No hi ha possibilitat de completar el cicle educatiu obligatori al municipi. 

⋅ Manca d’ambulància permanent al servei del municipi. 

Grup 2: 

⋅ Falta d’infraestructures i lloc de reunió de les associacions. 

⋅ Potenciar la participació ciutadana i de la joventut mitjançant tallers, 

punts d’encontre. 

⋅ Creació d’una finestreta única on poder gestionar també els documents 

oficials. 

⋅ Atenció sanitària les 24 hores. 

⋅ Ampliar l’horari del pediatra. 

⋅ Potenciar la pàgina web de l’Ajuntament. 

⋅ Facilitar l’accés a la biblioteca. 
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⋅ Millorar l’accessibilitat local. 

⋅ Incentivar el xicotet comerç. 

⋅ Transport públic, sobretot el cap de setmana. 

⋅ Ampliar l’horari dels serveis socials. 

⋅ Mancomunar el servei de comunicació Simat – Benifairó – Tavernes – 

Estació. 

⋅ Ampliar l’edifici de l’escoleta. 

⋅ Mancomunar l’Ecoparc i fer-lo per a Simat i Benifairó. 

Grup 3: 

⋅ Falta promoció d’activitats culturals, d’ensenyament i lúdiques. 

⋅ Falta de motivació ciutadana, absentisme en activitats de decisió. 

⋅ No hi ha suficient informació per a augmentar l’assistència. 

⋅ No tenim llocs per a reunir-se en general. 

⋅ Falta canalitzar les aspiracions de les associacions esportives i culturals. 

⋅ Habilitar llocs per a què “els vells” puguen fer alguna cosa més  que 

ballar i prendre café, com gimnàstica, petanca. 

⋅ Incentivar noves activitats culturals i esportives per als joves. 

⋅ Habilitar un local per als joves. 

⋅ Creació d’una escola d’adults 

⋅ Crear activitats de lleure per als joves relacionades amb les rutes de 

senderisme i promoure un grup de muntanya a Simat. 
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⋅ Habilitar un lloc de lleure natural en el terme mitjançant la repoblació 

forestal de zones determinades en les que es podria acampar. En els 

Clots. 

⋅ Aprofitar els llocs d’interés ecològic per a netejar, repoblar. 

⋅ Crear en Simat un voluntariat social i un voluntariat ecològic. 

⋅ Manca conservació de sendes, indrets, fonts i llocs d’interés ecològic de 

la Valldigna. 

Grup 4: 

⋅ Associació de joves. 

⋅ Associació de regants, de tots els pous. 

⋅ Casal de la joventut. 

⋅ IES a Simat. 

⋅ Ampliació de l’escoleta. 

⋅ Ampliació de la casa del col·legi (instal·lacions i menjador). 

⋅ Nova casa de la cultura amb instal·lacions adequades (ascensor i 

rampes). 

⋅ Més transport públic (autobús). 

⋅ Ludoteca municipal. 

⋅ Escola d’adults (cursos de valencià, anglés). 

⋅ Baixada de taxes-impostos municipals a la gent necessitada (aturats i 

majors amb dependència). 

⋅ Creació del consell escolar municipal. 
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⋅ Ampliació en la plantilla dels tècnics municipals (topògraf i advocat 

urbanista). 

⋅ Millora en els serveis del centre de salut. 

⋅ Directiva municipal d’esports (bàsquet, futbol). 

Grup 5: 

⋅ L’aportació de les xarxes associatives al municipi és mínima. 

⋅ Participació ciutadana mínima: manca de cultura participativa. 

⋅ Falta informació de l’Ajuntament al ciutadà en general. 

⋅ Consell escolar municipal. 

⋅ Escola municipal esportiva. 

⋅ Escola de pares. 

⋅ Casal de la joventut. 

⋅ Falta de modernització de l’organització municipal. 
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2. 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 dels aspectes del poble tractats en el taller. 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 millores s’haurien d’escometre en els serveis a la ciutadania 
(Educació, Salut, Benestar Social, Cultura i Esports)? 

2. Què cal fer per a potenciar el teixit associatiu i la participació ciutadana en 
el municipi? 

3. Altres propostes referides a l’àmbit de l’organització municipal i a l’àmbit 
socioeconòmic en general. 

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 a les propostes que els semblaren més 

interessants.  

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

Quines millores s’haurien d’escometre en els serveis a la ciutadania 

(Educació, Salut, Benestar Social, Cultura i Esports)? 

· (14 vots) Creació d’una escola d’adults. 

· (9 vots) Consell escolar municipal. 

· (6 vots) Millorar i completar les infraestructures esportives. 

· (5 vots) Casal de la joventut amb activitats. 

· (3 vots) Ampliació escoleta, wifi, accessibilitat a la biblioteca. 
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· (3 vots) Creació d’una directiva municipal d’esports que dinamitze tot 

tipus d’esports. Escola esportiva municipal. 

· (3 vots) Promoció de cursos per a l’aprenentatge, l’ensenyament i 

activitats lúdiques: com cursos de botànica, pintura, teatre, balls de saló, 

tai txi, boixets, punt de ganxo, cosir. 

· (1 vot)  Millora en els serveis del centre de salut, instal·lacions i cos 

mèdic. 

· (1 vots) Escola de pares. 

· (1 vot)  Creació d’un lloc específic per a realitzar esports per a les 

persones majors i altres activitats lúdiques a l’exterior, com joc de 

petanca, etc... 

· (0 vots)  Dotar d’una ambulància permanent el centre de salut. 

· (0 vots) Ampliació de l’horari del metge i pediatra així com fer 

campanyes educatives per a la conservació de la salut. 

· (0 vots)  Ampliació de l’horari dels treballadors socials. 

Què cal fer per a potenciar el teixit associatiu i la participació ciutadana en 

el municipi? 

· (8 vots) Crear una associació de joves. Potenciar la participació ciutadana 

de la joventut mitjançant tallers, punts d’encontre. 

· (4 vots) Potenciar la finestra única per a la presentació i tramitació de 

documents oficials. 

·  (3 vots) Fomentar la cultura de la participació des de l’escola. 

· (2 vots) Contacte i coordinació amb associacions de muntanyencs i 

ciclistes per a què recolzen la creació de grups locals. 

· (1 vot) Crear mecanismes de participació ciutadana mitjançant les noves 

tecnologies (e-participació). 
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· (1 vot) Crear una associació de regants de tots els pous. 

· (1 vot) Locals per a les associacions. 

· (1 vots) Dotar a l’Ajuntament d’una persona o departament responsable 

de coordinar les activitats associatives. Potenciar l’associacionisme a 

través de la implicació directa amb l’Ajuntament. 

·  (0 vots) Fer un registre de les associacions. 

· (0 vots) Es necessiten locals per a potenciar el teixit associatiu, perquè si 

no es reuneixen, no es poden crear. 

Altres propostes referides a l’àmbit de l’organització municipal i a l’àmbit 

socioeconòmic en general. 

· (11 vots) Impulsar nou teixit industrial i de serveis per a la creació de 

llocs de treball. 

· (3 vots) Assessorament jurídic per a qualsevol persona que ho necessite. 

· (2 vots) Seguiment dels treballadors de l’Ajuntament amb les tasques que 

realitzen diàriament (que valoren el que tenen). 

· (2 vots) Sectoritzar el poble i fer representants-portaveus de cada zona. 

· (2 vots) Creació d’un departament tècnic específic de medi ambient. 

· (1 vots) Transport públic per al cap de setmana i estació. 

· (1 vots) Millorar els accessos al municipi. 

· (1 vots) Completar plantilla per crear serveis de major qualitat al ciutadà. 

· (0 vots) Intentar donar feina als treballadors/es parats amb situacions 

econòmiques precàries. 

· (0 vots) Baixada de taxes i impostos municipals a la gent necessitada 

(aturats, gent major i persones amb alguna dependència). 



 Pàgina 10 de 14 

· (0 vots) Crear un servei municipal d’assistència social que controle les 

persones majors o els discapacitats que visquen sols. 

· (0 vots) Creació d’una comissió municipal per evitar que es perden tota 

classe de subvencions tant estatals com autonòmiques. 

· (0 vots) Sol·licituds d’ajudes per a la reforestació i millora dels llocs 

naturals d’interés. 

· (0 vots) Incrementar la vigilància per al poble els caps de setmana. 

Penalitzar l’emissió de sorolls. 
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3. 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 1: Enquesta sobre  les possibilitats i nivells de participació 

Possibilitats i nivells de participació

0 1 2 3 4 5 6

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 



 Pàgina 12 de 14 

Figura 2: Enquesta sobre la presència de tots els interessats rellevants 

Presència de tots els interessats rellevants

0 1 2 3 4 5 6

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 3: Enquesta sobre el mètode i el format de la reunió. 

Mètode i format de la reunió

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 4: Enquesta sobre les aportacions de les persones participants. 

Aportacions de les persones participants

0 2 4 6 8 10 12

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 5: Enquesta sobre els resultats de la reunió. 

Resultats de la reunió

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Molt malament

 

Font: Elaboració pròpia. 

2. Comentaris sobre la reunió: 

La reunió tant aquesta com l’altra rutllen bastant bé tot i la minsa participació, de 

tota manera es molt interessant i important el que puguem continuar fent-les. Hi ha 

voluntat participativa, però li manca gent que aporte propostes. Molt interessant, molt 

útil. Les reunions estan molt bé, hi ha un clima distés i agradable. Les conclusions que 

es trauen fan pensar sobre el poble des d’altres vessants. Tot i ser molt interessant 
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aquesta tasca és evident que ens resta molta feina per fer en el camp de la 

conscienciació i participació ciutadana. No parlar abans de la reunió. La 

representativitat dels integrants es poc significativa amb la realitat de la societat. Ha 

estat molt interessant. Que hi ha ganes de millorar moltes propostes. Falta més 

participació ciutadana. Que intenten complir-les en la mesura d’allò possible. Manca 

gent de diferents àmbits i ocupacions al poble per tenir una visió més general. La gent 

que hi ha participat, ho ha fet molt bé.  

3. Propostes per a millorar futures reunions: 

Hauríem de prendre el compromís cadascú de fer comboi amb amics i veïns per 

tal de veure si assisteixen més. Els qüestionaris haurien d’utilitzar termes més senzills i 

preguntes més específiques. Hi ha poca participació, cal fomentar la participació des de 

l’Ajuntament i l’escola. Ser constants i no deixar d’incentivar aquestes reunions. 

Començar abans i una mica de conversa, el final ha resultat molt precipitat. La gent ha 

de tindre la informació de la diagnosi més temps per tindre una opinió als tallers més 

clara.Intentar implicar a més sectors de la societat. Informar més per a què participen 

més persones del poble. Més participació de la gent. Incentivar més la participació i 

tenir més informació preliminar sobre el que s’ha de fer.  

 


