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7.

XARXES ASSOCIATIVES I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
7.1.

Participació ciutadana.

Actualment la política i les seues estructures governamentals locals tenen un
gran repte respecte a la ciutadania. Estem assistint a un significativa potenciació del
concepte de participació, orientant-se cap a la idea de democràcia participativa,
construint nous procediments que incorporen els ciutadans a les decisions públiques. En
cas que no es sàpia canalitzar la participació de la ciutadania pot aparéixer un procés de
deslegitimació de la democràcia local.
La ciutadania té com a desafiament guanyar capacitat d’articulació. La
participació per a ser genuïna, per a ser una necessitat que se satisfà adequadament, s’ha
de relacionar amb un procés recurrent i inesgotable, que siga capaç de:
· Transformar: canviar per a millorar les condicions d'existència.
· Reflexionar: pensant en els efectes i impactes a llarg termini.
· Implicar: al nombre més gran de col·lectius i subjectes, especialment als més
desfavorits.
· Articular: posar en relació recíproca els distints actors i col·lectius.
· Construir: crear conjuntament.
· Conéixer: la realitat, els recursos i les seues potencialitats.
· Aprendre: educar en el diàleg, el consens i la solidaritat. L’acció
participativa té conseqüències pedagògiques molt positives en la societat.
· Comunicar i comunicar-se: amb els iguals i amb els diferents.
· Habilitar: qualsevol subjecte pot accedir a les habilitats participatives.
· Gratificar: generant sentiment de satisfacció i d'utilitat.

DIAGNÒSTIC SOCIOAMBIENTAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pàgina 98 de 140

Auditoria Ambiental de Simat de la Valldigna

· Exigir: els processos de participació com a dret. Demanar el seguiment de les
directrius marcades al govern local en els processos de participació.
Figura 1: Fotografia d’un taller de participació ciutadana de l’Agenda 21.

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA.

Per acomplir amb els preceptes anteriors es presenten nombroses possibilitats,
condicionades per múltiples contingències i per les diverses formes d'entendre el
desenvolupament de la participació. Aquestes formes d’entendre la participació les
podem classificar segons el grau d'intensitat de comunicació i relació amb les entitats
ciutadanes i el conjunt de la societat en la gestió dels assumptes públics, més enllà dels
partits polítics. En aquest sentit podem agrupar-les en cinc variants significatives:
· Gestió directa: Es tracta d'una gestió exclusiva de l'administració sobre la
gestió i programació dels serveis, prestacions i espais públics. Les
limitacions a la participació són màximes, ja que aquesta es ve a entendre
com a màxim com a mera informació de les activitats generades des de la
pròpia gerència de les àrees i departaments administratius.
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· Control directe: Variant de l'anterior que incorpora alguns mecanismes
d'informació pública vinculada a la defensa d'interessos particulars que tenen
l'oportunitat d'al·legar sobre les accions administratives que li afecten.
· Participació per invitació: Segueix basant-se en una gestió exclusiva per
part de l'administració, però obri determinats àmbits, la qual cosa permet una
certa col·laboració en els projectes i activitats, es consolida el dret a la
informació, a la consulta i la proposta. Les entitats ciutadanes són
informades de les activitats que programen els serveis i equipaments, poden
fer peticions de realització d'activitats pròpies i propostes sobre noves
activitats, encara que no tenen capacitat decisòria i menys encara poden
implicar-se directament en la seua gestió.
· Codecisió i gestió compartida: Participació en un pla de reciprocitat i
coresponsabilitat entre l'administració i les entitats socials i grups informals
que s'incorporen a les activitats, serveis o equipaments de proximitat. La
gestió si és compartida precisa de dinàmiques de consens i d'una certa
capacitat tècnica per part dels grups informals i entitats que participen de la
gestió, per la qual cosa implica un aprenentatge en les tècniques de gestió i
organització per part d'aquestes. Aquest model comporta múltiples variants i
permet la inclusió i desenrotllament de l'economia social. Aquesta
perspectiva introdueix dos elements d'interés des del punt de vista de la
democratització

de

l'àmbit

local:

la

trobada

(el

consens)

i

la

corresponsabilitat (el compartir), motiu pel qual és el model que ofereix
millors possibilitats per a desenrotllar estratègies de participació directa, ja
que els subjectes que assumeixen responsabilitats d'organització i de gestió
dels serveis i espais no sols obtenen la capacitat per a reorientar les seues
necessitats i demandes, sinó que també alleugereixen la càrrega del govern
local en particular i del sector públic en general.
· Autogestió: suposa el control i l'apropiació plena per part dels ciutadans de
contenidors i continguts, d'espais i d'activitats de caràcter públic,
independentment de qui en siga la propietat jurídica, que sovint és de la
pròpia Administració. En aqueix cas, aquesta Administració només ha
d'implementar una capacitat eficient de control, transparència i fiscalització
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sobre el bon ús i aprofitament dels serveis, activitats i espais públics.
Actualment aquesta cinquena opció s’implementa en nombrosos espais
municipals dedicats a joves, amb un patent objectiu pedagògic i de foment
d’una cultura de la iniciativa endògena.
Les fórmules de models de gestió que poden concretar-se en aquests cinc tipus
són nombroses i expressen graus majors o menors de distribució del poder. En
conclusió, la tipologia de processos participatius, amb relació a la gestió i a la capacitat
de decisió sobre les polítiques públiques, es pot expressar en una seqüència gradual.
Les condicions de partida a Simat de la Valldigna són pobres en quant a
experiències, i fins ara totes han estat relacionats amb l’Agenda 21, a dins del procés
actual o en un anterior taller de prospectiva. Per aquest motiu es recomana seguir amb
experiències de decisió compartida com les implementades amb l’Agenda 21, i anar
expandint aquesta tendència progressivament a d’altres àmbits municipals, primant el
diàleg i el consens amb els col·lectius i les persones afectades, que han d’assumir també
la corresponsabilitat que els pertoque en els àmbits de decisió.
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Pel que fa a la participació de la ciutadania simatera en els comicis electorals,
podem observar les taxes d’abstenció en la següent taula:
Taula 1: Percentatges d’abstenció en comicis electorals a Simat de la Valldigna i la Safor.
Locals
Simat de la
Valldigna

Generals
Simat de la
Valldigna

La
Safor

1977

12,0

15,0

1979

20,0

21,2

13,8

14,4

22,1

20,0

1979

19,8

La
Safor

Autonòmiques
Simat de la
La
Valldigna
Safor

19,9

1983
19,0

22,1

1987

1989
18,3

1991
18,2

21,5

21,0

14,8

15,6

14,7

1995

24,2

1999

22,3

26,5

23,2

22,6

19,6

33,0

30,8

20,9

22,2

2004
2004
2007
22,2

24,6

20,5

22,8

20,2

22,3

20,2

21,8

2008
Mitjana

44,5

25,2

2003

2007

51,0

24,8

2000
22,9

24,5

15,9

1999

2003

24,0

20,5
15,2

24,2

30,2

19,3

1996

1999

32,0

22,6

1994
15,9

33,9

22,4

1993

1995

35,9

20,5

1989

1991

20,9

20,6

1987
22,0

22,2

22,0

21,7

1986

1987

La
Safor

24,9

1982
1983

Europees
Simat de la
Valldigna

21,2
19,0

18,1
18,4

FONT: ARXIU HISTÒRIC ELECTORAL, CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA.

En general, els valors de l’abstenció a Simat de la Valldigna es corresponen amb
el context comarcal, destacant una abstenció significativament major a les darreres
europees i una abstenció al voltant de 3 punts percentuals major que la de la Safor en les
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3 darreres eleccions generals. Els valors més elevats en quant a abstenció es
corresponen amb les eleccions europees.
7.2.

Teixit associatiu

Anem a fer un cop d’ull al teixit associatiu simater:

Consten al registre
d’associacions del
Ministeri d'Interior

Economia

Solidaritat

Col·lectius socials

Educació

Veïnals

Esport

Cultural

Taula 2: Associacions de Simat de la Valldigna classificades per tipologies.

Associació de Mares i Pares de l´Escola Infantil Municipal de Simat
de la Valldigna

x

x

Associacio de Mares i Pares del Col·legi Públic Valldigna

x

x
x

Safor Solidaria Solisaf de Simat de Valldigna
Dimonis Fem Fredat

x

Unió Musical de Simat

x

x
x

Associació de Veïns de les Foies

x

Associació d’"Ames" de casa
Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas de la UDP se
Simat de la Valldigna

x

x
x

Associació de comerciants
Associació Cultural d'Agermanament Simat Templemars

x

x

x

Club Ciclista

x

Societat Colombòfila

x

Club de Pilota de Simat

x

Societat de Caçadors

x

Club de Futbol Base Simat

x

Penya de Futbol Levante

x

Penya de Futbol Olímpic

x

Penya de Futbol Baldats

x

Club La Llebre

x

Penya Valencianista de Simat de La Valldigna

x

x

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA I MINISTERI D’INTERIOR.1

Analitzant el teixit associatiu de Simat de la Valldigna trobem que hi ha
determinats àmbits on aquest teixit associatiu és molt feble, per exemple en l’àmbit
1

Consulta realitzada l'1 d'abril de 2009.
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juvenil no existeix cap associació. Així mateix al municipi s’han creat plataformes en
defensa del medi ambient i la salut de la ciutadania contra l’Alta Tensió i no consta en
els registres d’associacions cap grup ambientalista ni d’inquietuds territorials. D’una
altra banda, tenint en compte el percentatge d’immigrants que hi ha al municipi i la
preponderància d’alguns països d’origen és notori que no existeixi una associació
cultural o d’informació i ajuda que potencie des de dins del municipi el benestar
d’aquests col·lectius.
D’altra banda pot ser molt important el paper de l’associació de comerciants en
la dinamització socioeconòmica. Podria ser també molt útil en aquesta direcció generar
un grup de persones que treballara amb la filosofia dels Grups d’Acció Local creats per
a gestionar les ajudes del programa LEADER. Aquests grups es van crear per a
dinamitzar socioeconòmicament àrees amb forts problemes relacionats amb la
permanència de la població i se n’ha demostrat la seua utilitat. Els Grups d'Acció Local
són entitats formades per empreses, associacions professionals, sindicats agraris i no
agraris i altres col·lectius que tenen com a objectiu idear i finançar projectes dins l'àmbit
local amb la voluntat de dinamitzar un territori, i la seua filosofia de treball i
organització pot ser aplicada a un municipi, per a treballar en xarxa amb el departament
de Desenvolupament Local de l’Ajuntament.
7.3.

La promoció de l’associacionisme local

Per tal de potenciar i enfortir l’estat del teixit associatiu de Simat de la Valldigna
es poden seguir una sèrie de propostes, englobades sota dues òptiques, en primer lloc
potenciar l’associacionisme i en segon lloc enfortir la col·laboració entre associacions i
el treball en xarxa.
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Potenciar l’associacionisme
· Potenciar visites i intercanvis per a conéixer experiències associatives
similars en altres territoris, per exemple en quant a associacionisme
comercial.
· Recopilar experiències interessants d’associacions d’altres territoris i bones
pràctiques realitzades, per tal de difondre-ho àmpliament.
· Fomentar la identitat associativa, el sentit de pertinença a una associació.
Identificar el possible perfil de les persones que poden ser nous voluntaris o
activistes.
· Reforçar l’aspecte lúdic i atractiu de les activitats que es realitzen, de manera
que es facilite l’aparició de nous agents socials dinamitzadors.
· Sol·licitar a l’Administració local que aporte mitjans, tot respectant
l’autonomia associativa. Compartir entre totes les entitats els recursos,
equipaments i mitjans tècnics aportats.
· Organitzar-se per a fer un seguiment les subvencions públiques i presentar
projectes a subvencionar, sense planificar-se per dependre de les
subvencions. Potenciar l’obtenció de recursos propis a través de concerts,
publicacions, loteries, rifes i altres.
· Implantar la transparència en la gestió de les associacions. Millorar la
participació interna. Fer un seguiment pormenoritzat de l’acollida, la
informació i la formació dels nous membres. Obrir espais de participació
directa i multiplicar les possibilitats de participació dels membres.
· Identificar les capacitats, els coneixements i les habilitats que són útils en la
gestió d’una determinada associació per tal de formar els propis membres.
Capacitar als qui s’ocupen de la motivació i la formació dels membres de
l’associació.
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· Difondre les pròpies campanyes en els mitjans de comunicació locals i
comarcals. Utilitzar les noves tecnologies per a la comunicació interna i
externa: grups de correu electrònic i weblogs.
· Connectar i realitzar activitats amb col·legis i instituts de Simat i de la
Valldigna per vincular i dinamitzar els sectors més joves de la població.
Enfortir la col·laboració entre associacions i el treball en xarxa.
· Prendre consciència de la necessitat de la coordinació i assolir un compromís
per part de tots els membres de les organitzacions existents per invertir una
part del temps en produir idees i recursos per a la cooperació.
· Evitar personalismes, protagonismes i manipulacions: exercitar la modèstia,
apostar pel diàleg obert, escoltar els demés i fomentar l’obertura a altres
opinions i punts de vista. Evitar la contaminació partidista de les
associacions.
· Establir per escrit línies concretes d’acció conjunta que formalitzen els
compromisos.
· Millorar i augmentar la comunicació mútua de projectes i tasques,
comprovar que la resta d’entitats coneixen i saben el que s’està fent a la
pròpia entitat.
· Crear espais locals de comunicació mútua –encontres periòdics, trobades,
seminaris,...- i mètodes per a fer-ho possible –tallers, distribució conjunta de
butlletins, publicacions,...
· Realitzar campanyes conjuntes de divulgació i conscienciació entre la
població.
Es recomana la creació d’un servei d’assessorament a les associacions per a la
seua potenciació, creació, legalització i adequació a les normatives que periòdicament
obliguen a realitzar noves gestions, adaptar els estatuts, etc.
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8.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

8.1.

Aspectes organitzatius

Composició El Ple de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna està composat per
l’Alcalde/ssa –President/a i 10 Regidors/es. Així mateix l’equip de govern municipal
està format per l’Alcalde/ssa, 3 Tinences d’Alcaldia, una Regidoria Delegada del Pla de
Corrals i un/a Regidor/a.
Pel que fa a l’organització administrativa de l’Ajuntament aquesta consta,
segons la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
des següent personal funcionari:
Taula 3: Personal funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, segons la RTP.
Lloc de treball

Quantitat

Secretari-Interventor
Tècnic de promoció
econòmica

Percentatge de dedicació
1

100%

1

100%

Administratiu

2

100%

Arquitecte tècnic

1

70%

Auxiliar administratiu

3

100%

Agutzil

1

100%

Cap de la Policia

1

100%

Agent de la Policia Local

4

100%

Auxiliar de la Policia Local

1

100%

Bibliotecari

1

100%

FONT: RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RPT) DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

Així mateix la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna consta del següent personal laboral:
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Taula 4: Personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, segons la RTP.

Lloc de treball

Percentatge
de
dedicació

Quantitat

Encarregat brigada

1

100%

Agent brigada

3

100%

Encarregat poliesportiu
Encarregat edificis
municipals

1

75%

1

100%

Conserge centre mèdic

1

100%

Netejadors/es

3

100%

Encarregat Ecoparc

1

100%

FONT: RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RPT) DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

A l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es detecta la sobrecàrrega de treball i
de funcions atribuïdes al funcionariat, una característica endèmica dels ajuntaments
menuts. Sovint el funcionariat s’encarrega de tasques més enllà de les funcions que se li
atribueixen a la Relació de Llocs de Treball, document bàsic que sí que existeix a
l’Ajuntament i que realitza l’ordenació del personal en base a estudiar-ne les necessitats
dels serveis per justificar les possibles mancances dels diferents departaments.
Donades les circumstàncies socioeconòmiques detectades al municipi a
l’anterior anàlisi socioeconòmica, ens sembla necessari reforçar les àrees de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local.
8.2.

Llistat d’ordenances municipals

La majoria d’ordenances municipals són taxes i impostos.
Taxes
· Taxa per la prestació de serveis de piscina i instal·lacions anàlogues.
· Taxa per la prestació dels servei públic d’assistència i estada en l’Escoleta
Infantil.
· Taxa per la prestació del servei de veu pública.
· Taxa pel subministrament d’aigua potable.
· Taxa per a l’expedició de documents administratius.
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· Taxa per a la prestació del servei de clavegueram i depuració d’aigües
residuals.
· Taxa per a la recollida de fem.
· Taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe.
· Taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.
· Taxa per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situades en terrenys i indústries de carrer o ambulants.
· Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció,

runes,

tanques,

puntals,

cavallets,

bastides

i

d’altres

instal·lacions anàlogues.
· Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
intenció de guany.
· Taxa del cementeri municipal.
· Taxa per l’atorgament de llicències municipals d’ocupació d’edificacions.
· Taxa pel servei de tramitació de les llicències d’activitats.
· Taxa per llicències urbanístiques.
· Taxa d’expedició de la cèdula de garantia urbanística.
Impostos
· Impost d’activitats econòmiques (IAE).
· Impost sobre béns immobles (IBI).
· Impost de construccions, instal·lacions i obres.
· Impost de vehicles de tracció mecànica.
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· Impost de l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.
Ordenances
· Ordenança d’animals perillosos.
· Ordenança de tinença d’animals.
· Ordenança urbanística de sòl urbà.
· Ordenança de circulació, trànsit i seguretat vial.
Altres ordenances
· Llicència d’ocupació d’edificacions.
· Cànon d’urbanització.
· Reglament del servei d’abastiment d’aigua potable.
8.3.

Consorcis, mancomunitats i fundacions

Un consorci és una organització de dret públic entre diferents entitats públiques
o privades que en aquestos casos persegueix la consecució de l’oferiment d’un servei a
la ciutadania. La fórmula del consorci pot ser aprofitada per a l’oferiment de serveis
conjunts entre Simat de la Valldigna i els municipis circumdants.
El municipi de Simat de la Valldigna forma part de tres consorcis:
1. Consorci del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de
València: Té per finalitat oferir el servei de Bombers que coordina la
Diputació de València.
2. Consorci de l’Àrea de Gestió 1 del Pla Zonal de Residus, Zones X, XI y
XII: Té per finalitat la gestió dels residus sòlids urbans.
3. Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, que té per finalitat
declarada el desenvolupament integral i sostingut. El municipi participa
d’aquest darrer a través de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
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Altres entitats d’àmbit local distintes a la del municipi:
1. Mancomunitat de Municipis de la Safor: en formen part tots els pobles de
la Safor a excepció de Vilallonga i Ador. Forma part del Consorci de les
Comarques Centrals Valencianes. Ofereix els següents serveis:
· En l’àrea educativa i cultural té una oficina de promoció del valencià, un
circuit d’activitats culturals, un servei d’arxius i un gabinet psicopedagògic.
· En l’àrea de benestar social té els serveis que es detallen al següent apartat
del present diagnòstic.
· A l’àrea de promoció econòmica hi ha una Agència Comarcal de
Desenvolupament Local.
· A l’àrea d’administració materialitzen els acords que adopten els àmbits
col·legiats de la Mancomunitat, es tramiten els expedients pels quals es
sol·liciten subvencions a les diferents administracions i es gestionen els
serveis que presta la Mancomunitat.
· A les seues dependències, a Gandia, hi ha una oficina PROP comarcal.
2. Mancomunitat de municipis de la Valldigna: creada el 22 d’agost de
2002, en formen part els 4 municipis de la vall. Té per finalitats declarades:
· Promoció del turisme a la Valldigna.
· Impuls de les polítiques culturals supralocals.
· Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural, i arquitectònic de
la Valldigna.
· Coordinació d’accions en matèries de medi ambient, ecològiques i
paisatgístiques.
· Foment de l’ocupació i desenvolupament local.
· Impuls de les polítiques dirigides a la unificació de les demarcacions de les
administracions de l’Estat i de la Comunitat Valenciana.
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Com veiem les finalitats de la mancomunitat de municipis de la Valldigna no
han estat completament desenvolupades. Per exemple en quant a urbanisme no hi ha cap
Pla d’Acció Territorial ni cap Pla d’Ordenació del Territori que contemple tota la
Valldigna, cosa que podria ser molt positiva.
Fundacions:
A Simat de la Valldigna es troba la seu de la Fundació Jaume II el Just. Simat
participa a la Fundació a través de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna.
Aquesta Fundació té per finalitats declarades el patrimoni, l’arqueologia i la protecció
del patrimoni històricoartístic i la seua conservació. L’àmbit d’actuació de la Fundació
és de manera prioritària el Monestir de Santa Maria de la Valldigna.
Aquesta Fundació ha destacat per la seua poca connexió amb la resta de teixits
associatius del municipi i la manca d’iniciatives conjuntes amb l’Ajuntament. Aquesta
fundació fins ara ha realitzant una gestió que habitualment ha fugit de la iniciativa
endògena del municipi. Aquesta iniciativa endògena és la que podria ajudar a millorar el
teixit socioeconòmic del municipi, si s’utilitzara habitualment la infraestructura per a
nombroses finalitats i es crearen així sinèrgies amb les dinàmiques existents al poble.
Unes relacions adequades de la Fundació Jaume II el Just amb el teixit associatiu i
socioeconòmic ens semblen imprescindibles per a poder seguir el full de ruta cap a la
dinamització socioeconòmica.
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8.4.

Aspectes econòmics

Amb les dades de què disposem sabem que l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna en 2009 gestiona aproximadament 2.500.000 euros. Si observem l’evolució
del pressupost municipal, al llar del darrer decenni aquest ha seguit una tendència a
l’augment amb alguns altibaixos, amb la sola anomalia de l’any 2000.2
Taula 5: Evolució anual dels pressupostos municipals a Simat de la Valldigna.
Any

Euros

1989

711.989

1990

1.176.800

1991

962.443

1992

1.008.709

1993

1.027.935

1994

1.179.366

1995

1.035.989

1996

1.036.992

1997

1.096.318

1998

1.793.414

1999

1.743.434

2000

3.092.370

2001

1.292.501

2002

1.591.767

2003

2.012.592

2004

2.428.119

2006

2.144.000

2007

2.224.000

2008

2.085.291

2009

2.470.541

FONT: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA. CONSELLERIA
DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA. AJUNTAMENT DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA

2

Pel que fa a les possibles comparacions de la ràtio “euros del pressupost municipal per habitant”, hem
decidit no incloure-les a causa de les distorsions que en les dades i la seua interpretació puga ocasionar la
gran activitat urbanística que hi ha hagut entre 1997 i 2007 en l’entorn de comparació, ja que aquesta
activitat provoca –en una primera etapa- un increment en els pressupostos municipals en concepte de
llicències, taxes i impostos que no repercuteix en la ciutadania, doncs una part significativa és destinada a
les infraestructures d’urbanització.
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Figura 2: Evolució anual dels pressupostos municipals a Simat de la Valldigna.
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DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA.

Ingressos i despeses
Taula 6: Comparació de les principals fonts d’ingressos de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
per percentatges als anys 1996 i 2006.
%

1996

Impostos directes
Impostos indirectes

2006
36

36

1

5

Taxes

28

20

Transferències corrents

27

25

Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions
reals

4

3

0

0

Transferències de capital

5

11

Actius financers

0

0

Passius financers

0

0

FONT: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA. MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA.

Pel que fa a les fonts d’ingressos, la major part prové dels impostos directes,
principalment de l’impost de bens immobles -IBI- urbans i l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica. També són significatives les aportacions d’altres taxes com la
recollida del fem i les multes. No ens podem oblidar de la transferència corrent que
realitza l’Administració General de l’Estat des del seu fons nacional de cooperació.
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Figura 3: Principals fonts d’ingressos de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna (2006).
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Taula 7: Comparació de les principals despeses de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per
percentatges als anys 1996 i 2006.
%
Remuneració de personal
Compra de bens corrents i
serveis

1996

2006
35,1

35,9

42,3

38,4

Interessos

0,8

0,5

Transferències corrents

3,3

7,8

Passius financers

3,2

1,2

Inversions reals

14,7

16,2

Transferències de capital

0,6

0,0

Actius financers

0,0

0,0

FONT: MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA.

Pel que fa a les despeses, veiem que es destina un 38,4% del pressupost a la
compra de bens corrents i serveis, seguit de la remuneració del personal, a la qual es
destina el 35,9%, i de les inversions reals, en les que es gasta un 16,2 %. No hi ha
gairebé despeses en interessos, i no n’hi ha en transferències de capital o actius
financers.
Figura 4: Principals despeses de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna (2006).
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9.

SERVEIS A LA CIUTADANIA
Anem a fer un anàlisi de les instal·lacions, les plantilles i l’oferta d’activitats

existent al voltant de l’educació, la cultura i els esports al municipi.
9.1.

Educació

Per tal de conéixer el context en què es troba la població simatera en quant a
cultura anem a analitzar en primer lloc el seu grau de formació, amb aquesta finalitat
caracteritzarem el nivell formatiu de la població. Seguidament analitzarem l’ús de la
llengua i la toponímia existent al territori.
9.1.1.

Caracterització cultural i Llengua

La classificació mostrada en la següent taula correspon a les següents categories
descriptives:
· Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir o
escriure en cap idioma.
· Sense estudis: persones que saben llegir i escriure però van ser menys de 5
anys a l’escola.
· Primer grau: persones que van anar a escola 5 anys o més sense completar
EGB, ESO o Batxiller Elemental.
· Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha
acabat ESO, EGB, Batxillerat Elemental, Batxiller superior, BUP, Batxiller
LOGSE, COU, PREU, FP de grau mig, FPI, Oficial industrial o equivalent,
FP de grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent.
· Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha
acabat una Diplomatura, Arquitectura o Enginyeria Tècniques, 3 cursos
d'una Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura, una Llicenciatura, una
Enginyeria o el doctorat.

DIAGNÒSTIC SOCIOAMBIENTAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pàgina 117 de 140

Auditoria Ambiental de Simat de la Valldigna

Taula 8: Classificació percentual del nivell d’estudis de la població per graus a Simat de la
Valldigna i voltants.

Analfabets

Sense
estudis

Primer
grau

Segon
grau

Tercer
grau

Simat de la Valldigna

7,5

23,4

28,7

32,7

7,7

Barx
Benifairó de la
Valldigna
Tavernes de la
Valldigna

7,5

6,2

39,6

38,4

8,4

8,7

7,6

35,6

37,1

10,9

8,7

15,1

33,4

34,0

8,8

La Valldigna

8,4

15,3

33,2

34,3

8,8

La Safor

8,5

13,9

28,4

40,0

9,1

Província València

8,2

14,1

25,8

40,5

11,5

FONT: CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2001.

Com podem vore el grup majoritari a Simat de la Valldigna correspon a les
persones que han estudiat educació secundària, tot i que aquesta informació és difusa
pel fet què inclou des de l’EGB fins al Batxillerat, passant per la formació professional.
El percentatge de persones sense estudis és molt elevat en comparació amb la resta de
municipis de la comarca i la mitjana comarcal i provincial. Així mateix els valors
mitjans de persones que han estudiat segon i tercer grau són lleugerament inferiors al
context comparatiu. Tot i aquestes apreciacions, l’analfabetisme és un punt percentual
inferior que la mitjana comarcal.
Figura 5: ivell d’estudis de la població a Simat de la Valldigna.

Nivell d’estudis de la població a Simat de la Valldigna
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Així mateix, per tal d’entendre els processos educatius que es donen al terme,
anem a fer una ullada a la taxa d’escolarització per edat i sexe al municipi, analitzant les
informacions existents:
Taula 9: Taxes d’escolarització en percentatge per edat i sexe a Simat de la Valldigna.
Edat

Total

Home

Dona

0-4

76,4%

78,2%

74,3%

5-9

100,0%

100,0%

100,0%

10-14

100,0%

100,0%

100,0%

15-19

61,4%

53,1%

69,4%

20-24

29,4%

21,6%

38,1%

25-29

10,7%

7,0%

14,5%

30-34

5,9%

6,3%

5,4%

35-39

2,1%

0,8%

3,4%

40-44

3,6%

1,6%

6,1%

45-49

3,4%

5,3%

1,3%

50 i més

1,3%

1,4%

1,1%

FONT: CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2001.

Els percentatges de dones que continuen estudiant després de l’edat
d’escolarització obligatòria és major i predomina generalment. La davallada del
percentatge després del rang de valors 20-24 anys està relacionada amb la finalització
dels estudis universitaris. Una vegada passada aquesta edat l’escolarització pot estar
referida a Escoles Oficials d’Idiomes o Escoles de Persones Adultes com la Tavernes de
la Valldigna, entre d’altres.
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Pel que fa a la llengua, mostrem els coneixements del valencià al municipi i a
l’entorn de la Valldigna, la Safor i la província de València:
Taula 10: Coneixements de valencià per percentatges Simat de la Valldigna i voltants.

No
l’entén
Simat de la Valldigna

Tan sols
l’entén

Sols
l’entén i el
sap llegir

Sols
l’entén i el
sap parlar

L’entén i el
sap parlar i
llegir, però
no escriure

L’entén i el
sap parlar,
llegir i
escriure

3,2

40,8

1,7

13,1

13,4

27,7

10,3

43,6

43,4

0,5

0,8

1,5

1,6

8,2

1,6

15,1

25,8

47,7

3,1

18,0

2,8

13,0

22,0

41,1

La Valldigna

2,3

15,5

3,9

19,2

26,2

32,8

La Safor

5,4

19,0

3,8

15,1

20,5

36,1

Província València

9,6

27,9

9,9

9,1

16,9

26,5

Barx
Benifairó de la
Valldigna
Tavernes de la
Valldigna

FONT: CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2001.

La llengua autòctona del municipi és el valencià, hi ha un percentatge del 27,7 %
de la població que l’entén i el sap parlar, llegir i escriure. Així mateix més del 95 % de
la població entén el valencià. La llengua catalana forma part del patrimoni cultural
d’aquest territori, cal promoure el seu ús per tal d’augmentar el seu pes en tots els
àmbits.
Aquesta estadística és una mostra de la tendència existent a la societat simatera i
el seu context comarcal, i ens indica la necessitat de realitzar cursos de formació en
llengua catalana, vist que a nivell comarcal hi ha quasi un 25 % de la població que tan
sols l’entén o no l’entén, sense saber parlar-lo, llegir-lo ni escriure’l.3

3

Apareixen uns valors que interpretem fora de context en la categoria “sols l’entén” a Simat de la
Valldigna, pot haver-hi un error, possibilitat que també apareix a Barx.

DIAGNÒSTIC SOCIOAMBIENTAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pàgina 120 de 140

Auditoria Ambiental de Simat de la Valldigna

Una de les plasmacions culturals de la Llengua en el medi ambient i en el
territori és la toponímia, que és el conjunt de topònims d'un indret, és a dir, els noms de
lloc, referits a l’orografia, la hidrografia, els poblaments, les partides i els paratges. A
Simat de la Valldigna els principals topònims estan representats en el següent mapa, al
que podem afegir aquells relatius a les Foies:
Figura 6: Principals topònims de Simat de la Valldigna.

FONT: ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA.
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9.1.2.

L’educació al municipi

A Simat de la Valldigna existeixen dos centres educatius, el Col·legi Públic
Valldigna i l’Escoleta Infantil. A banda d’aquestos dos centres, al municipi no hi ha
oferta de formació per a adults, aquesta es realitza a Tavernes de la Valldigna i les
persones interessades s’hi poden desplaçar.

Col·legi Públic Valldigna
Per conéixer millor la realitat del sector educatiu a Simat de la Valldigna anem a
analitzar algunes dades referents a les ràtios d’alumnat per any i unitats per any al C.P.
Valldigna:
Taula 11: Composició d’unitats o nombre de grups-classe que té cadascun dels cicles del C. P.
Valldigna.
Composició per unitats
Educació
Educació
Infantil
Primària

Curs

Educació
Especial

Educació Secundària Obligatòria (1r
cicle)

2000-2001

5

11

1

3

2001-2002

5

11

1

3

2002-2003

5

10

1

4

2003-2004

5

10

1

4

2004-2005

5

10

1

3

2005-2006

5

10

1

4

2006-2007

5

11

1

3

2007-2008

5

12

1

3

2008-2009

6

12

1

3

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES FACILITADES PEL CENTRE.

L’escola compta amb una plantilla formada per 32 persones fixes i una
psicopedagoga, un logopeda i una mestra de religió infantil itinerants. Les activitats
educatives es realitzen seguint un programa d’ensenyament en valencià (PEV). Com a
preludi de les reivindicacions que ens mostren l’estat actual de la relació entre alumnes i
infraestructures

existents,

mostrarem

el

nombre
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d’alumnat

per

cicle:
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Taula 12: Evolució del nombre d’alumnes per cicle al C. P. Valldigna.
Total
Alumnat
anual

Curs

Alumnes per cicle
Primària (1rInfantil 2n)

Primària (3r4rt)

Primària (5é6é)

ESO (1r2n)

2002-2003

327

89

52

52

61

73

2003-2004

325

87

56

51

64

67

2004-2005

307

85

64

49

55

54

2005-2006

318

86

60

58

47

67

2006-2007

316

85

55

62

51

63

2008-2009

338

99

61

57

65

56

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES FACILITADES PEL CENTRE.

Per tal d’exposar les mancances que té el centre, utilitzarem la pròpia font que
manifesta aquestes mancances i citarem literalment un document del Consell Escolar
celebrat el 30 de juny de 2008:
“EL COSELL ESCOLAR
EXPOSA:
Que l’any 1996, va començar a funcionar el centre nou amb 3 unitats d’Infantil i
6 de Primària. Degut a què era insuficient, es aren adequar les aules del centre vell per
poder ubicar-hi tot l’alumnat de Simat. Abans teníem de Preescolar 3 o 4 unitats segons
els anys, i 10 unitats de Primària,
Degut a la modificació de Preescolar a Infantil, actualment tenim 5 unitats
d’Infantil segons catàleg i 1 unitat creada amb recursos propis per a Infantil- 4 anys.
Aquesta circumstància ens ha obligat a habilitar alguns espais del centre per a aules:
Aula d’Infantil 5 anys A

-Aula de Pedagogia Terapèutica.

Aula d’Infantil 4 anys B

-Aula d’ús comú.

Aula d’Infantil 4 anys A

-Una part de l’Aula d’usos múltiples, la

qual s’ha adequat posant una separació provisional.

DIAGNÒSTIC SOCIOAMBIENTAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pàgina 123 de 140

Auditoria Ambiental de Simat de la Valldigna

En primària tenim actualment 12 unitats i es necessita una aula de
Compensatòria.
L’aula de Compensatòria es troba a la biblioteca.
A l’aula d’idiomes es troba a 5é A.
A l’aula de xicotet grup, es troba religió catòlica.
A l’equip del 1r Cicle està ubicada l’aula de Pedagogia Terapèutica.
o tenim espai per als Equips de 1r i 3r Cicle.
Els grups de recolzament s’han de fer en el vestíbul, en la Comissió
Pedagògica...
El menjador escolar està ubicat de forma provisional al 1r. pis de l’antic local
de les “ames de casa” i ha començat a funcionar l’1 d’octubre i ja tenim 75 comensals
al dia d’avui, per la qual cosa ens fa falta un menjador adequat en una planta baixa, ja
que tenim un alumne de 1r de Primària amb ecessitats Educatives Especials motrius
el qual utilitza cadira de rodes i té la beca de menjador.
SOL·LICITA:
Que segons aquesta previsió, ens faran falta urgentment:
3 aules d’Educació Infantil,
6 de Primària i el menjador.”
Altres de les mancances manifestades fan relació a l’atenció específica que
necessiten els alumnes nouvinguts i els provinents d’altres països, que han augmentat
els darrers anys. Per exemple en el curs actual, 2008-2009, hi ha 50 alumnes estrangers.
També des del centre s’ha detectat que es dóna un accentuat absentisme entre aquest
col·lectiu. A la setmana cultural de l’escola en el curs actual, 2008-2009, es realitzen
activitats per tal de millorar el coneixement mutu, l’adaptació i que l’intercanvi i
l’enriquiment cultural siga fluid, programant-se un audiovisual i una exposició de
Romania, país de provinença de la majoria de les famílies dels alumnes immigrants.
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Actualment els alumnes s’ha de desplaçar a Tavernes de la Valldigna per tal
d’acabar el segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria.
Escola d’Educació Infantil Municipal de Simat de la Valldigna “L’Escoleta”
L’Escoleta és un centre d’ensenyament per a la petita infància, d’1 a 3 anys, on
s’ofereix un servei que ajuda a les famílies i on els infants adquireixen els recursos
necessaris per a desenvolupar-se, descobrint el món i aprenent a través del joc.
El centre roman obert entre setmana de 8 a 13 hores i de 15 a 18:30 hores, i els
dissabtes de 9 a 13 hores. Els alumnes tenen un horari d’entrada a l’aula molt ampli, de
8 a 10 h. L’horari d’entrada i la seua amplitud presenten una certa incompatibilitat amb
una gestió acurada i la realització de més activitats conjuntes amb l’alumnat, donat que
aquestes comencen quan tots els integrants dels grups es troben a les aules i aquest
moment tarda 2 hores en arribar als matins des que comença la recepció de l’alumnat. Si
l’horari d’entrada tinguera un marge menys ampli es podrien realitzar un nombre més
elevat d’activitats educatives i l’organització del centre seria més senzilla, donat l’elevat
nombre d’alumnes que hi ha per al personal existent, que en alguns moments es veu
desbordat i necessitat de reforç.
La plantilla consta de 1 mestra i 3 educadores, i atenen un grup de 1-2 anys amb
14 alumnes, un altre de 2-3 anys amb 17 alumnes, i un tercer grup barrejat amb 17
alumnes, dels quals 6 corresponen a l’edat d’entre 1-2 anys i la resta a 2-3 anys. A
l’Escoleta es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge, tot prioritzant la funció
purament assistencial. Les activitats educatives es realitzen en valencià. Es té molt en
compte la participació de les famílies en les diverses activitats que es realitzen al centre.
L’Escoleta Infantil consta de 3 aules-classe, una de les quals és un barracó, i
d’una aula d’usos múltiples. Les instal·lacions de l’Escoleta Infantil s’han quedat
menudes i s’ha adjuntat l’anomenat barracó per tal de disposar d’una aula més. Hi ha
obres previstes per tal de realitzar millores. L’Escoleta no disposa dels recursos humans
suficients per a realitzar correctament totes les seues activitats.
9.2.

Infraestructures i activitats culturals

Les infraestructures culturals més importants del municipi són el Monestir de
Santa Maria de la Valldigna i en segon lloc la Casa de Cultura i la seua biblioteca.
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El Monestir de Santa Maria de la Valldigna està gestionat per la Fundació Jaume
II el Just. Aquesta Fundació ha presentat problemes en la seua gestió econòmica i es
desconeix en els moments de redactar el present diagnòstic si organitzarà més activitats
culturals pròpies al Monestir, donat que per al manteniment dels jardins del Monestir
s’ha hagut de recórrer als pressupostos municipals.
Tot i que no sabem si ha d’organitzar una nova programació cultural, la
Fundació Jaume II el Just gestiona el Monestir i és l’orgue decisori que accepta o
denega les peticions d’aquest espai per a la realització d’activitats de caire cultural.
Respecte a aquest punt diverses associacions cíviques de Simat de la Valldigna han
denunciat que habitualment la Fundació els denega l’ús del Monestir, tot i l’existència
d’un acord verbal entre la Fundació i l’Ajuntament.
La biblioteca de Simat de la Valldigna, situada a la primera planta de la Casa de
la Cultura, és una infraestructura cultural amb molt d’èxit, com podeu observar a la
següent taula.
Taula 13: Visitants de la biblioteca de Simat de la Valldigna per any i tipologies.
Homes

Dones

Xiquetes

Xiquets

Total

2001

899

1.423

1.380

1.084

4.786

2002

811

1.481

1.180

907

4.379

2003

1.336

2.161

1.709

1.408

6.614

2004

1.587

2.329

1.910

1.651

7.477

2005

1.751

2.614

2.222

1.945

8.532

2006

2.015

2.898

2.381

2.133

9.427

2007

1.925

2.678

2.287

1.989

8.879

FONT: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT.
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Figura 7: Evolució anual dels visitants de la biblioteca de Simat de la Valldigna.
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La tendència en l’ús d’aquesta infraestructura és a l’augment, i actualment el
personal de la biblioteca xifra el moviment de préstecs en uns 10.000 volums anuals.
L’afluència de públic està calculada sobre unes 1.000 persones al mes, de totes les
edats. Una quantitat més que significativa tenint en compte que la biblioteca compta
amb uns 12.000 volums. Els horaris d’obertura al públic són de 16 a 20 h. de dilluns a
divendres, i al juliol de 9,30 a 13,30 h. Aproximadament, en funció del calendari de
festes locals del municipi, la biblioteca roman tancada del 15 d’agost al 15 de setembre.
A la biblioteca de Simat de la Valldigna es realitzen activitats de formació
d’usuaris, en les que s’expliquen als nous usuaris provinents de l’escola i l’escoleta les
normes bàsiques de comportament i ús en aquest tipus d’espais. També s’hi realitzen
activitats d’animació lectora, com contacontes, tallers i obres de teatre dirigides al
públic escolar en horari lectiu.
Així mateix a la Casa de la Cultura hi ha una programació estable d’activitats
durant tot l’any, amb teatres, concerts i tallers. Els tallers s’organitzen pensant en els
diferents públics i sectors de la població, des de manualitats per a infants fins a tastes de
cervesa per a adults. Cada mes es realitzen un parell d’activitats culturals, al llarg de
2009 n’hi ha programades 25. També s’organitza cinema a l’aire lliure als estius.
La biblioteca i la Casa de la Cultura compten amb una persona a temps complet,
que també realitza tasques d’ organització d’activitats culturals i festives al municipi.
Aquesta persona compta amb un recolzament afegit d’una altra 8 hores per setmana. Tot
i això actualment a la biblioteca es troben desbordats pel gran volum de feina, doncs es
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troben en procés d’informatització del catàleg i tot això ho han de realitzar mentre
continuen els préstecs i les activitats normals, pel convenciment de no interrompre
aquestes.
Pel que fa a les infraestructures, la biblioteca compta amb diferents espais: una
sala de consulta amb tres ordinadors amb connexió a la xarxa, una sala de dipòsit, un
despatx, i una sala d’exposicions on es vol crear una secció de temes locals. Hi ha en
projecte una videoteca.
La limitació que presenta la biblioteca és la seua accessibilitat, donat que la
biblioteca es troba al primer pis i l’accés no està preparat per a persones amb
minusvalidesa, no hi ha ascensor. Actualment s’estan reorganitzant els espais i es
prepara una sala per a llibres de temes locals i de la Valldigna. El fet que a la primera
planta ja no s’hi troba el Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna permet plantejar
canvis a mig o llarg termini. Caldria una fora inversió per tal d’habilitar l’edifici i
reorganitzar els espais existents per tal de dotar-los de majors funcionalitats.
Una altra de les principals activitats culturals que es realitzen al municipi
correspon a l’àmbit musical. La Unió Musical de Simat de la Valldigna comença la seua
trajectòria al 1980, tot i que la història de les bandes de música al municipi es remunta a
la segona meitat del S. XIX, concretament la primera partitura trobada correspon al
1865.
Per al desenvolupament de les seues activitats la Unió Musical de Simat de la
Valldigna compta amb la infraestructura de la Casa de la Música, edifici cedit per
l’Ajuntament per a aquestes finalitats. Actualment l’edifici es troba en obres de
rehabilitació, que acabaran previsiblement en juliol de 2009. Aquest edifici, quan estiga
finalitzat, comptarà amb les següents dependències:
· 5 aules de música.
· 1 local d’audició i assaig per a 175 persones, amb un escenari amb cabuda
per a 80 persones.
· Aula de piano.
· Sala de juntes.
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· Arxiu.
· Magatzem.
Figura 8: Fotografia de la Unió Musical de Simat de la Valldigna.

FONT: AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

Les activitats educatives que realitza la Unió Musical de Simat de la Valldigna
es fan a través de l’Escola Elemental de Música Mestre Amorós, pionera en diferents
aspectes. L’escola compta amb 12 professors a temps parcial, que imparteixen els
següents instruments: violí, violoncel, clarinet, saxo, trombó, tuba, bombardí, trompeta,
trompa, flauta, percussió i piano. Així mateix hi ha un director de la Coral i un director
de la Banda de Música.
Les activitats es desenvolupen generalment a les vesprades de les 17 h. en
endavant, tot i que a migdia hi ha classes per als grups d’incorporació primerenca,
activitats dirigides al públic infantil en les que la Unió Musical de Simat de la Valldigna
és pionera. Així mateix els dissabtes de vesprada hi ha activitats de llenguatge musical
per a adults. Actualment les activitats es desenvolupen de manera transitòria en altres
locals, mentre acaben les obres de rehabilitació.
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Entre les activitats culturals de Simat de la Valldigna destaca també una fira de
contacontes per a professionals, que el 2009 comptarà amb una segona edició, donat que
la primera va mostrar bons resultats.
A les festes del poble, per Sant Jaume i Santa Anna, habitualment es contracten
dos o tres espectacles. Habitualment es fan a la plaça aquells espectacles dirigits a les
persones majors, i a la font gran aquells dirigits a un públic més jove i de mitjana edat.
Aquestes festes acostumen a gaudir de la participació de molta gent. En aquest tipus
d’activitats es pot demostrar la sensibilitat mediambiental amb senzilles iniciatives com
els gots reciclables, que s’adquireixen a l’inici de la festa per un preu simbòlic que es
retorna al final, quan l’usuari en fa el darrer ús. Aquest és un bon mecanisme de
participació directa en la minimització de residus, i des de les instàncies municipals es
pot aprofitar l’oportunitat per a utilitzar-lo en esdeveniments públics, fent d’aquestos
una activitat en la que es té en compte el medi ambient.
Per una altra part, a Simat de la Valldigna hi ha una colla de Dimonis, “Fem
Fredat”, que realitza correfocs des de 1999. Per Sant Antoni aquesta colla s’encarrega
d’encendre les fogueres que es fan a Simat de la Valldigna. La colla realitza les seues
actuacions acompanyada de bestiari, coreografia i música de tabal i dolçaina.
També cal esmentar que al municipi s’ha recuperat algunes danses tradicionals
que es representaven per festes i que s’havien perdut: les danses de Santa Anna i el ball
de pastorets, entre d’altres.
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9.3.

Serveis esportius

Al poliesportiu existeix una persona encarregada, que és personal laboral de
l’Ajuntament, però no hi ha cap persona dedicada a la promoció d’activitats esportives
al municipi.
El poliesportiu consta de dues pistes de tenis, una de bàsquet, una de futbet, un
camp de futbol, una piscina per a adults i una altra juvenil, ambdues a l’aire lliure.
Actualment el poliesportiu es troba mancat d’una forta inversió: les tanques estan en
mal estat, les pistes de tenis necessiten una adequació, el camp de futbol necessita gespa
artificial, el camp de futbet no té el ferm en condicions i necessita adequar-se. Així
mateix hi ha un camp de pàdel aprovat i pressupostat per l’Ajuntament que encara no ha
estat construït.
D’altra banda, l’Ajuntament ha signat recentment un acord sobre el trinquet que
hi ha al municipi, segons el qual l’Ajuntament té opció de compra i gestiona
directament les instal·lacions, per tal de tornar-lo al seu ús. Aquest acord pot ser molt
important per al municipi ja que augmenta l’oferta d’activitats esportives i ofereix un
nou element patrimonial, simbòlic i cultural que és un al·licient més per al municipi.
Recordem que aquest és el segon trinquet més antic dels que queden en peu.
El volum més important d’activitats esportives oferides al municipi prové de
l’Escola de Futbol base, que té 8 equips: un de prebenjamí, dos de benjamí, dos d’aleví,
un d’infantil, un de cadet i un de juvenil.
Recentment s’ha creat un club de pilota i hi ha una quinzena d’alumnes que es
desplacen al trinquet d’Alzira per tal d’exercitar-se. També hi ha un club ciclista i
d’atletisme. Tenint en compte les potencialitats que ofereix el terme de Simat de la
Valldigna de cara a la bicicleta, que són aprofitades per ciclistes de totes les comarques
veïnes, pot ser un encert treballar en aquesta direcció.
No existeixen activitats esportives dirigides específicament a les xiques del
municipi, i en conjunt el jovent necessita més alternatives d’oci saludable.
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9.4.

Salut

A Simat de la Valldigna hi ha un Consultori Auxiliar, que pertany
administrativament al Centre de Salut de Tavernes de la Valldigna. La plantilla del
Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna consta de dos metges familiars, un
pediatra i dues infermeres.
L’horari del Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna és de dilluns a
divendres de 08:00 a 15:00. Les visites es donen per al mateix dia, la cita és immediata,
excepte per a les analítiques, que es fan dilluns i dimecres, i cal donar cita prèvia. El
pediatra atén quatre matins entre setmana, quatre hores per matí excepte dimecres.
En quant a l’afluència de públic sempre hi ha un parell de dies a la setmana que
al Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna es veuen desbordats, sobretot després
del cap de setmana.
Pel que fa a les infraestructures, el Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna
disposa dels següents espais:
· Sala d’espera.
· Sala de reunions.
· Sala de la matrona.
· Sala d’urgències.
· Cinc consultoris: tres de metge, un dels quals és de pediatria, i dos
d’infermeria.
· Cambra magatzem.
El Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna és nou, els serveis s’hi
traslladaren en juliol del 2008. Encara no un any després la sala d’espera s’ha quedat
absolutament menuda. La sala de la matrona s’ha reduït, comprometent en certa manera
la comoditat de les dones ateses. La cambra magatzem també s’ha quedat menuda i no
es disposa d’un magatzem en condicions.
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En cas d’urgència fora de l’horari d’atenció del Consultori Mèdic, que com hem
dit es limita als matins de dilluns a divendres no festius, els pacients s’han de desplaçar
a Tavernes de la Valldigna. El mateix succeeix amb els infants, que només disposen de
pediatra quatre matins a la setmana. Els malalts a hospitalitzar es deriven a l’Hospital de
Gandia. El municipi disposa dels serveis complementaris d’una farmàcia.
Mortalitat
Pel que fa a les dades existents publicades sobre mortalitat del període 19912000, hem trobat que Tavernes de la Valldigna4 destaca per una mortalitat alta en les
següents malalties: (FONT: ATLAS DE MORTALIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1991-2000)
· Homes: Tumor maligne de pàncrees, malalties isquèmiques del cor, malalties
cerebrovasculars, malalties respiratòries agudes, neumonia e influenza.
· Dones: Diabetes mellitus, malalties cerebrovasculars, altres malalties
cardiovasculars.
Simat de la Valldigna pertany a l’àrea 12, i en aquesta les principals causes de
mortalitat per sexe han estat les següents:
Taula 14: Mortalitat masculina a l’àrea 12 de Salut: deu primeres causes.
Mortalitat
proporcional Defuncions

Causes de Defunció
Malalties cerebrovasculars

8

64

Tumor maligne de la tràquea, dels bronquis i del pulmó

7,9

63

Altres malalties isquèmiques del cor

6,3

50

Infart agut de miocardi
Malalties cròniques de las vies respiratòries inferiors (excepte
Asma)

5,4

43

5,3

42

Cirrosis i altres malalties cròniques del fetge

3,1

25

Diabetes mellitus

2,8

22

Trastorns mentals orgànics senils i presenils

2,3

18

2

16

1,9

15

Tumor maligne de la bufeta
Leucèmia

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, CONSELLERIA DE SANITAT.

4

Partim de la suposició de què les dades de Simat de la Valldigna estan incloses a Tavernes de la
Valldigna, per estar el consultori auxiliar de Simat de la Valldigna adscrit al Centre de Salut de Tavernes
de la Valldigna.
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Taula 15: Mortalitat femenina a l’àrea 12 de Salut: deu primeres causes.
Mortalitat
proporcional Defuncions

Causes de Defunció
Malalties cerebrovasculars

11,4

82

Altres malalties isquèmiques del cor

6,4

46

Infart agut de miocardi
Trastorns mentals orgànics senils i
presenils

5,2

37

4,3

31

Malalties del ronyó i de l'urèter

3,6

26

Malaltia d'Alzheimer

3,3

24

Tumor maligne de la mama

3,2

23

Diabetes mellitus

3,1

22

Malalties hipertensives

3,1

22

Tumor maligne del còlon

2,4

17

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, CONSELLERIA DE SANITAT.
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9.5.

Benestar social

Els serveis socials estan mancomunats amb la Mancomunitat de municipis de la
Safor. Dos dies a la setmana hi ha una persona a l’Ajuntament de Simat que s’encarrega
de gestionar aquest servei, coordinant l’actuació dels serveis socials al municipi i
derivant els casos específics cap a altres professionals que formen part del servei, i que
físicament estan en itinerància pels diferents municipis de la Safor. Existeixen altres
dependències que tot i estar situades a d’altres municipis, depenen de la Mancomunitat
de municipis de la Safor i ofereixen cobertura a tots els municipis que en formen part.
Les principals activitats que realitzen va dirigides a la informació i assessorament sobre
els drets dels ciutadans i l'accés als recursos socials existents, la tramitació de
prestacions econòmiques, i les actuacions dirigides a promoure la cooperació social, la
prevenció de la marginació i de l'exclusió, la inserció i reinserció social, etc.
Aquests són els programes i serveis de benestar social que ofereix la
Mancomunitat de municipis de la Safor als seus municipis associats, entre els que es
troba Simat de la Valldigna:
· Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i a la Infància (SEAFI): El
grup de treball està format per un psicòleg i una treballadora social, i la seua
intervenció va dirigida cap a la prevenció, l’atenció i el tractament de les
situacions familiars que provoquen malestar i sofriment en els seus membres.
El SEAFI treballa amb aquestes famílies mitjançant una sèrie de programes:
Intervenció amb famílies en situació de risc. Orientació i mediació familiar.
Suport a famílies monoparentals o en el si de les quals es produeix violència.
Intervenció en famílies amb menors en situació de risc o en situació de
guarda i /o tutela administrativa. Els usuaris poden accedir al SEAFI acudint
abans a la treballadora social del seu municipi, que els remetrà a aquest
servei de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
· Unitat de Prevenció Comunitària (UPC): L'objectiu principal d'aquest
servei és la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius,
en promoure una cultura saludable i una millora del benestar social. Els tipus
d'activitats que s’ofereixen són divulgatives, formatives i d’assessorament
individual i familiar en grups de risc i problemes d'inici en el consum de
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drogues. Aquest servei es troba ubicat físicament a Oliva, però dona
cobertura a tota la comarca.
· Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i Centre de Dia per a
malalts mentals crònics: Aquest servei, gestionat per l'Associació de la
Safor d'Ajuda a Malalts Mentals, permet el seguiment i tractament integral
dels malalts mentals crònics, així com portar endavant activitats amb les
famílies dels pacients. El CRIS actua com a centre específic on els malalts
mentals reben els seus programes individualitzats de rehabilitació, com
poden ser treballs cognitius, habilitats socials o intervenció familiar, entre
d'altres, els malalts només assisteixen al centre durant els horaris que tenen
assignats per a després continuar amb la seua vida diària fora d'allí. El Centre
de Dia atén els malalts mentals afectats per un nivell major de deteriorament
en la seua malaltia que els usuaris del CRIS.
· Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP):
canalitza l’atenció dirigida al xiquet i a la seua família en els primers anys de
vida, quan el xiquet presenta alteracions o retard en el seu desenvolupament
o té risc de partir-lo per causes produïdes abans, en o després del naixement.
També es realitzen activitats complementàries com cursos d'autoajuda,
formació de pares i cursos d'activitats en l'aigua. El tractament està coordinat
per un equip de professionals especialitzat en psicologia infantil, fisioteràpia
i logopèdia. És individualitzat i el règim d'assistència és ambulatori. Aquest
servei es troba ubicat físicament a Gandia, però dona cobertura a tota la
comarca.
· Club d’oci per a discapacitats: L'activitat està dirigida a joves amb
discapacitat de tota la comarca amb edats compreses entre els cinc i els vinti-cinc anys. Fan activitats lúdiques i recreatives, així com d'estimulació i
motricitat per als xiquets. La finalitat és cobrir el temps lliure d'aquests
joves, facilitar la seua participació en la vida social i cultural i proporcionar a
les famílies un temps de descans.
· Prevenció de l’absentisme: Es tracta d'un taller coordinat amb diversos
centres educatius de la comarca. Una educadora social dels Serveis Socials
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de la Mancomunitat de Municipis de la Safor treballa amb els xiquets
absentistes per recomanació dels professors de cada centre educatiu.
L'objectiu és evitar l’absentisme escolar entre els alumnes i reforçar els seus
coneixements.
Entre aquests professionals que donen servei a tota la comarca també es troba un
equip dedicat a les persones dependents5, format per 3 persones. I així mateix hi ha un
equip de dues educadores socials i un psicòleg per a tota la comarca. Hi ha diferents
programes orientats a diverses finalitats: informació i assessorament a la població,
convivència, ajuda a domicili a la 3ª edat, ajuda econòmica a les famílies desfavorides,
ajuda d’emergència en els serveis bàsics i intervenció.
Algun dels exemples dels casos concrets on han actuat els serveis socials al
municipi ha estat en tasques de mediació relacionades amb conflictes puntuals entre
veïns, cursos i tríptics dirigits a la població immigrant per donar a conéixer les costums,
els horaris bàsics, i les rutines habituals, així com també un seguiment de
l’escolarització dels menors d’edat en edat escolar.
Així mateix, la Mancomunitat de Municipis de la Safor disposa d’un vehicle
adaptat, la finalitat del qual és el transport de xiquets/xiquetes amb minusvalidesa i que
utilitzen cadira de rodes. El vehicle els arreplega per tota la comarca i els porta als
centres, on reben l'assistència i les ajudes que els corresponen. Després els torna al seu
domicili una vegada finalitzada la jornada. Aquest vehicle adaptat té capacitat per a 12
cadires.
A banda dels serveis socials oferts per la mancomunitat, el municipi disposa
d’una Llar dels Jubilats. Aquest espai funciona com a centre social i disposa dels serveis
de cafeteria. A la llar dels jubilats les persones de la tercera edat es reuneixen i realitzen
activitats diverses. A Simat de la Valldigna hi ha una residència privada per a persones
majors, que compta amb un complet equip de professionals que ofereixen tot el ventall
de serveis assistencials que demanden aquests col·lectius.

5

Persones que es troben en un estat de caràcter permanent en què, per raons derivades de l'edat, malaltia o
discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció
d'una o altres persones o ajudes importants per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, o en el
cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres ajudes per a la seva autonomia
personal.
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Pel que fa a les necessitats de la joventut, el municipi no disposa d’un local on la
joventut desenvolupe les seues pròpies activitats, caldria un centre dedicat a organitzar
activitats per a aquest col·lectiu.
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10.

ANÀLISI D.A.F.O. AMB ELS ASPECTES MÉS
SIGNIFICATIUS (II)
Un D.A.F.O. és un anàlisi de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les

oportunitats. L’objectiu d’aquest anàlisi D.A.F.O. és establir criteris que ens capaciten
per a prendre decisions tenint en compte les pròpies potencialitats i limitacions, els
punts forts i aquells més febles. Es tracta de detectar entre la informació analitzada
aquells punts més importants o significatius, tant pel que fa als aspectes interns -amb les
fortaleses i debilitats-, com pel que fa als aspectes externs -amb les oportunitats i les
amenaces-.
Fortaleses
El teixit associatiu de Simat de la Valldigna s’està enfortint: l’Associació
d’Empresaris avança i n’ha aparegut una al voltant de la pilota valenciana.
Al municipi la vida cultural relacionada amb la música que es viu amb molta
intensitat.
Pel que fa als serveis a la ciutadania en el Consultori Mèdic la cita és immediata.
Debilitats
Simat de la Valldigna no disposa d’un local on els joves desenvolupen les seues
pròpies activitats.
Respecte als serveis mèdics, no hi ha servei d’urgències les vesprades ni els caps
de setmana. El Pediatra atén tan sols 4 matins. Les instal·lacions s’han quedat ajustades
en quant a grandària.
Al municipi no hi ha cap persona encarregada de la promoció d’activitats
esportives i el poliesportiu necessita una forta inversió.
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La casa de la cultura necessita una forta inversió per tal que la biblioteca siga
més gran i complisca amb els requeriments normatius de Conselleria de Cultura, i es
corregisca el problema d’accés.
Oportunitats
El conveni municipal amb la propietat i la possible compra del trinquet
augmenta l’oferta d’activitats esportives i ofereix un nou element patrimonial, simbòlic
i cultural.
Per millorar el teixit associatiu del municipi seria favorable crear un servei
d’assessorament a les associacions, per tal que desenvoluparen les activitats descrites a
la diagnosi.
En el terreny de les activitats esportives, el municipi ofereix unes condicions
òptimes per a la pràctica del ciclisme, circumstància que pot ser aprofitada per
organitzar activitats i esdeveniments populars i esportius d’aquest tipus.
Amenaces
No existeixen activitats esportives dirigides a les joves del municipi: el jovent
necessita més alternatives d’oci saludable per combatre el problema de les drogues.
La mancomunitat de la Valldigna encara no ha donat tots els seus fruits.
Poca connexió de la Fundació Jaume II el just amb el teixits associatius del
municipi.
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