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La tercera reunió de l’Agenda Local 21 a Simat de la Valldigna, realitzada el
dimarts 30 de juny de 2009 a la llar dels jubilats, va comptar amb l’assistència de 18
persones. Aquest és el tercer taller de quatre consecutius per aprofundir en les
problemàtiques detectades a la Diagnosi i generar accions i propostes amb l’objectiu
que el Pla d’Acció Local siga tan fidedigne com siga possible a les propostes de la
ciutadania. En aquesta reunió es van tractar els temes de la Diagnosi Socioambiental
relatius a aigua, energia, residus, mobilitat i contaminació atmosfèrica.

1. Consensos sobre els problemes que pateix el
municipi en els següents àmbits: aigua, energia,
residus, mobilitat i contaminació atmosfèrica.
Dels problemes detectats en la diagnosi relatius al metabolisme urbà les persones
assistents van consensuar per grups aquells 5 que els van semblar més importants,
ordenats per ordre d’importància, a més d’un sisé si consideraven que algun aspecte no
inclòs a la diagnosi era de vital importància. Els resultats de cadascun dels 3 grups van
ser els següents:
Grup 1:
1. Les Foies i part del Pla de Corrals no disposen d'aigua potable ni de
clavegueram.
2. La xarxa de distribució és majoritàriament de fibrociment (actualment
prohibit) i perd el 66% de l'aigua que hauria de distribuir.
3. Les fonts del municipi estan contaminades per bacteris, l’origen
d'aquesta contaminació són els habitatges sense clavegueram.
4. Pel municipi passa una línia de molt alta tensió sense que es coneguen els
valors en Tesles del camp magnètic que genera a les diferents distàncies
de la línia.
5. Al municipi trobem nombroses barreres arquitectòniques que afecten les
persones amb mobilitat reduïda.
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 Hem detectat que hi ha problemes per cremes de residus en el poble.
Grup 2:
2.2. Pel municipi passa una línia de molt alta tensió sense que es coneguen els valors
en Tesles del camp magnètic que genera a les diferents distàncies de la línia..

1. Les fonts del municipi estan contaminades per bacteris, l’origen
d'aquesta contaminació són els habitatges sense clavegueram.
2. La xarxa de distribució és majoritàriament de fibrociment (actualment
prohibit) i perd el 66% de l'aigua que hauria de distribuir.
3. Pel municipi passa una línia de molt alta tensió sense que es coneguen els
valors en Tesles del camp magnètic que genera a les diferents distàncies
de la línia.
4. La utilitat de l'ECOPARC no és suficientment conegut per la població.
5. Simat de la Valldigna no està connectat amb transport públic amb
l'estació de rodalies de Tavernes de la Valldigna.
 Excés de contaminació acústica.
Grup 3:
1. Les fonts del municipi estan contaminades per bacteris, l’origen
d'aquesta contaminació són els habitatges sense clavegueram.
2. La xarxa de distribució és majoritàriament de fibrociment (actualment
prohibit) i perd el 66% de l'aigua que hauria de distribuir.
3. Simat de la Valldigna no està connectat amb transport públic amb
l'estació de rodalies de Tavernes de la Valldigna.
4. Al municipi trobem nombroses barreres arquitectòniques que afecten les
persones amb mobilitat reduïda.
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5. Pel municipi passa una línia de molt alta tensió sense que es coneguen els
valors en Tesles del camp magnètic que genera a les diferents distàncies
de la línia.
 No hi ha instal•lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa que
amortisquen l'augment d'energia consumida -i de gasos d'efecte
hivernacle emesos- en el consum residencial.
Com podem observar són molts els temes que es repeteixen en els diferents
grups, havent aparegut diverses vegades els següents:
Problemes destacats pels 3 grups: Les fonts del municipi estan contaminades
per bacteris, l’origen d'aquesta contaminació són els habitatges sense
clavegueram. La xarxa de distribució és majoritàriament de fibrociment
(actualment prohibit) i perd el 66% de l'aigua que hauria de distribuir. Pel
municipi passa una línia de molt alta tensió sense que es coneguen els valors en
Tesles del camp magnètic que genera a les diferents distàncies de la línia.
Problemes destacats per 2 grups: Al municipi trobem nombroses barreres
arquitectòniques que afecten les persones amb mobilitat reduïda. Simat de la
Valldigna no està connectat amb transport públic amb l'estació de rodalies de
Tavernes de la Valldigna.
Problemes destacats per 1 grup: Les Foies i part del Pla de Corrals no
disposen d'aigua potable ni de clavegueram. La utilitat de l'ECOPARC no és
suficientment conegut per la població. No hi ha instal•lacions fotovoltaiques
connectades a la xarxa que amortisquen l'augment d'energia consumida -i de
gasos d'efecte hivernacle emesos- en el consum residencial. Excés de
contaminació acústica. Hem detectat que hi ha problemes per cremes de residus
en el poble.
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2. Accions i 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 6 targetes a
cada grup, per tal de generar accions o propostes que resolgueren els problemes
detectats. En tres pissarres es van dividir les propostes segons els àmbits temàtics del
taller, el grups van debatre i generar les propostes següents, ordenades per àmbits
temàtics i pel nombre de vots obtesos en la fase de priorització:1
Vots
13
9

7
5
0

Vots
7

1
1

AIGUA
Canviar tota la distribució de l’aigua pel material corresponent,
de manera progressiva.
(A les urbanitzacions sense clavegueram) a curt termini fer
fosses sèptiques i a llarg termini regularitzar les casetes dotantles de clavegueram i aigua potable.
En els llocs on ja hi ha habitatges posar clavegueram i en els
llocs on no hi ha no fer construccions d’habitatges.
Si se soluciona el problema del clavegueram de les casetes
s’elimina el problema dels bacteris.
Instal·lació de xicotetes depuradores que serviren per a grups
reduïts de cases, o bé a nivell individual

E>ERGIA
Buscar tècnics d’empreses independents que mesures les Tesles
del camp magnètic de la línia d’alta tensió i que es prenguen les
mesures escaients i confeccionar un mapa de riscos.
Posar la instal·lació fotovoltaica, per a no contaminar tant.
Desviar la línia (d’alta tensió) i posar-la on estava prevista
inicialment.

1

Nota provisional: al panell de mobilitat i energia un grup ha posat una proposta que té quatre vots però
que no queda clar a què fa referència: “Que l’Ajuntament faça el corresponent estudi de viabilitat i que el
pose en pràctica”.
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Vots
11

MOBILITAT
Connectar Simat de la Valldigna amb Benifairó, Tavernes i
l’estació de Renfe.
Accelerar la millora d’eliminació de barreres arquitectòniques.

6

Vots
8

RESIDUS
Fer campanyes d’informació de la correcta utilització (dels
contenidors de reciclatge).

Vots

CO>TAMI>ACIÓ ATMOSFÈRICA, SOROLLS I OLORS
->o s’han fet propostes.Tot seguit presentem les dades gràfiques dels percentatges de vot per a
cadascuna de les propostes:

Taula 1: 5 Propostes més votades segons percentatge de vot.

Percentatges de vot obtinguts per cada proposta (I)
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Taula 2: Propostes votades amb menys del 10% dels vots.

Percentatges de vot obtinguts per cada proposta (II)
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3. Enquesta a les persones participants, comentaris i
propostes per a properes reunions.
1. Quines propostes serien des del seu punt de vista adequades per tal d’incloure
en el procés de l’Agenda 21 a tots els interessats rellevants de la població simatera?
Podrien informar del que es parla i les conclusions. Manca motivació per part
d’alguns sectors simaters: obrers, llauradors, caçadors, mestresses... potser que no estan
tot el ben informats que caldria sobre l’Agenda 21.
2. Quines altres vies de participació penseu que s’haurien d’implementar al
municipi?:
Fer enquestes i que apleguen a més gent i que la facen empleats públics. Totes
les associacions que deriven del col·lectius del poble: veïns, joves, mestresses, consell
escolar municipal, Consell agrari.
3. Propostes per a millorar futures reunions:
Informar de les conclusions i del que es parla amb instituts (Tavernes, Alzira).
Informar del que es parla a l’Agenda 21. Barrejar els components de les taules d’una
manera exhaustiva, de forma que tots/es participàrem en tots i totes. Més facilitats per a
entrar en xarxa i opinar. Participació de l’Alcalde i components del consistori en
aquestes reunions. Reunions de l’alcalde en tots els grups dalt esmentats.
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