
Moncada ha posat en marxa un pro-
cés participatiu per involucrar als di-
ferents sectors de la població en la
configuració del model de municipi
on es tinga en compte l'opinió de la
ciutadania. Es tracta de donar la pa-
raula als veïns i veïnes i que aporten
propostes per a millorar la ciutat.
Per a dur-ho a terme, s’estan

desenvolupant una sèrie de tallers
amb els diversos col·lectius i asso-
ciacions de la ciutat. A través de di-
ferents sessions es realitzen
mapatges col·lectius, en els quals se
senyalaran les infraestructures de la
localitat que requerisquen una ac-
tuació més immediata. També servi-
ran per a reflexionar cap a on vol
caminar el municipi a llarg termini
dins dels paràmetres del desenvolu-
pament sostenible. Una altra de les
accions amb les quals es concretarà
el projecte serà la creació del Museu

de la Memòria Oral, amb del qual es
recolliran els testimonis de la gent
gran de la ciutat per a recuperar la
història de Moncada a través dels
nostres avantpassats.
Amb l'objecte d'avaluar el procés

participatiu encetat, s'ha creat una

Comissió de Seguiment conformada
per representants municipals i mem-
bres del teixit associatiu. També
s’ha habilitat un espai web,
www.mocadaparticipa.es, on s’ani-
ran penjant les conclusions obtingu-
des durant els tallers.
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S’inicia un procés participatiu per
a decidir el futur cap on caminar

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTAT DE MONCADA

REGLAMENT
La Comissió de Seguiment va de-
cidir durant l’última reunió, cele-
brada el passat 20 de febrer,
implantar un reglament que re-
gule i establisca les funcions i la
finalitat dels òrgans que formen
part d’este projecte.
També es va avaluar el desen-

volupament de la iniciativa i es
donaren a conéixer els detalls de
la presentació de l'Àrea de Parti-
cipació, que tindrà lloc el pròxim
2 de març al saló de plenaris.

REUNIÓ AMB ELS TÈCNICS MUNICIPALS. A finals de gener tingué
lloc una reunió amb els tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament
per a abordar la viabilitat de les demandes veïnals recollides fins al mo-
ment. Es van establir les dades per a treballar amb cada sector i es va
plantejar la necessitat de fer grups de feina transversals.



El procés participatiu encetat a
Moncada té com a finalitat l'elabo-
ració d'un auto diagnòstic sobre els
problemes i necessitats de la ciutat.
S’està realitzant gràcies a l’aportació
dels veïns i veïnes, que són els en-
carregats de definir que és allò que
els agradaria millorar de la ciutat.
Per a detallar els suggeriments

de millora s’estan realitzant dife-
rents tallers participatius, amb l'ela-
boració col·lectiva de mapatges amb
les entitats i associacions del muni-
cipi. Es tracta d'una dinàmica a 
través de la qual les persones parti-
cipants dibuixen i identifiquen sobre
un mapa de la localitat aspectes re-
lacionats amb la mobilitat urbana, el
medi ambient, qüestions de gènere
o l'ús que fan dels espais públics.
Els primers col·lectius que parti-

ciparen en la confecció dels mapat-
ges foren el Centre de Majors i
l'Escola d'Adults. Segons els tècnics
encarregats de desenvolupar el pro-
jecte, les persones grans són les que
més informació tenen sobre la ciu-
tat, perquè han viscut en primera
persona la seua evolució i, per tant,
és essencial comptar amb la seua
opinió per a configurar el futur de la
ciutat. Els tallers continuaren amb
l’alumnat de l’IES Tierno Galván,
que va permetre al jovent senyalar
les seues necessitats, les coses que
els agradaria canviar i les que valo-
ren positivament.

Associacions veïnals, el Col·lectiu
de Dones o l'Ateneu de Montcada
són exemples d’altres entitats que ja
han realitzat les seues aportacions
al procés de participació, amb el
qual es pretén involucrar a una gran
part de la ciutadania. 
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L’ALUMNAT DE L’IES TIERNO GALVÁN HA REALITZAT LA SEUA APORTACIÓ REFERENT ALS INTERESSOS DE LA JOVENTUT DE MONCADA.

Tallers per a l’elaboració col·lectiva de mapatges

EL COL·LECTIU DE DONES VA TRASLLADAR LES SEUES REIVINDICACIONS ALS TÈCNICS. TALLER AMB LES PERSONES MAJORS.



L’empresa encarregada de dur a
terme els tallers participatius a
Moncada ha presentat a l’Ajun-
tament un informe amb els pri-
mers resultats obtinguts dels
tallers i reunions realitzades amb
els diferents col·lectius de la ciu-
tat. En només 3 mesos de treball
s’han comptabilitzat unes 380
propostes, algunes comunes a
dos o més grups poblacionals.
D’esta manera, les persones majors pensen en l’accés permanent a

les farmàcies, en la mobilitat (voreres, bancs, neteja de la brutícia dels
gossos...) o en l’autonomia (banys als parcs públics, per exemple). Per
la seua banda, els joves que viuen a Masies o a Benagéver volen mobi-
litat i autonomia per poder arribar a Moncada sense dependre dels seus
familiars. La joventut, en general, reclama un espai tancat amb alguns
serveis per a no estar al carrer.
El procés està obert i hi ha pendents reunions i tallers amb associa-

cions de veïns i veïnes, de dones, comerciants, culturals o esportives,
entre altres. També es proposaran activitats dinàmiques com visites co-
mentades amb un enfocament de qualitat urbana per a la vida quoti-
diana. L’enfocament del Pla està dirigit a multiplicar el nombre de
participants utilitzant diverses ferramentes: reunions i grups de discus-
sió amb associacions de tot tipus, participació en el carrer, convocatòries
públiques, comunitats lectives (instituts, Tallers de majors, EPA, con-
servatori i banda de música, grups esportius...), visites comentades i
programacions de tot tipus. És la millor manera d’accedir a distints sec-
tors de població, a diferents sensibilitats i problemàtiques amb l’objecte
de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Moncada.
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Tallers per a l’elaboració col·lectiva de mapatges PRIMERES CONCLUSIONS

L’Ajuntament de Moncada re-
alitzà un taller a peu de carrer
durant la fira de Santa Bàrbara el
passat 4 de desembre, una acti-
vitat emmarcada en el procés de
participació que s’està desenvo-
lupant a la ciutat. Tot i la pluja,
els tècnics encarregats de dur a
terme la iniciativa pogueren reco-
lliren les impressions dels veïns i
veïnes de la localitat amb la re-
alització d’un mapatge col·lectiu
on s’assenyalaren les propostes i
queixes de la ciutadania al llarg
del terme municipal.

Participació ciutadana a la fira de Santa Bàrbara
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