MOCIÓ 10/2015
PROCÉS PARTICIPATIU
RECINTE FIRAL

GRUP
MUNICIPAL
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i Roses
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació:

MOCIÓ
L’actual PGOU contempla la creació d’un recinte firal ubicat en l’area
afectada pel pla de Xéxena, actuació que, a curt o mitjà termini no es
durà a terme. Per un altra banda un sector de la població, i especialment
aquell que viu al Parc Salvador Castell, una de les zones més saturades
acústicament del poble, veuria amb bons ulls la realització d’aquesta
infraestructura acordada per corporacions anteriors com a necessària.
Alguns algemesinencs contemplen tal construcció amb recel pel fet que
consideren que traslladar determinades activitats lúdiques allí podria
posar en perill festes com la Setmana de Bous, la Fira de Sant Onofre i
altres actes que es realitzen a diversos indrets del poble.
No obstant això, el ben cert és que la realització d’aquesta infraestructura
pot suposar una oportunitat, si va acompanyat de les mesures de
promoció necessàries, de tots eixos esdeveniments lúdics i de molts
altres que no es poden fer per no tenir eixa infraestructura.
Per a M+S ALGEMESÍ el recinte firal és una prioritat que evitaria moltes
molèsties a molta gent i potenciaria festes com la Setmana de Bous, ja
que permetria a la joventut disposar d’un espai on poder gaudir de la
festa sense límit horari ja que no molestarien a ningú. No oblidem que allí
caldria traslladar, en eixe cas i en tots el altres, aquelles activitats que
generen molèsties, podent quedar el Parc Salvador Castell com a lloc
d’aquelles activitats que no molesten.
Amb independència d’això, i de com s’oriente eixe recinte i per a què es
decidisca que s’ha d’utilitzar, entenem que és convenient obrir un procés
de participació ciutadana per a repensar si ell lloc on actualment està
prevista la seua construcció és el millor o existeixen altres alternatives
millors. Ara bé, una decisió d’eixa importància no la podem prendre sols
els polítics sinó que hem d’involucrar a quanta més gent millor.
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Entenem que, per una banda caldrà tenir prevista en els pressupostos la
dotació econòmica necessària per a la seua realització. Però per altra, i
és allò que es pretén amb aquesta moció, caldrà iniciar eixe procés
participatiu, amb els actors directament implicats i afectats i amb la
totalitat de la ciutadania.
Cal parlar amb els veïns del Parc Salvador Castell i de totes aquelles
zones on es realitzen activitats acústicament molestes, amb la Comissió
Taurina i les penyes cadafaleres, amb l’associació de feriants, amb els
hostalers, botiguers i les seues associacions, amb associacions culturals,
representants de la joventut, partits... Cal recollir les seues propostes
d’ubicació i encomanar informes tècnics sobre els pros i contres de
cadascuna. Cal elaborar models de recinte firal. Caldria veure a quin
consensos es poden arribar i informar a la ciutadania sobre què s’està
fent i, quan siga el cas, demanar-li parèixer de la manera que es
considere més oportuna.
Al nostre entendre, el procés de participació ha de tenir tres fases. Una
primera de presa de contacte entre totes les parts implicades i recollida
de propostes. Una segona d’elaboració d’informes tècnics sobre
cadascuna de les ubicacions per part dels tècnics d’urbanisme, hisenda,
seguretat, medi ambient, cultura, festes... i una segona ronda de
contacte. I finalment, en cas que s’arribe a un acord o consens ampli,
una fase d’exposició al públic per a que aporte idees i participe en la
millora del projecte, o, en cas que no es trobara una solució de consens,
una consulta ciutadana al respecte de quina és la millor solució.
No obstant això, aquest Pla de Participació Ciutadana sobre el Recinte
Firal haurà de ser dissenyat i executat pels tècnics municipals.
Per tot això, demanem l’adopció dels següents

ACORDS
1) Encomanar a la Regidoria de Participació Ciutadana, i en concret
als tècnics municipals, que en el termini de dos mesos presenten
un Pla de Participació Ciutadana sobre el Recinte Firal.
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2) Que una vegada presentat a totes les forces polítiques del
consistori, i una vegada consensuat, es pose en marxa eixe pla per
tal que en el menor de temps possible, i com a molt en mig any des
de la seua posada en marxa, s’haja arribat a un acord i/o decisió,
tant sobre la ubicació com sobre la funcionalitat i orientació del
recinte firal.
Algemesí a 04d’octubre de 2015.

SRA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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