CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns)
Plenari del Consell realitzat a 24 de Novembre de 2021, al Centre Cívic de Magraners.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AMPA Magraners; Associació Celíacs; Associació Magraners Informa; Associació Veïns
Magraners; Club Petanca Magraners; Parròquia Magraners- Salesians; Club Twirling
Magraners; Associació Comerciants Magraners; Àrea de la Dona Magraners; Escola
Bressol Magraners; i Serveis Socials Magraners.
Persones:
M. Victoria Lara; M. Dolores Felipe; Sonia Garcia; Juan Gallardo; Ángel Pérez Fuentes;
Jordi Clot; Juan Bonilla; Loli Zúcar; Rosa Hernández; Juan Luis Bonilla; Anna Visa;
Carmen Garcia; Paqui Gallardo; i Marisol Gil.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ12, Paco Cerdà; el Coordinador Tècnic de
Participació Ciutadana, Francesc Mòdol; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell
de Zona: Sogues Sendra i Glòria Vicens.
S’inicia el plenari del Consell de la Zona 12 amb la benvinguda del regidor de la zona,
Paco Cerdà, qui informa de la reunió del Pla de Millora de l’Espai Públic, prevista per a
25 de Novembre, al centre cívic Magraners. Finalitzada la seua intervenció, el regidor
cedeix l’ús de la paraula a Francesc Mòdol, qui amplia aspectes tècnics relacionats amb
l’esmentat Pla de Millora, del qual diu que es tracta d’un projecte liderat des d’alcaldia
i que des d’un punt de vista estratègic és important participar-hi.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Juan Gallardo, Associació de Veïns. Lamenta que hi ha demanes dels veïns que no són
ateses i posa exemples com: que no hi ha conserge al Centre Cívic; que no s’ha previst
fer una obertura a la paret, que comuniqui la llar de jubilats amb el Centre Cívic; o que
hi ha nombroses peticions pendents, relacionades amb el manteniment general
d’espais del barri.
Gallardo finalitza la seua intervenció reivindicant la reobertura de la Llar de Jubilats;
reivindicant que es treballin projectes d’inclusió sociocomunitària, adreçats a joves; i
palesant que té molts dubtes quant a l’operativitat del Consell de Zona.
Rosa Hernández, Club Twirling. Afirma que el barri ha entrat en un preocupant procés
de degradació, i apunta la necessitat de preveure un pla per a promoure la integració
social als Magraners.
Victoria Lara, AMPA Magraners. Es queixa que l’entorn de la zona escolar està
abandonada.
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Carmen García, Associació Comerciants. Proposa que les analítiques que ara es fan al
Consultori Mèdic, passin a realitzar-se al Centre Cívic del barri, atès que, segons la seva
opinió, d’aquesta manera es descongestionaria l’esmentat centre de salut.
Ángel Pérez, Club petanca. Es queixa que cal millorar la neteja de l’entorn de la zona
esportiva i fer una poda a fons dels arbres del Club de Petanca.
En resposta a qüestions que han estat plantejades durant l’Assemblea Plenària del
Consell, i que tenen a veure amb el sentit i la funció d’aquest com a facilitador de
l’acció de govern municipal, Francesc Mòdol aclareix dubtes, i posa exemples específics
de quins són els diferents procediments que poden ser utilitzats per a fer arribar
propostes i/o queixes a l’ajuntament; en concret, fa recomanacions sobre quins són els
més recomanables en cada cas concret.
Quant a la possibilitat d’estudiar com promoure la integració social als Magraners, el
Coordinador Tècnic de Participació suggereix la possibilitat que tècnics de la regidoria
es reuneixin amb els agents socials del barri que hi estiguin interessats, per a fer una
diagnosi de com treballar aspectes tals com: promoure el civisme, la convivència, la
integració, i la resolució de conflictes.
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, el regidor Paco Cerdà, respon a
les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, i es
compromet a traslladar-les als àmbits municipals corresponents.
Quant a la demanda concreta de fer neteja a l’entorn de la zona escolar, Cerdà afirma
que ja està tramitada i que properament vindrà una brigada municipal a solucionar el
problema.
Acabada la seua intervenció, el regidor de zona, Paco Cerdà, agraeix la participació a
totes les persones assistents i fa esment a la seva disposició per atendre totes les
demandes que li arribin del barri.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada l’Assemblea
Plenària del Consell de la Zona 12.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona.
Glòria Vicens / Francesc Mòdol.
24 de Novembre de 2021
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