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1.- INTRODUCCIÓ.
La participació ciutadana és un dels pilars bàsics sobre els quals s'assenta la
democràcia avançada. Representa un factor essencial en la defensa de valors
democràtics com el respecte, la tolerància, la solidaritat, la igualtat i la integració, i dels
drets humans de les ciutadanes i els ciutadans.
Participació ciutadana és, també, sinònim de diàleg, concertació, respecte i
pluralitat; d'implicació de la societat civil en el quefer de les institucions públiques i de
cohesió social en la societat plural en què vivim. Respon a una necessitat de relació
constant entre la ciutadania i les institucions polítiques que exerceixen l'acció de
govern.
Eixa relació hui es fa imprescindible per a desplegar un bon govern i una bona
administració dels assumptes públics, perquè, a través d'esta, s'establix una via de
comunicació recíproca, que permet a la ciutadania manifestar les seues iniciatives i
suggeriments cap als poders públics, i a estos conéixer la incidència de determinades
polítiques sobre la qualitat de vida de la població. També forma part de la participació
ciutadana la relació de la ciutadania entre si, directament o a través de les
organitzacions de la societat civil, relació que pot i ha de ser fomentada per
l'Administració Pública.
En definitiva, es tracta d'una interacció que resulta positiva per a la ciutadania;
perquè s'impliquen en els assumptes públics, aportant el seu criteri i experiència; que
permet als poders públics un acostament major a la ciutadania, i esta, al seu torn,
assumix la coresponsabilitat en l'àmbit públic, la qual cosa incrementa el sentiment de
pertinença a la comunitat i enfortix el significat de ciutadania, garantint una adequada
satisfacció de les seues necessitats i expectatives.
En este capítol s’analitzarà per una banda el nivell d’associacionisme en el
municipi d’Alginet i per altra banda el grau de participació de la ciutadania i l’existència
de canals que fomenten esta participació.

2.- ORGANITZACIONS POPULARS I VEÏNALS.
Segons el registre d’associacions de l’ajuntament d’Alginet, hi ha un total de 64
associacions locals al municipi, les quals es presenten en la següent taula agrupades
per tipologies:
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Tipologia
Agrupacions de veïns

Associació
Asociación Vecinos los Lagos
Associació de veïns

TOTAL
Cultural

2
Societat cultural Alédua
Societat artístico musical Alginet

TOTAL
Educativa

2
Ampa Blasco Ibañez
Ampa Emili Lluna
Ampa IES Alginet
Ampa Pepita Greus
Ampa Sagrat Cor de Jesús
Centre ocupacional

TOTAL
Esportiva

6
Afsa-futbol sala
Asociación de caza
Associacio hipica
Atletico club futbol
Centre excursionionista
Club atletisme Alginet
Club ball de Alginet
Club basket
Club de frontenis
Club de pesca
Club de tenis
Club patinatge
Club ciclista san fernan
Pilota valenciana
Soc. Colombicultura
Soc.ciclis.sodexho
Aerobic
U.D.Alginet

TOTAL
Gremis professionals

18
A.V.A
Associació de comerciants
Reg.Acèquia Reial del Xúquer
Reg.Nova Comunit.
Reg.Sèquia Aledua
Regantes San Jose
Unio Llauradors i Ramaders.

TOTAL
Oci

7
Falla la dolçaina
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Tipologia

Associació
Falla la manta al coll
Falla palleter
Falla pensat i fet
Falla poble d'Alginet
Falla sant Josep
Festes Calvari
Festes los Lagos
Festes Poble Nou
Festes Vaporet

TOTAL
Religiosa

10
Cofradia la Dolorosa
Cofradia Stmo. Cristo
Cofradia Sto. Sepulcro
3

TOTAL
Social

Ames de casa
Asociació de penyes taurines
Asociación exalumnas Sgdo. Corazón

TOTAL
Altres

3
Agrupació de donants de sang
Associació Famílies Jaume I
Associació de disminuïts
Centre de juniors M.D. Jovades
Git. avant va el carro
Jubilats
Motoclub Alginet
Penya Barcelonista
Penya Valencianista Alginet
Penya Valencianista Va de Bo
Veterans Futbol
Vive Sin Celos (VISC)
Xúquer Viu

TOTAL
TOTAL ASSOCIACIONS

13
64

Taula 1. Associacions del municipi d’Alginet.
Font: Ajuntament d’Alginet.

En el municipi d’Alginet predominen les associacions de tipus esportiu (28%).
Hi ha una absència total d’associacions de tipus ambiental, si exceptuem el Club
Excurionista que s’ha inclòs en el grup d’associacions de tipus esportiu malgrat tindre
també un cert caràcter ambiental.
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Un indicador del grau d’associacionisme del municipi és la relació entre el
número de persones associades i la població de referència, cosa que ens indicaria la
proporció d’habitants del municipi d’Alginet que pertanyen a alguna associació. No es
disposa però, d’esta informació donat que l’ajuntament no disposa d’un registre
actualitzat dels membres de cada associació. En els resultats de les enquestes que es
van passar a la població, només el 33% la ciutadania pertany a alguna associació, amb
un nivell de confiança del 95%. Estos resultats indiquen que l’associacionisme en
Alginet no és molt freqüent.

3.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Per a avaluar el grau d’implicació ciutadana en els procesos participatius
utilitzarem com a indicador la participación en les eleccions municipals de 1999 a 2011.
Total cens
electoral
10.569
10.115
9.912
10.096

Maig 2011
Maig 2007
Maig 2003
Juny 1999

Total
%
votants participació
8.059
76,25
7.872
77,83
7.691
77,59
7.444
73,73

Taula 2. Percentatge de participació en les eleccions municipals.
Font: Ministeri de l’Interior.

La participació a Alginet és bastant alta superant el 70% de participació en totes
les eleccions municipals estudiades.
La Llei 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5803 de 10.07.2008) recull els
principis establits en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i té com marc
de referència el Llibre Blanc per a la Governança Europea, aprovat per la Comissió el 25
de juliol del 2001, així com les recomanacions contingudes en les comunicacions de la
Comissió Europea.
Amb esta llei es pretén fomentar una ciutadania activa, responsable i
participativa, això és, impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els
assumptes públics, la garantia del seu dret a la informació, l'enfortiment del teixit
associatiu, la implicació ciutadana en la formulació i avaluació de les polítiques
públiques, i l’impuls a la generació de cultura i hàbits participatius entre la ciutadania.
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Així, en l’article 17 s’estableixen com a instruments de participació ciutadana
els següents: audiència ciutadana, fòrums de consulta, panells ciutadans i jurats
ciutadans.
Encara que no hi ha una estructura establerta o una ordenança que vertebre
la participació ciutadana en el municipi d’Alginet, des del govern local es fomenta la
participació a través de distints mecanismes:


Recollida de demandes de la ciutadania porta a porta.



Bústia de suggeriments.



Accessibilitat de l’Alcalde per atendre la ciutadania.



Creació de Consells (Consell de la joventut, Consell econòmic i social, Consell
de cultura, Consell Ambiental).

4.- CONCLUSIONS.
ORGANITZACIONS
POPULARS I VEÏNALS

Predominen les associacions de tipus esportiu (28%).
El grau d’associacionisme és baix.

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

No hi ha una estructura establerta que vertebre la participació
ciutadana en el municipi d’Alginet però sí que es fomenta la
participació ciutadana mitjançant mecanismes per a què la
ciutadania puga fer arribar les seues demandes.
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