Ajuntament d’Alco
Participació Ciutadana

40AV - 40é ANIVERSARI ASSOCIACIONS VEÏNALS D’ALCOI
1a REUNIÓ: COMENÇAR A ORGANITZAR LA CELEBRACIÓ
Dia i hora: dimarts 9 de febrer de 2016, a les 19 h.
Lloc: A.V. El Viaducte – La Serreta.
Representants de les següents A.V.:

Possibles activitats per a la celebració:

- A.V. Batoi

1. Exposició de fotografies.

- A.V. Centre

2. Llibre - catàleg.

- A.V. El Partidor

3. Realització d’una web.

- A.V. Els Clots

4. Ruta urbana per les A.V.

- A.V. Eixample – Benissaidó

5. Jornades
veïnal.

- A.V. El Sargento

sobre

el

moviment

6. Cursa Popular.

- A.V. La Mistera – Santa Rosa

7. Sopar popular i homenatges.

- A.V. Viaducte – La Serreta

8. Concurs de dibuixos.

- A.V. Zona Nord

9. Concurs de cartells.
- María Baca,
Participativa

regidora

de

Dem.

10. Concert Coral.
11. Concert de grups de música joves.

- Administratiu Dep. Participació

A la reunió es van tractar els següents punts:
1. Exposició de fotografies.
-

Cada associació ha d’arreplegar fotografies i documentació interessant.

-

El termini per a presentar-les és el divendres 8 d’abril de 2016.

-

Màxim 40-50 fotografies i material gràfic per cada associació.

-

D’aquest material es prepararà una exposició.

2. Llibre – catàleg.
-

S’acorda retardar el llibre o catàleg per a l’any 2017.
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3. Realització d’una web.
-

Es valora la possibilitat de fer una web fàcilment navegable.

-

S’aprofitarà el material de l’exposició.

-

Es proposa que es faça mitjançant un becari o alumne en pràctiques.

4. Ruta urbana per les A.V.
-

Es valora la possibilitat de preparar rutes guiades pels barris.

-

El Dep. de Participació es posarà en contacte amb un historiador especialista
recomanat per l’A.V. de la Zona Nord.

5. Jornades sobre el moviment veïnal.
-

Es concreten dos possibilitats:
a) encarregar un procés participatiu per a fer un estudi sociològic per a tenir un
diagnòstic de la participació i de la situació del moviment veïnal a Alcoi.
b) fer una jornada de caràcter acadèmic i oberta a tot el món, demanant la
col·laboració de les universitats pròximes a Alcoi, per a tractar l’origen,
l’evolució i la situació actual del moviment veïnal, i amb una taula redona amb
diversos representants veïnals.

-

Respecte al procés participatiu per a fer l’estudi sociològic des del Dep. de
Participació es recomana fer-lo a partir del Grup Obert, ja que açò supera la
celebració del 40AV.

-

Respecte a la jornada acadèmica el Dep. de Participació consultarà amb les
universitats.

6. Cursa Popular.
-

Es valora la possibilitat de realitzar una cursa popular o un passeig. S’opta per una
cursa, ja que el passeig va implícit en la “Ruta urbana”.

-

El Dep. de Participació consultarà amb el Dep. d’Esports i el Club d’Atletisme.

7. Sopar popular i homenatges.
-

Es valora la conveniència de realitzar un sopar popular a l’aire lliure, de cabasset.

-

Possibles dates: dissabte 10 o dissabte 17 de setembre.

-

Lloc: preferentment al parc de la Glorieta.

-

Es donaran invitacions a cada A.V. per a ordenar l’afluència.

-

Es planteja realitzar un homenatge a les diverses A.V., amb una placa
commemorativa.

-

També es comenta la possibilitat de fer un concert de grups joves.
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8. Concurs de dibuixos.
-

Per a alumnes de Primària.

-

Tema: “El meu barri i la meua associació de veïns”

-

El Dep. de Participació farà les consultes corresponents.

9. Concurs de cartells.
-

Per als alumnes de l’Escola d’Art. Sense premi en metàl·lic.

-

Tema: 40é aniversari de les associacions veïnals.

-

El Dep. de Participació farà les consultes corresponents.

10. Concert Coral.
-

L’A.V. de l’Eixample-Benissaidó presenta un concert coral per al 40AV.

-

Es faria el 3 de juliol al Cercle Industrial.

-

L’Ajuntament es faria càrrec de la difusió i la cartelleria.

-

Es valora positivament pels assistents.

11. Concert de grups de música joves.
-

Es faria el dia del sopar popular.

-

El Dep. de Participació farà les consultes corresponents.

Altres qüestions:
-

S’expliquen les gestions fetes pel Dep. de Participació per a aconseguir ofertes per
a contractar les assegurances de responsabilitat civil, i es lliura als assistents un
resum. Cada associació és lliure de contractar l’assegurança amb la companyia
que consideren.

-

Es mostra una proposta de logotip per al 40AV i es presenten suggeriments de
millora.

Sense més punts que tractar finalitza la reunió a les 21.10 h.
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