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1. Full de Ruta
De l'Alcem-nos Acord Ciutadà al Procés Participatiu de
Reconstrucció
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2. El procés Alcem-nos Acord Ciutadà
Què és i com s'ha articulat?
Què és l'Alcem-nos Acord Ciutadà?
Dins del procés Alcem-nos de la Generalitat que articulava la reconstrucció social i
econòmica de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica va obrir l'espai Acord Ciutadà que ha consistit a donar-li
veu a la societat civil organitzada a través de tres eines:
➢ El Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana que va deliberar al
respecte i aportà les seues reivindicacions el dilluns 22 de juny.
➢ Un espai web habilitat on la ciutadania ha pogut enviar les propostes de reconstrucció
com a entitat ciutadana o com a ciutadà/na a títol individual.
➢ Un encontre virtual ciutadà a les comarques del nord, un altre a les comarques del
centre i un altre a les comarques del sud.

Qui ha participat dels encontres ciutadans virtuals?
Les taules de deliberació a les diferents comarques valencianes han estat formades per:

✔ Dos entitats ciutadanes del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana que tinguen presència a les comarques on es vaja a realitzar l'encontre
ciutadà.
✔ Dos entitats ciutadanes que no estiguen al Consell de Participació Ciutadana i que
tinguen presència a les comarques on es vaja a realitzar l'encontre ciutadà.
✔ Un/a tècnic municipal de participació ciutadana de les comarques on es vaja a
realitzar l'encontre ciutadà.
✔ Un/a investigador/a de temes de societat civil i participació ciutadana d'una de les
Universitats públiques de les comarques on es vaja a realitzar l'encontre ciutadà.
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✔ Un/a representant polític/a de Participació Ciutadana i Transparència de la Generalitat.
✔ La Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa
Pérez Garijo, abans de començar l'acte.

Quines temàtiques s'han abordat?
En cada encontre ciutadà hi ha hagut un tema central que s'ha emfatitzat segons la
idiosincràsia de les comarques. En les del nord va ser el despoblament, en les del centre els
serveis públics i en les del sud el model productiu.
Però també s''ha parlat de la sanitat en particular; de la reactivació de l'economia i la
modernització del model productiu; del reforçament dels sistemes de protecció social i de
cures; del dret a l'habitatge digne; del paper de la societat civil organitzada i la urgència d'una
agenda verda contra el canvi climàtic. Tot això sempre amb una mirada posada als Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Quan i on s'han celebrat els encontres ciutadans?
Tots els encontres ciutadans s'han pogut seguir en directe al canal de YouTube de la
Generalitat Valenciana i han estat oberts a la participació del públic.
➔ Encontre amb les comarques del nord: https://bit.ly/EncontreComarquesNord
➔ Encontre amb les comarques del centre: https://bit.ly/EncontreComarquesCentre
➔ Encontre amb les comarques del sud: https://bit.ly/EncontreComarquesSud

5

3. Propostes Ciutadanes
Resultat del Procés Alcem-nos Acord Ciutadà

PROPOSTA

CONSELLERIES IMPLICADES

Auditoria i quantificació del grau de
compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

Totes

Posar en valor la societat civil organitzada
que ha demostrat arribar als llocs on
l'Administració no arriba.
Reconeixement institucional i econòmic al
tercer sector després de la crisi de la Covid19.
Declaració institucional per part de les
Administracions Públiques on es reculla el
treball que fan les associacions com un
“servei comunitari essencial” que millora la
vida de les persones i dóna vida als
municipis. Recordar que les associacions són
agents fonamentals per a la transformació
social, la construcció de l'interès general, la
solidaritat i el foment de la convivència.
Implementar espais de rendiment de
comptes amb la ciutadania, on el lideratge el
tinga la ciutadania i els governs escolten.
Fer atractius els nostres pobles per a evitar el
despoblament, fomentar el retorn i lluitar
contra l'escletxa digital
Accessibilitat a la informació i la
comunicació mitjançant la implementació de
recursos tecnològics de vídeo interpretació
en llengua de signes, així com professionals
especialitzats.

Totes

Totes
Totes

Totes
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Contemplar el valor afegit de les entitats no
lucratives en els contractes de licitació
pública de gestió de serveis o espais per a la
ciutadania, mitjançant la gestió cívica.

Totes

Permetre la signatura de convenis plurianuals
amb les associacions per a la gestió de
projectes i serveis públics que done
estabilitat als processos d'educació en la
participació i simplificar la càrrega
burocràtica en la relació que s'estableix amb
l'administració i les associacions.

Totes

Disposar d'una televisió pública accessible
per a les persones sordes amb la inclusió de
la llengua de signes i subtitulat de qualitat.

Presidència

Promoure l'ús i ensenyament de la llengua de
signes a través dels especialistes de llengua
de signes, tant en la modalitat presencial
com a distància en tots els àmbits socials.

Conselleria d'Igualtat
Conselleria d'Educació

Transitar cap a un nou model d'atenció a
majors i dependents: en les residències, en
els seus domicilis i en els Centres de Dia
(més inversió pública, major control per part
de la pública en la privada, més ajuda a
domicili, impuls a la rehabilitació d'habitatges
i més participació dels familiars i dels majors
en l'atenció residencial (Model d'Atenció
Integral i Centrat en les Persones).

Conselleria d'Igualtat

Crear plans de Barri per al foment de
l'economia d'aquests.

Conselleria d'Igualtat

L'administració no pot fer tasques que
freguen l'assistencialisme. Han de garantir
els drets fonamentals com el dret a
l'habitatge digne i aconseguir que una
persona no haja de destinar el 40% de la seua
renda a pagar el lloguer.

Conselleria d'Habitatge

Reivindicar la construcció d'habitatge públic
de lloguer
Posar fi als fons voltor i l'especulació en
l'habitatge

Conselleria d'Habitatge

Prohibir els desnonaments també després de
l'Estat d'Alarma

Conselleria d'Habitatge
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Preparar plans de rehabilitació d'habitatges
dels parcs públics.

Conselleria d'Habitatge

Preparar un pla d'adequació d'espais
infrautilitzats per a habitatges accessibles a
majors i amb discapacitat.

Conselleria d'Habitatge

Pagament d'impostos progressiu. Que pague
més qui més té per a mantenir l'Estat del
Benestar.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Canviar el model productiu basat en el
turisme i invertir recursos en investigació
Modernitzar l'administració i adaptar-la als
nous temps de la societat digital.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Conselleria d'Educació
Conselleria d'Economia
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital

Reforçar la inversió en educació i sanitat

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Conselleria d'Educació
Conselleria de Sanitat

Aconseguir una justícia gratuïta universal.

Conselleria de Justícia

Elaborar plans i protocols d'emergència i
seguretat davant situacions de crisis
d'emergència climàtica on s'incloga la
participació ciutadana.

Conselleria de Justícia
Conselleria de Agricultura

Fomentar la difusió i el treball sobre els
Objectius de l’Agenda 2030, en el conjunt de
la població, i especialment entre els més
menuts (projectes educatius), amb una
mirada transversal, amb especial importància
al canvi climàtic i les accions per la protecció
del mediambient. Els ODS han de ser la base
de les futures accions i participacions.

Conselleria d'Educació
Conselleria de Participació
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica

Impulsar agendes culturals compartides que
es convertisquen en pols d’atracció per als
pobles d’interior.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques, i Mobilitat

Fomentar la tele-formació en formats
accessibles que incloguen la llengua de
signes

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Exempcions fiscals a autònoms i Pimes del
sector cultural.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Impulsar una xarxa valenciana de teatres i
sales d'exposicions, biblioteque impulsant
convenis de cofinançament amb municipis i
Diputacions.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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Fomentar l'educació ambiental.

Conselleria d'Educació

Revisar els Consells de Salut municipals.
Apostar perquè els Consells de Salut baixen a
ser Consells per Centre de Salut i que hi haja
una coalició entre els centres de salut i les
associacions de barri/poble.

Conselleria Sanitat
Conselleria de Participació

Garantir una assistència sanitària accessible
en llengua de signes i altres sistemes de
comunicació àudio-visual, tant en l'atenció
presencial com telemàticament i
especialment en els serveis i situacions
d'emergència sanitària.

Conselleria Sanitat

Redactar plans preventius de Salut Pública,
on es cree un fons de reserves estratègiques
de recursos sanitaris.

Conselleria Sanitat

Millorar la coordinació entre els serveis
sanitaris i de protecció social.

Conselleria Sanitat

Crear un pla de reducció de les llistes
d'espera

Conselleria Sanitat

Impulsar el turisme cultural i mediambiental

Conselleria d'Economia, Sectors Productius,
Comerç i Treball
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica

Implementar programes d'incentivació laboral
per a les persones sordes o amb discapacitat Conselleria d'Economia, Sectors Productius,
per a reactivar la seua incorporació laboral
Comerç i Treball
truncades per la crisi sanitària.
Redactar un pla per a acabar amb l'economia
submergida.

Conselleria d'Economia

Millorar les infraestructures (no només les
carreteres) en sentit ampli: disposar, per
exemple, de banda ampla a les localitats
interiors que permeten el teletreball i
fomentar la mobilitat amb una xarxa i uns
recursos de transport públic adequats.

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica
Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques, i Mobilitat
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital

Revisió del concepte d'espai urbà prioritzant
l'ús per a les persones. Treballar el concepte

Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques, i Mobilitat
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de ciutats amigables.
Potenciar la cultura participativa i el gran
valor democratitzador que té.

Conselleria de Participació

Propiciar espais de trobada de la ciutadania,
molt important en l’àmbit dels joves, per a
fomentar la seua participació i implicació en
la cosa pública.

Conselleria de Participació

Enfortir el teixit associatiu dels municipis.
Posar en marxa l'Escola d'Associacions i
Acompanyament a les Associacions per a
enfortir les seues estructures i millorar
l'eficàcia de la seua acció.

Conselleria Participació

Avaluar l'impacte de les associacions en el
municipi. Conèixer què aporten les
associacions als municipis valencians per a
reconèixer-les com un servei públic per a la
ciutadania.

Conselleria Participació
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