JORNADA DE PARTICIPACIÓ:
“CAP BLANC, UN ESPAI A DEFINIR”
Cronologia de la sessió:
⋅

09:30 Presentació a càrrec de les autoritats municipals.

⋅

09:45 Exposició de les activitats de la jornada a càrrec del facilitador. S’explicaran
les activitats a realitzar pel matí, com el recorregut i la recollida d’informació a les
fitxes que es facilitaran, i per la vesprada, com la posada en comú de la informació
obtinguda i la proposta de consensos sobre la visió de futur de l’espai.

⋅

10:00 Inici del recorregut guiat per l’espai. Es contempla començar a l’Era de Sant
Antoni de Pàdua. La proposta definitiva serà consensuada prèviament amb F.
Alminyana. Amb l’objectiu de definir les preferències individuals respecte a Cap
Blanc, durant el recorregut, les persones participants identificaran aquells espais i
elements als que atribueixen major significat, valor i ús futur potencial. Aquesta
identificació es realitzarà a través de fotografies realitzades pels participants i de
qüestionaris associats a les imatges, que s’ompliran després, una vegada les
persones participants tenen una visió de conjunt de l’espai.

⋅

11:30 Finalització del recorregut i trasllat a les instal·lacions de Palau Altea, on les
persones participants ompliran les fitxes facilitades per a processar la informació i
canalitzar el debat posterior. Les persones participants disposaran d’impressora on
fer una còpia d’aquelles 3-5 fotografies més significatives al seu parer, per tal
d’expressar gràficament les seues propostes.

⋅

12-12:30 Finalització de la sessió matinal. Recordatori de les activitats a realitzar a
la vesprada.

PAUSA
⋅

16:45 Inici de la sessió de vesprada a Palau Altea, enfocada en construir una visió
col·lectiva sobre l’espai, amb dinàmiques de grup organitzades per a consensuar el
màxim d’aspectes possibles.

⋅

17:00 El públic assistent es dividirà en grups de 3-5 persones, heterogenis en quant a
la seua composició: els representants d’entitats, partits polítics, i tècnics de
l’administració haurien de trobar-se en el major nombre de grups possible, mirant de
no coincidir amb altres participants amb característiques similars.

⋅

17:05Cada participant exposarà a la resta del seu grup les seues aportacions, fent
una roda de torns de paraula inicial per a maximitzar les oportunitats de participació
i les idees inicials que poden convertir-se en punts de partida per al debat. Les
aportacions estaran vertebrades a partir de les preguntes dels qüestionaris del matí.

⋅

17:40 Cada grup seleccionarà les alternatives i les propostes que tinguen un major
grau de consens i les exposarà a la resta de grups, amb un torn d’exposicions entre
les persones representants de cada grup.

⋅

18:00 Cada participant atorgarà els seus vots a aquelles propostes que considere més
adequades, prioritzant-se d’aquest mode les propostes més interessants per a la
població.

⋅

18:15 Finalització de la jornada, amb un parlament dels responsables polítics
municipals.

Ajuntament d’Altea
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