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En aquest apartat es presenten, de forma resumida, les principals necessitats i problemà�ques detectades per àrees al 

llarg dels tallers realitzats en el terme de Sagunt durant la segona quinzena del mes de novembre i la primera quinzena de 

desembre de 2015. Com es mostra a con�nuació, les àrees treballades han sigut vuit: Sanitat, Educació, Convivència, 

Habitatge, Dependència, Majors, Infància i Joventut. Al mateix temps s'han tractat de manera transversal les àrees de 

Família i de Gènere. Les aportacions d'aquestes dues àrees han enriquit l'anàlisi descrip�va de la resta. En cada àrea 

treballada s'assenyalen una sèrie de necessitats i problemà�ques generals i compar�des, però també algunes més 

específiques. Així, quan es dóna el cas, s'assenyala l'àmbit territorial o espacial d'incidència, i el col·lec�u, cohort o perfil 

concret de població al que fa referència directa.

Amb tot, paga la pena assenyalar que aquests documents són resums de les descripcions detallades que s'ofereixen en 

l'apartat dedicat al desenvolupament dels set tallers realitzats; els cinc que cobreixen les diferents zones del terme 

municipal i els dos específics, un d'ells amb tècnics municipals i un altre amb dones àrabs. Així, aquest apartat funciona 

com una síntesi que obri pas a la posterior descripció detallada a través dels diferents tallers. Per úl�m, aquest apartat es 

tanca amb un punt que hem anomenat  “zona de especial rellevància”,  enregistrant les necessitats i les problemà�ques 

concretes del barri del Baladre.

1 EDUCACIÓ

Aproximar‐se a les necessitats i les problemà�ques pròpies de l'educació suposa un exercici de transversalitat a través de 

diferents àrees, al mateix temps que suposa assumir que les solucions a les qües�ons expressades per la ciutadania, 

requereixen de certa coordinació ins�tucional i d'una especial voluntat polí�ca per canviar models i prioritzar valors. A 

més, sense anar més lluny, suposa assumir que les demandes ciutadanes no solament se cenyeixen a l'educació formal i 

reglada sinó a un concepte d'educació orientat cap als valors i els nous models de convivència. 

Els tècnics apunten una sèrie de qües�ons rellevants a tenir en compte. El fracàs escolar té a veure amb la manca de 

recursos i l'alta eventualitat del professorat que canvia constantment. El nivell d'implicació i/o par�cipació dels pares i 

mares en inicia�ves com el Consell Escolar o l'escola de pares, és baix. S'observa una insuficiència de recursos per tal 

d'atendre adequadament qües�ons com la diversitat cultural i funcional o els estereo�ps de gènere. Alerten davant la 

manca d'espai per a desenvolupar formació per a adults i de la taxa d'abandó de la formació bàsica. Per úl�m, alerten de 

la manca de respecte en les ac�vitats espor�ves, on els entrenadors, els pares i les mares es barallen i insulten.

 Per la seua banda, els veïns i veïnes assistents als tallers han assenyalat en reiterades ocasions la necessitat d'u�litzar els 

espais i les infraestructures municipals com a espais de formació con�nua, entenent aquest aspecte com un element 

lligat a  la convivència i als valors. Després de detectar problemes relacionats amb la diversitat cultural, amb la 

convivència intergeneracional o amb la desigualtat de gènere, les persones que han par�cipat en els tallers entenen que 

les instàncies municipals han d'afrontar aquest �pus de reptes. De fet, en el taller que arreplegava les necessitats i les 

problemà�ques de la zona Sagunt Nucli Històric es va pensar en la idea de conver�r Sagunt en una “ciutat educa�va”, des 

d'un model de ges�ó i promoció de la ciutat proper a l'economia dels intangibles i el valor de la imatge que es projecta.

D'altra banda, un tema àmpliament comentat ha sigut el del paper de les famílies com a agent de socialització i educa�u 

de primer ordre. Els assistents als tallers insisteixen en línies generals en què la tendència a rever�r és el fet de deixar 

l'educació dels fills exclusivament en mans de l'escola. La família ha de tenir un pes important en l'educació per al 

consens, per a la convivència, per al respecte i per a la igualtat de gènere. Fins i tot s'arriba a proposar una escola per a 

pares i mares, on poder assessorar als mateixos al voltant de la tasca educa�va. El taller que abasta la zona de Baladre fa 

especial èmfasi en aquest tema. Allí es detecta un problema d'absen�sme escolar, de desmo�vació enfront de l'escola i 

de desubicació davant els con�nguts impar�ts. És l'ètnia gitana la que apareix reflec�da en aquesta situació. De fet, 

aquesta desubicació implica comportaments violents entre els xiquets, interferint en la normal convivència entre 

l'alumnat i entre les diferents cultures que trobem a l'escola.

Àrees 
temàtiques analitzades
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Parlant d'educació però també d'integració i convivència amb altres cultures, les dones àrabs assenyalen que la 

convivència necessita el reconeixement de la cultura dels nouvinguts. Demanen classes de castellà en horaris 

compa�bles amb les seues tasques de cura familiar però també models de formació que contemplen la posada en valor 

dels codis culturals al·lòctons i el seu reconeixement des d'una mirada igualitària. Fiquen com a exemple de bones 

pràc�ques la implementació del menú halal als menjadors escolars o l'oferta opta�va de classes d'àrab. 

Per altra banda, un tema concret ha sigut la denúncia de la manca de dotació pressupostària per al projecte aprovat de 

l'IES número 5, així com l'adequació de l'IES Eduardo Merello. Al mateix temps, també s'ha subratllat la importància de 

revisar els materials amb els quals van ser construïts els centres educa�us, com els fibrociments i els prefabricats.

En un altre ordre de coses, s'ha arribat a la conclusió que davant la pobresa infan�l i la manca de recursos de les famílies, 

és necessari mantenir oberts els menjadors escolars, fins i tot en períodes vacacionals, com a mesura d'excepció davant 

aquesta apressant problemà�ca. Les solucions que es dibuixen sòn varies, quedant clar la necessitat urgent  de buscar 

una solución cap als més vulnerables front a la crisi, la población infan�l.

Quant a les problemà�ques directes que es viuen en l'aula, alguns dels grups que van reflexionar a l'àrea d'educació, van 

entendre que és necessari baixar la rà�o d'alumnes per aula i augmentar el professorat, en tant que s'ha vingut 

observant durant els úl�ms anys un dèficit en la comprensió lectora dels alumnes d'infan�l i primària. Així mateix, i com 

hem vist en diverses ocasions, les persones que han par�cipat en els tallers assenyalen que dins de l'àrea també és 

prioritari millorar els programes d'atenció a la diversitat cultural i a la diversitat funcional, ja que la realitat actual 

imposa reptes que el sistema educa�u ha d'afrontar sense pal·lia�us.

Un altre punt vessadament ressenyable ha estat el fet que l'educació forma�va no ha d'oblidar la necessitat de les 

persones en situació de desocupació, exigint per a elles sistemes d'accés a qualificacions que puguen facilitar trobar una 

nova ocupació. Finalment, dues úl�mes qües�ons. D'una banda s'ha valorat que davant l'ambient generalitzat de 

reivindicacions enfront de l'educació, s'hauria de donar pes específic a les AMPES, en tant que les mateixes són 

coneixedores de les problemà�ques i necessitats pròpies d'un sector de l'educació. Per exemple, l'AMPA del Centre María 

Yocasta des de fa un temps ve reivindicant el cessament dels barracons i la millora en el menjador escolar. Una segona 

qües�ó derivada d'aquesta primera, segons els par�cipants a l'àrea d'educació, és el fet que s'haurien de crear models de 

ges�ó innovadors entre ajuntaments, conselleria, en�tats i associacions, amb l'objec�u d'acabar amb la descoordinació 

ins�tucional i poder arribar a plantejar solucions a problemes que a priori semblen complexos. 



Foment de l'educació en valors i per a la convivència

Paper de les famílies com a agent educa�u

Reconeixement de la cultura dels nouvinguts
i de la diversitat funcional
 
IES Número 5 i millores a IES Eduardo Merello

Manca de reconeixement cap a les AMPAS
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2 SANITAT 

Al llarg del repàs a altres àrees, hem anat veient qües�ons transversals que, tenint relació directa amb la 

conceptualització àmplia de la sanitat, ja han aparegut reflec�des en altres parts del text. Per aquesta raó, en aproximar‐

nos a l'àrea de Sanitat, ens cenyim a les qües�ons que només poden presentar‐se a través de la mateixa.   

Les temà�ques que tractem poden generalitzar‐se per al conjunt dels barris o zones del terme municipal. Ara bé, quan 

siga necessari especificar barris o zones, quedarà reflec�t i iden�ficat el problema o la necessitat i l'àrea a la qual es 

circumscriu.

Abans de començar amb l'enumeració i la descripció cal assenyalar que la solució o la resposta a alguna de les 

problemà�ques i necessitats assenyalades no incumbeix exclusivament a les en�tats de ges�ó local, necessitant una 

coordinació ins�tucional entre en�tats de govern que actuen a diferents nivells territorials. 

El personal tècnic assenyala la insuficiència dels recursos de la seguretat social, la problemà�ca associada als més majors 

i a les persones sense papers. També observen un baix nivell de par�cipació ciutadana en l'àmbit de la salut, 

especialment rellevant en un context de manca de salut ambiental com és Sagunt. Al voltant d'aquesta qües�ó es 

considera que s'hauria de fomentar models integrals de col·laboració entre personal sanitari i usuaris. Es destaca també 

un abús de la medicalització, especialment intens en la població infan�l, en la gent major i en les dones. En allò referent 

a col·lec�us específics, és de destacar la manca de programes nutricionals per als infants. A banda, se subratlla el mal 

estat del centre sanitari del Raval, la necessitat de comptar amb més especialistes o la manca d'una norma�va que regule 

la coordinació sociosaàitaria.

D'altra banda, la resta de veïns par�cipants en els tallers han assenyalat que les retallades en sanitat han generat 

problemes concrets, com per exemple la saturació en atenció primària o els retards en les especialitats. Concretament, 

els veïns de Baladre s'han queixat del temps d'espera que suposa cridar a una ambulància quan hi ha una urgència, 

considerant que la ubicació centralitzada de les mateixes està molt lluny del barri. 

Després dels debats i tenint molt present l'escenari de crisi econòmica, les persones que han par�cipat en els tallers 

arriben a la conclusió que a més de posar solució a aquests problemes, és necessari millorar el tracte humà que ofereixen 

els professionals sanitaris, doncs aquesta qües�ó porta sense cap dubte a millorar l'eficiència dels serveis sanitaris. Un 

tracte més humà i més personalitzat és bàsic per al correcte desenvolupament d'un servei que tracta i treballa amb 

persones. 

A més, durant aquests anys, les ins�tucions han pa�t un procés de despres�gi davant els ciutadans. Per exemple, els 

pacients no confien en el servei de reclamacions a l'abast dels ciutadans al mateix temps que assenyalen la falta de 

transparència a l'hora d'accedir a la informació sobre els recursos disponibles. Una de les demandes més consensuades té 

a veure amb la necessitat d'oferir una enquesta de salut que, definida a través d'un marc d'actuació territorial, servisca 

per a ges�onar millor els recursos sanitaris.

Pel que fa a aspectes que tenen a veure amb la sanitat però també amb l'educació i la sensibilització, es considera 

necessari, i així es fa constar en diverses ocasions, la implementació de programes informa�us sobre salut nutricional, 

programa de vacunes, dispensació de medicació a persones majors, així com hàbits per a fomentar l'ac�vitat �sica, entre 

d'altres. 

També, al taller realitzat amb dones àrabs es parla de la dificultat que troben per a comunicar‐se amb el personal mèdic  

perquè no parlen castellà. Això fa que hagen d'anar al centre de salut en companyia dels marits, restant privadessa en 

consultes com ginecología, a més de la dificultat afegida en quant a una comunicació adient. A més, les dones àrabs ens 

parlen de la necessitat d'una assistència pública i universal com una necessitat pròpia del col·lec�u de persones 

immigrants.

Un altre aspecte a considerar és la bru�cia generalitzada d'algunes zones, com per exemple al barri del Baladre, les 

plagues de panderoles i rates que afecten a tot el terme o la contaminació ambiental i acús�ca que afecta especialment 

al Port de Sagunt. De fet, el tema de la contaminació ha donat peu a què en els tallers realitzats al Port de Sagunt es 

parlara no solament de sanitat sinó de salut en termes generals. La contaminació es considera un problema molt greu 

que afecta la qualitat de vida de la població. Els veïns entenen que viure en un entorn industrial té les seues 

conseqüències però no desitgen llocs de treball a qualsevol preu, doncs, valoren molt posi�vament la salut de l'entorn en 

el qual viuen. En els tallers realitzats en el Port de Sagunt han aparegut reiteradament temes relacionats amb la pols i el 

fum de les ximeneres, amb les olors de les fàbriques, amb la inseguretat que genera tenir a prop indústria amb la falta 

d'un pla de desallotjament en cas de catàstrofe o amb la contaminació acús�ca. Es considera a més, que els casos de 

càncer són molt elevats i que s'hauria de fer un estudi sobre aquest tema. Els veïns proposen un model de ciutat 

saludable que fomente el transport públic, l'ús de transports sostenibles com la bici, la pacificació del tràfic, així com un 

urbanisme capaç de contrarestar la pol·lució mitjançant el disseny d'espais verds i barreres naturals. 

Per úl�m, i havent quedat reflec�t també en altres àrees, s'aborda el tema dels desaprofitaments i les brosses en els 

contenidors, entenent‐se com un problema sanitari. A més, en aquest sen�t, s'argumenta que resulta necessària una 

campanya de sensibilització perquè els propietaris de mascotes s'acostumen a arreplegar els excrements. Al costat 

d'aquesta qües�ó també es parla de la necessitat que es controlen les colònies de gats i el seu estat sanitari, ja que poden 

suposar un problema per a la salut. 



Saturació atenció primària, retards en especialitats

Neteja d'espais públics i comuns

Contaminació ambiental i acús�ca

Programes informa�us i forma�us en salut

Barreres culturals i idiomà�ques usuaris nouvinguts/professionals



3 HABITATGE

Malgrat que la temà�ca principal es planteja com a “habitatge”, al llarg dels tallers les problemà�ques es fan extensibles a 

les dotacions, els equipaments i els espais comuns propis de les zones de residència dels diferents veïns. 

A més, el taller amb personal tècnic ens aporta unes idees centrals al voltant de la qües�ó. L'habitatge ve marcat per la 

gran quan�tat de desnonaments i els problemes amb els deutes hipotecaris. També se subratlla la inaccessibilitat de 

certs habitatges per a gent major i persones amb diversitat funcional. Alhora, es detecten zones especialment 

vulnerables com Bajo Vías, la zona de les Coves i fins i tot Baladre. Per tot això, els tècnics consideren que és necessari un 

pla integral d'habitatge que done resposta a les problemà�ques enumerades.  

A con�nuació, per als veïns que van par�cipar a la resta de tallers, en la zona Nord Palància s'evidencia una falta 

d'equipaments i de dotacions amb capacitat per a vertebrar el barri a escala comunitària. Al mateix temps, s'entén que 

l'oferta d'ac�vitats culturals, forma�ves i/o lúdiques està mal orientada, mal programada i poc anunciada. Aquest fet 

es relaciona directament amb l'eficiència d'allò programat per l'ajuntament i en úl�ma instància amb l'eficiència dels 

diners des�nats a aquest �pus de par�des pressupostàries. 

Un altre tema recurrent és el del transport. El servei de transport col·lec�u que ofereix l'ajuntament s'entén com 

absolutament deficitari. Manquen accessos per a persones majors i amb diversitat funcional, la regularitat de les línies 

és deficitària, el cost dels bitllets és elevat i els recorreguts programats provoquen l'aïllament i la falta de comunicació de 

zones com per exemple Almardà o altres zones periurbanes del terme. A més, els veïns s'expressen de forma similar en 

referir‐se al servei que s'ofereix per a viatjar a València ciutat.

D'altra banda, i especialment els veïns de la zona Sagunt Nucli Històric, assenyalen necessitats que es resumeixen amb 

l'enunciat “ciutat més amable”. Aquesta temà�ca apareix en l'àrea “d'habitatge” en anar més enllà de la idea de l'àmbit 

residencial i privat. Els veïns volen una ciutat amb més espais verds, millor senyalitzada, on els vianants �nguen la 

preferència enfront dels vehicles motoritzats. De fet, assenyalen que un espai ideal per a implementar aquest model 

podria ser el barri del Raval. Al mateix temps, i dins de les reflexions que proposen solucions, es considera que davant la 

manca d'espais culturals, socials o d'entreteniment, l'ajuntament hauria de promoure l'ús de les cases buides amb 

l'objec�u de revitalitzar certes zones o barris. 

Dins de la reflexió sobre habitatge és necessari dedicar uns paràgrafs al barri del Baladre així com a altres barris del terme 

de Sagunt en risc d'exclusió social com Bajo Vías. Quan els veïns d'aquests barris reflexionen envers l'habitatge ho fan des 

d'un punt de vista i unes necessitats concretes. Es parla d'un problema generalitzat d'impagaments de despeses d'escala 

i manca de presidents d'escala, la qual cosa fa inviable reformes en baixants o millores en l'accessibilitat dels edificis. 

També es comenta que aquesta situació ve associada amb la bru�cia de pa�s i escales, perquè no es pot pagar un servei 

de neteja. Al mateix temps s'al·ludeix a la qües�ó de l'ocupació il·legal d'habitatges i a la subsegüent connexió a la llum i 

a l'aigua. Després de la reflexió, s'entén que la situació genera inseguretat a la resta dels veïns pel simple fet que les 

famílies que ocupen no mantenen tracte ni es relacionen amb normalitat. És a dir, la inseguretat no la generen els seus 

actes, sinó la seua ac�tud enfront de la resta. Finalment, alguns dels veïns de Baladre es queixen dels robatoris 

generalitzats en els habitatges, una situació comuna que incrementa la sensació d'intranquil·litat en el barri. 

Quant a la zona de Churruca, una de les queixes generalitzades reflec�da en “habitatge” té a veure de nou amb l'espai 

comú. Els veïns comenten que existeixen un parell de solars sense barrar que s'han conver�t en un punt de bru�cia i 

abandó. Sobre aquest tema, es demana a l'ajuntament que prenga mesures, com per exemple procedir al  tancament dels 

mateixos.

A con�nuació, una de les problemà�ques més comentades en la zona centre de Port de Sagunt és el problema de les 

panderoles. Actualment es verbalitza aquest problema com una plaga que afecta no solament a blocs d'habitatges 

sencers sinó també a espais comuns i fins i tot a comerços. De fet es considera un tema de salut pública i com tal tornarà 

a aparèixer reflec�t dins d'aqueixa àrea.

En aquesta zona també s'aprecia un greu problema relacionat amb el despreniment de cornises i façanes. Es posa com a 

exemple la zona de la Victòria, i el debat se centra en la necessitat d'una par�da pressupostària per part de l'ajuntament 

amb l'objec�u de donar solució a aquesta qües�ó. Al mateix temps, es considera que hauria d'haver‐hi algun �pus de 

mecanisme efec�u capaç de fer complir la norma�va d'accessibilitat a l'habitatge per a persones majors i amb diversitat 

funcional.

Finalment, i com una qües�ó transversal que afecta a totes les zones del terme municipal, les persones que han par�cipat 

en els tallers han sen�t la necessitat d'expressar els seus problemes a l'hora d'accedir a un habitatge digne o fer front al 

mateix. Vàries han sigut les qües�ons tractades al llarg dels tallers. En primer lloc, es considera que el preu del metre 

quadrat és molt car i açò obliga a la gent jove a cercar residències en altres pobles, amb la consegüent pèrdua d'ac�us 

generacionals. A més, es considera que els habitatges protegits que s'ofereixen estan lluny del centre o del nucli urbà, és 

a dir, en espais amb una falta clara de dotacions i equipaments col·lec�us capaços de vertebrar l'espai comú. En segon lloc 

s'ha plantejat de manera reiterada la revisió de la inspecció tècnica d'habitatges i l'impost sobre béns i immobles (IBI). 

S'entén que el pagament d'ambdues qües�ons no s'ha adaptat a les situacions derivades de la crisi i per tant és excessiu. 

DIAGNÒSTIC PARTICIPAT DE NECESSITATS SOCIALS AL MUNICIPI DE SAGUNT 8



En general, existeix un ampli espectre de població amb dificultats per a accedir a l'habitatge, per a pagar pagar les 

factures i els rebuts, així com per a fer front a les hipoteques. En qualsevol d'aquestes situacions s'observa una clara 

“invisibilització” de la situació, ja que la gent sent vergonya i no es queixa ni s'organitza per a cercar solucions a 

problemes que, a causa de la seua generalització, s'han conver�t en dificultats col·lec�ves. De fet, en un dels tallers es va 

proposar un mapejat d'habitatges buits i una polí�ca sobre aquest tema capaç d'atendre al dret vulnerat a l'habitatge. 

Relacionat amb els problemes d'habitatge, les dones àrabs han assenyalat que existeix una manca d'ajudes per a 

l'habitatge social, però especialment per a dones inmigrants  soles (divociades, vídues o solteres). Elles es troben en una 

situación de vulnerabilitat agreujada, ocupant‐se de cercar feina i de tenir cura dels fills sense cap recolzament familiar.
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Desnonaments, deutes hipotecaris i altres pagaments

Programa de promoció d'habitatge públic

Problemes d'accessibilitat en persones majors 
i amb mobilitat reduïda

Problema d'ocupació de vivendes a Baladre.Manca 
contacte i relació entre veïns
 
Cases buides al centre històric de Sagunt i al Raval. 
Revitalització i reu�lització
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4 CONVIVÈNCIA

Com veurem a con�nuació, aquesta àrea té una especial relació amb l'àrea d'educació, a causa de les implicacions 

d'aquesta úl�ma pel que fa als valors i a la convivència ciutadana. A més, és significa�u que existeixen reclamacions 

generalitzades al mateix temps que es concreten certes específiques i localitzades en espais definits. 

Els taller amb personal tècnic ens ha ajudat a delimitar els problemes generals. La convivencia entre cultures es un tema 

complicat, degut a la falta d'acceptació dels autòctons però també degut a la complicada aculturació dels nouvinguts. A 

més un altre focus de di�cil convivencia és l'ús i les prestacions de serveis socials. Els diferentes grups socials, étnics i 

culturals perceben que la resta fa un ús intensiu i desproporcionat dels serveis, començant una “guerra entre pobres” o 

entre grups en risc d'exclusió social. Altre tema important per a la convivencia es l'educació. Els tècnics perceben que 

molta població autòctona trasllada als seus fills i filles a la línea en valencià per a evitar el contacte amb inmigrants, 

alhora que el desconeixement del castellà de moltes dones àrabs, esdevé un impediment per a la integració d'aquest 

grup. Defini�vament, falten espais de diàleg i trobada entre cultures. A banda, els problemes entre la població del nucli 

de Sagunt i la del Port, con�nua exis�nt en forma de prejudicis. A nivell de recursos, açò amaga una problemá�ca com és 

la duplicació dels mateixos.

Després del taller de tècnics, els veïns han aportat diferents qües�ons concretes. La zona Nord Palancia pateix de sorolls 

que afecten el descans dels veïns. Es tracta d'ac�vitats d'oci programades i de discomòvils que es duen a terme durant 

tota la nit fins ben entrada la ma�nada.

El tema de la convivència en la zona de Sagunt Nucli Històric s'ha centrat en diversos aspectes. D'una banda, la necessitat 

que les famílies assumisquen major pes com a agents educa�us i de socialització i que aposten per l'educació en valors 

de convivència. L'absència d'aquesta educació es veu molt reflec�da en les festes, com per exemple els bous, moments 

en els quals els majors no donen exemple als més xicotets, mantenint ac�tuds incíviques.

Al mateix temps, consideren que la par�cipació i l'educació són mecanismes fonamentals per a la convivència. Els veïns 

d'aquesta zona assenyalen que és necessari implementar mecanismes de sensibilització contra la violència de gènere, 

contra el masclisme i a favor de la convivència entre cultures i generacions. A con�nuació argumenten que és necessari, 

a més, que la policia local done exemple de convivència i abandone el recurs a l'amenaça, conver�nt‐se en un exemple de 

convivència i valors. 

El taller que comprèn el barri del Baladre ens aporta informació sobre la convivència en aquest barri. Per als veïns del 

mateix, la convivència és un tema molt problemà�c. De fet, es pensa que està molt relacionat amb el conflicte entre 

cultures i la cultura de la marginalitat, sent un assumpte que s'observa fins i tot entre els xiquets.

Quant a la problemà�ca de la convivència en Baladre, s'ha de contemplar que les queixes estan centrades en el 

comportament i ac�tuds de l'ètnia gitana. El tràfic de drogues, els sorolls i els robatoris són atribuïts als gitanos. Malgrat 

tot, es valora molt posi�vament figures que, dins de l'ètnia gitana, han funcionat com a mediadors entre iguals i entre 

comunitats, deixant veure que potenciar aquestes figures des d'una dimensió ins�tucional �ndria bon resultat. Alhora, 

un aspecte concret de la convivència entre cultures ha estat assenyalat per les dones àrabs. Elles pensen que la gent 

autòctona, però especialment la gent més major, sent un fort rebuig vers la seua presència i s'observen  casos de 

xenofòbia, per exemple per l'ús del mocador. Caldria posar atenció en aquesta qües�ó per tal de sensibilitzar a la 

població de la necessitat del respecte. Per tal de millorar la convivència amb la comunitat àrab és necessari que les 

persones se senten integrades i respectades. Les dones àrabs parlen de la dificultat per reunir a les families o dels 

problemes relacionats amb l'obtenció del conegut exàmen de nacionalitat. Les dones àrabs son les encarregades de 

anar a le administracions a resoldre tasques burocrà�ques i perceben discriminació. Per exemple, no poden estar més de 

quinze dies al seu país d'origen per a no perdre les prestacions o no poden convalidar els seus estudis a Espanya per 

problemes burocrà�cs.  

Per la seua banda, parlant de Bajo Vías, els veïns també entenen que és necessari dur a terme un programa de mediació 

cultural i comunitària. Actualment el barri està conformat per una gran quan�tat de gent procedent d'altres llocs, amb 

problemes associats de precarietat laboral i fins i tot d'analfabe�sme. De la mateixa manera que en Baladre, en Bajo Vías 

existeix un greu problema d'absen�sme escolar i s'entén que està qües�ó no és només un problema del menor sinó de 

les famílies i de l'ambient social que les envolta. A més, Bajo Vías té una barrera �sica com és la via del tren, que 

converteix al barri en un espai liminal i segregat. Dintre de la temá�ca de barreres �siques i arquitectòniques, els veïns 

del Pla del Bou es queixen de la possible ampliació de l'autovia propera que pot acabar per dividir la zona en dos.

Per la seua banda, el taller que es va realitzar en la zona centre del Port de Sagunt defineix la convivència com a bona. 

Malgrat tot, els assistents van enumerar algunes qües�ons que passem a detallar. Es considera necessari dotar de major 

pressupost i infraestructures a les festes del Barrio Obrero a causa de l'afluència massiva que van tenint en els úl�ms 

anys. També, es considera que la Gerència hauria de ser immediatament i sense cap �pus de prerroga�va, un espai soci‐

cultural de primer ordre i un pulmó verd capaç de millorar la qualitat de vida dels veïns. A més, s'afig que és necessari 

peatonalitzar diferents espais comuns, posant com a exemple la plaça de la “paella” entre el Barrio Obrero i la Ciudad 

Dormida.
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En un altre ordre de coses s'argumenta que l'ajuntament ha de millorar el transport col·lec�u que ofereix, amb l'objecte 

de millorar la connexió entre barris i la possibilitat de viatjar fins a València. També s'assenyala, i en aquest cas fent 

al·lusió a la difusió de convocatòries per part de l'ajuntament o de les associacions, que és necessari habilitar panells 

informa�us, així com revisar les estrictes limitacions sobre l'ús de megafonia i pegada de cartells en la via pública.

Com es va assenyalar en el seu moment en tractar l'àrea de dependència, les persones que par�cipen en el taller de la 

zona centre i, per extensió i repe�ció de la problemà�ca, la resta de persones que acudeixen als tallers, s'adverteix que el 

pla d'ocupació de l'ajuntament no ha comptat amb la ocupabilitat de la mà d'obra femenina ni amb demandants homes 

majors de 45 anys.

Seguint amb el repàs a les problemà�ques i les necessitats, els veïns han detectat un augment dels casos de violència de 

gènere i, especialment després dels atemptats de París, un augment de conductes racistes.  Per tal de solucionar aquest 

problema de convivència creuen necessari crear un model d'educació ciutadà que no solament s'impar�sca en els 

centres educa�us, sinó que s'aplique en àmbits més extensos i que puga arribar a més gent.

El tema dels excrements d'animals de companyia s'ha conver�t al llarg dels tallers en una qües�ó reiterada. Es considera 

que cal iniciar una campanya de sensibilització mitjançant la qual no es tractaria de multar sinó de fer veure que no 

arreplegar els excrements és un tema que afecta seriosament a la convivència.

Per a finalitzar, el taller que comprenia la zona est del Port de Sagunt i el barri dels Vents aporta una sèrie de 

problemà�ques concretes que poden relacionar‐se amb la convivència. Els veïns de la zona barri dels Vents, es queixen 

del soroll que provoquen les festes del barri colindant, los Metales. Segons els par�cipants, aquestes festes no 

respecten els horaris.

A con�nuació, assenyalen que el barri no té suficients equipaments i dotacions col·lec�ves però si massa locals i 

comerços des�nats a esdeveniments, festes i oci. S'exigeix una regulació d'aquestes ac�vitats, alhora que es planteja la 

necessitat d'una plaça pública d'ús comú, que ben bé podria establir‐se a l'actual camp de futbol que hi ha al mig del 

barri. A més, la plaça podria alleujar el problema de soroll en el carrer Tramontana, ja que aquest s'ha conver�t en un 

espai de joc per a xiquets.

A con�nuació s'abordaren una altra sèrie de necessitats circumscrites a altres barris o espais. Així, es considera prioritari 

millorar l'accés al port comercial evitant el problema de sorolls en la zona de l'Avinguda Sindicalista Torres Casado. En 

aquesta zona el soroll també està associat a les maniobres de càrrega i descàrrega en el moll. Amb tot, els veïns proposen 

algun �pus de barrera natural o ar�ficial que puga alleujar també el problema de la pol·lució.

De manera generalitzada s'entén com un problema de convivència l'ac�tud de certes persones que deixen el fem fora 

dels contenidors, o de les persones que arrepleguen ferralla i deixen tota la brossa fora del contenidor. Aquest fet fa poc 

eficient la recollida de fem que duu a terme l'ajuntament.

Per a la zona de la Marina se sol·licita una millora en la seva accessibilitat. Tot i estar a prop de la zona amb major 

ac�vitat de Port de Sagunt, la seua accessibilitat és complicada a causa de l'estretor dels seus carrers. Es demana la 

rehabilitació de la plaça Bilbao, considerada un espai central i emblemà�c de Port de Sagunt. Es considera la possibilitat 

que les tasques de neteja dels solars privats de la zona  siguen afer municipal. 

Novament, els veïns de la Marina insisteixen en el tema del transport col·lec�u que ofereix l'ajuntament. En aquest cas, 

emfa�tzen la necessitat de millorar el transport (horaris, connexions) fins a València ciutat i de canviar algunes de les 

marquesines situades en les parades. 



Competència i conflicte entre grups culturals 
per l'accés a ajudes

Dona àrab. Problemà�ques i potencialitats pròpies

Conflicte de convivència al Baladre

Manca d'educació cívica. Respecte

Problemes de soroll en barris amb zones de festa



5 JOVENTUT

Dins joventut trobem necessitats i problemà�ques que ben bé podrien generalitzar‐se a aquest grup poblacional però 

també trobem d'altres singulars i concretes. Cal dir que joventut és un àrea força relacionada amb “Infància”. El resum de 

les propostes es realitza per tallers i s'anomenen les zones quan així es considera necessari.

El personal tècnic assenyala que alguns dels problemes tenen relació amb l'ús de drogues, la mala nutrició o l'abús de les 

xarxes socials. De fet hi ha programes de sensibilització però no estan tenint molt d'èxit. No es considera una àrea 

prioritària perquè no respon a l'esquema de necessitats bàsiques. Malgrat tot, els joves tenen una falta d'ac�vitats d'oci i 

temps lliure centrada principalment a Sagunt i el seu nucli històric, on no hi ha cine ni Casal Jove com en altres barris. 

També es creu necessari oferir més espais espor�us públics, per tal d'evitar que voten les tanques dels centres escolars. 

A banda com a ac�vitat complementaria es troba a faltar la creació d'un skatepark. A més, reivindiquen la creació de 

programes “corresponsables”, com els que es fan els dissabtes de vesprada al Casal Jove de Port de Sagunt. Per 

concloure, s'observen pràc�ques incíviques per part del jovent localitzades en la part vella de Sagunt, que afecten al 

mobiliari urbà i, per tant,  a la convivència. 

S'indica la manca de diàleg intergeneracional i l'escassa comprensió de l'univers juvenil. A banda es parla de la 

problemà�ca de l'augment de la violència de gènere i les seues noves manifestacions, demanant‐se programes de 

prevenció.

Per la seua banda, i després de fer repàs a les aportacions dels tècnics, els veïns de Nord Palància i de Sagunt Nucli 

Històric que van par�cipar en els tallers 1 i 2 argumenten que per a atendre les necessitats de la joventut és necessari 

que en els seus barris es construïsca un Casal Jove, ja que l'actual servei que ofereix el DINA és insuficient. A més 

al·leguen que el Casal Jove del Port de Sagunt està molt lluny i molt mal comunicat per transport col·lec�u. Aquesta idea 

es relaciona amb la ges�ó del temps lliure dels joves i fins i tot amb la idea de formació més enllà de l'educació formal i 

reglada a través d'espais de �tularitat i ges�ó pública que completen l'oferta existent. 

Al mateix temps, coincideixen a assenyalar que és necessari que els pa�s dels col·legis es�guen oberts perquè els joves 

puguen prac�car ac�vitats espor�ves en els mateixos. Argumenten que el fet que els pa�s es�guen tancats s'ha conver�t 

en un problema, ja que els joves salten les tanques amb el perill que açò comporta. Les reclamacions en aquest sen�t se 

centren majoritàriament en els col·legis de la zona Sagunt Nucli Històric, però en els tallers realitzats en Port de Sagunt, 

també s'ha esmentat aquest problema.

El taller Número 3, tot i comprendre diversos barris, se centra en les problemà�ques pròpies d'un sector de la joventut de 

Baladre. Les persones que par�cipen en el taller assenyalen problemes d'ac�tud entre alguns joves, en molts casos 

relacionats amb el fracàs escolar, la falta d'ocupació, l'alcohol i les drogues, els embarassos no desitjats i la 

delinqüència. Evidentment aquests problemes detectats estan relacionats amb l'àrea de convivència i les seues causes 

han quedat retratades de manera transversal al llarg de les diferents àrees abordades. Ara bé, aquesta enumeració de 

problemà�ques no se circumscriu unicament al barri del Baladre ni a un perfil concret de gent jove. Com es pot observar 

al llarg de la resta de tallers i des d'una perspec�va que té a veure amb la visió que els adults que han par�cipat en els 

tallers tenen sobre els joves, aquestes problemà�ques es repeteixen en els mateixos termes. Per exemple, en el Taller 

número 4 localitzat a la zona Centre del Port de Sagunt, davant l'absència de joves presents, els adults van argumentar i 

van debatre sobre la ges�ó de l'oci i el temps lliure dels joves. El “botelló” es va conceptualitzar com un problema que 

marxa de la mà del consum de drogues i col·lateralment, es va relacionar amb les malal�es de transmissió sexual. En un 

clima certament alarmista, es va debatre sobre les causes i sobre les possibles solucions. Quant a les causes es van 

nomenar aspectes propis del paper de l'escola, de les famílies, dels processos i mecanismes de socialització i de les 

desigualtats socials. Després d'aquestes conclusions, les propostes es van materialitzar assumint que el problema també 

estava generat per la falta de possibilitats per a desenvolupar potencialitats entre els més joves. Es va argumentar que 

manquen recursos, així com la promoció i visibilització dels que ja existeixen, a més manquen models adaptats als nous 

contextos i els nous reptes que planteja la societat a aquesta cohort generacional.

Per úl�m, i sent una demanda concreta que ja ha aparegut en l'àrea d'infància, els veïns de la zona del Barri dels Vents 

advoquen per canviar el model del Casal Jove conver�nt‐ho en un espai intergeneracional, posant com a exemple el 

model de funcionament d'un centre cívic. 
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Problemes ac�tudinals en alguns joves
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6 INFÀNCIA

L'àrea d'infància té evident relació amb l'àrea de joventut, per tractar‐se de grups d'edat marcats per la seua dependència 

vers l'estructura familiar. Malgrat assumir‐se conjuntament en una mateixa taula de treball al llarg dels tallers, separem 

les problemà�ques i necessitats específiques amb l'objecte de facilitar la posterior revisió. A més, per a aquest cas, hem 

deixat les aportacions dels veïns de Baladre en darrer lloc, per tractar‐se de necessitats i problemà�ques específiques i 

relacionades amb altres àmbits.

Els tècnics han aportat gran quan�tat d'informació al respecte. La pobresa és un tema principal que afecta els menors. 

Les famílies en risc d'exclusió social no s'impliquen en les tasques escolars i l'atenció dels infants. Al mateix temps, els 

recursos muncipals no ofereixen places suficients per a xiquets en risc d'exclusió social si tenim en compte que aquest 

nombre ha augmentat dins el context actual. Es fa necessari també augmentar els programes de prevenció de violència 

de gènere i els de respecte a la diversitat. Cal fomentar els espais per a l'esplai dels menors així como fomentar les 

escoles espor�ves, tot reduint els preus i fent‐les més accessibles. 

D'altra banda, una de les necessitats més consensuades al llarg dels tallers de veïns ha sigut la de crear una guarderia 

pública subvencionada, o en altres paraules, un servei d'escoles infan�ls de 0 a 3 anys. S'assenyala que actualment 

només hi ha una en Baladre i aquesta és insuficient. Segons les persones que par�cipen en els tallers, en la resta del 

municipi existeixen, però són privades.

A més, la idea generalitzada és que falten ac�vitats extraescolars però, sobretot, professionals capaços de mo�var als 

xiquets. Al mateix temps i de forma generalitzada, al llarg dels tallers s'ha barallat la idea que la informació i la difusió de 

les ac�vitats extraescolars per a la infància no es realitza amb la suficient eficiència. De fet, el debat s'ha centrat entre si 

allò que ocorre és que falten ac�vitats o aquestes no gaudeixen d'una bona  difusió. Al voltant d'aquesta qües�ó, les 

famílies àrabs consideren que les ac�vitats extraescolars són fonamentals a l'hora de generar respecte i integració, una 

via per a combatre el racisme. En les extraescolars poden tractar‐se temes que no es desenvolupen en l'horari 

convencional per falta de temps. S'adverteix a més com, d'un temps ençà, s'han detectat un major nombre de casos de 

bulling escolar. La diversitat cultural i l'orientació sexual solen ser els mo�us d'agressió més comuns.  Novament, a més 

de les mesures que hauria de prendre el centre en detectar els casos, es considera que les extraescolars són un bon 

moment i un bon espai per a educar en la diversitat i el respecte.

D'altra banda, tots els tallers coincideixen a assenyalar que és necessari un canvi de perspec�va en els menjadors 

escolars. S'han de tenir en compte l'augment de casos relacionats amb intoleràncies, al·lèrgies i per descomptat les 

restriccions per mo�us religiosos i/o culturals. És el cas, per exemple, de les famílies àrabs que sol·liciten un menjador 

halal.

Seguidament s'entén que en el municipi falten jocs infan�ls i parcs en el carrer, posant‐se com a exemple els casos del 

Barrio Obrero o la Ciudad Dormida.

Un altre tema important és que les persones que han vingut i par�cipat en els tallers entenen que l'abús de les noves 

tecnologies es troba relacionat amb problemes de socialització, problemes d'estudi i també problemes de valors, dins la 

població infan�l. S'observa de manera alarmant com, de vegades, els mitjans de difusió i comunicació relacionats amb 

les noves tecnologies reprodueixen estereo�ps masclistes i de gènere. Sobre aquest tema es posa com a exemple un cas 

concret que s'observa en el Casal Jove. Aquest espai, tot i ser pensat com un centre d'oferta cultural diversa per al jovent, 

és u�litzat per molts xiquets i xiquetes solament per connectar‐se a internet i jugar a videojocs que, en alguns casos, 

reprodueixen  dinàmiques violentes,   prejudicis i estereo�ps. Concretament, per als veïnat del Barri dels Vents, és 

necessari reformular l'ús del Casal Jove tot considerant que la prioritat en el barri és un centre cívic que ajude a 

desenvolupar un vincle intergeneracional, capaç d'atendre les necessitats socioculturals d'un barri emergent.

Finalment, ens de�ndrem en el barri de Baladre, tenint present que les necessitats i problemà�ques expressades no es 

poden fer extensibles al conjunt de la zona o districte sinó que perfilen un barri en el que la població es troba en risc 

d'exclusió social. 

Quant a la infància, s'entén que la falta d'es�muls i aspiracions de les famílies afecta directament als més xicotets, 

observant‐se una absència de col·laboració familiar en l'educació dels mateixos. Aquest és un fenomen que cronifica la 

pobresa, relacionant‐la amb la subordinació a ajudes i programes ins�tucionals que no encoratgen la superació i 

l'es�mul sinó la dependència.

Novament, quant al paper de les famílies com a agent educa�u i de socialització, els par�cipants en el taller que 

comprenia a la zona de Baladre adverteixen que sovint les famílies no eduquen en valors, consenten l'absen�sme 

escolar dels seus fills i no segueixen una alimentació saludable. Tot i que  aquests tres problemes es donen en l'ètnia 

gitana, estan relacionats amb la cultura de la marginalitat i situacions d'exclusió social més que amb qualsevol tret ètnic 

i cultural concret.

Darrerament, al llarg de tots els tallers, s'argumenta com la població infan�l és la que més agreujada veu la seva situació 

per mo�us d'exclusió social i, per tant, és necessari prendre mesures urgents. Una solució pal·lia�va, repe�da al llarg de 

les sessions, ha sigut la d'obrir els menjadors escolars assegurant que els menors puguen alimentar‐se de forma regular i 

adequadament, fins i tot en períodes vacacionals. 



Manquen escoles de 0 a 3 anys
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7 DEPENDÈNCIA

Els problemes i les necessitats que es plantegen a con�nuació han sigut extrets del conjunt dels tallers, sense necessitat 

d'atendre massa a l'especificitat per zones o barris. No obstant açò, en alguns casos i per a alguns exemples, la zona 

concreta ha sigut assenyalada amb la intenció de localitzar la problemà�ca de forma espacial.

El taller amb personal tècnic assenyalà una falta d'implicació per part de l'administració amb aquest tema, així como una 

absència de recursos adequats per a millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, provocant un 

esgotament de les families. Dins dependència també s'anomena una necessitat d'adaptació del sistema educa�u als 

xiquets i xiquetes amb diversitat. Per altra banda, la necessitat de desenvolupar programes d'habitatge tutelat mitjançant 

tasques de coges�ó que facen par�cips i empoderen a les persones usuàries.

A con�nuació, en el seu conjunt, els tallers realitzats amb veïnat han aportat la idea que la Llei de Dependència està poc 

desenvolupada. En línies generals la concessió de les ajudes arriba tard i no es planteja com un tema d'Estat, sinó que se 

circumscriu als diferents plantejaments dels par�ts polí�cs en el govern.

Dins aquest context de “desprotecció percebuda” s'ha fet èmfasi en la necessitat d'un menjador social “digne” per a les 

persones en risc d'exclusió social, així com espais d'higiene bàsica i gratuïta, que bé podrien situar‐se en les instal·lacions 

espor�ves de l'ajuntament. No obstant aquestes propostes poden produïr major es�gma�tzació de les persones amb 

pocs recursos. Caldria pensar bé quina seria la solució més adient. 

Al mateix temps, en diversos tallers s'ha parlat de la necessitat d'atendre en millors condicions als malalts mentals, 

des�nant instal·lacions i pressupost específic. 

En concordança amb les situacions que provoquen “dependència”, els assistents als tallers han reiterat la necessitat 

d'oferir programes d'ocupació als aturats de llarga durada majors de 50 anys. 

Un altre tema recurrent ha sigut el de les barreres que limiten la mobilitat de les persones en cadira de rodes. S'ha posat 

com a exemple nega�u, el barri de los Metales, el Barrio Obrero, la zona de la parròquia de San José, La Marina, o Ciutat 

Vella. Un altre exemple de males pràc�ques en quant a mobilitat és el de la zona del mercat de Port de Sagunt, els 

cotxes (amb consen�ment policial) estacionen en les voreres, obstaculitzant el pas als vianants.

Se comenta l'absència de rampes d'accés a espais d'ús públic i comú, com per exemple el saló d'actes de l'Escola de 

Begoña o els accessos al Castell de Sagunt. A més, els par�cipants en els tallers consideren que el problema de les rampes 

no es limita només als espais d'ús públic sinó que també afecta a l'escassa adaptació d'edificis residencials i 

d'habitatges. També el transport és un problema per a les persones amb diversitat funcional. Reiteradament i al llarg de 

tots els tallers ha aparegut el tema del servei de transport que s'ofereix en el terme municipal. La seua manca d'adaptació 

a la diversitat funcional, la seua escassa regularitat i els seus preus, conformen el nucli de les queixes. 

A més, i en aquest cas fent al·lusió a l'espai vial, s'evidencia la necessitat de millorar les mesures de seguretat de tràfic, 

pressionant a la policia local perquè faça complir les normes als vehicles motoritzats.

D'altra banda, els tallers han aportat reflexions sobre una sèrie de temes que passem a descriure. El primer tema seria el 

centre de discapacitats de Baladre. Es considera que està abandonat i que no compleix la seua funció per absència de 

dotació econòmica. Es recrimina a l'administració local el fet que siga l'únic de referència i es comenta la necessitat 

d'engegar més centres. Seguidament es comenta que és necessari millorar l'autonomia personal i social del col·lec�u 

amb diversitat funcional, i es proposa com a exemple de bones pràc�ques la creació d'un model d'habitatges 

autoges�onats per persones amb diversitat funcional, adaptades a les seues necessitats i requeriments. De fet, segons 

els par�cipants als tallers, açò podria ser una bona solució per a millorar la baixa ocupabilitat del col·lec�u, doncs 

s'observa l'absència de places laborals en àmbits com l'atenció o l'assistència en els plans d'ocupació del municipi.

Finalment, i com veurem amb més detall en abordar l'àrea d'educació, s'entén com una demanda reiterada la necessitat 

de millorar l'escolarització dels xiquets amb diversitat funcional, posant com a exemple concret, la problemà�ca 

associada als xiquets amb diabe�s. 



Manca d'implicació de l'administració pública

Necessitat d'experiències piloto vinculades a l'habitatge tutelat

Problemes de mobilitat
 
Escola i diversitat funcional  

Millora de recursos per a malalts mentals
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8 MAJORS

L'àmbit de les persones majors està marcat per un context d'envelliment de la població, que afecta especialment a 

alguns barris dels dos nuclis principals de Sagunt. Malgrat tractar‐se d'un municipi en el qual el treball assalariat estable 

va estar àmpliament difós, un 30% de les pensions són molt baixes. A més la feminització de la pobresa es fa evident en 

aquesta cohort generacional, si ens fixem en el perfil representat per dones vídues o divorciades que com que no han 

man�ngut una ac�vitat remunerada al llarg de la seua vida, es troben en una situació inestable i precària. La informació 

que es presenta a con�nuació serveix de resum i de primer contacte amb la realitat extreta dels diferents tallers. En línies 

generals, totes les temà�ques poden extrapolar‐se al conjunt del terme municipal, si bé de vegades és necessari 

concretar l'especificitat de determinades situacions.

El taller del personal tècnic assenyala que la qües�ó de les cures i la xarxa relacional esdevé fonamental per als majors. 

Observa falta d'implicació de les famílies en les cures, i directament relacionat, dones majors saturades per les tasques 

familiars. També s'evidència la problemá�ca de desconnexió i aïllament dels més majors. S'alerta de la excessiva 

medicalització, de problemes nutricionals i dels problemes derivats de la pol·lució ambiental. Es percep una falta de 

coordinació ins�tucional i administra�va en allò referent a la teleassistència, el programa menjar a casa, el personal i les 

cures a les residències. Les instal·lacions del CEAM es perceben com a insuficients per la mancança de recursos més 

específics com ac�vitats espor�ves i de memòria, atenció psicològica o alfabe�tzació digital. Per úl�m, hi ha un greu 

problema de barreres arquitectòniques que és compar�t per les persones amb diversitat funcional.

Per la seua banda, les persones assistents als tallers programats per als veïns observen que, durant els úl�ms anys, i 

especialment en el context de la crisi econòmica, el rol de les persones majors ha anat evolucionant a través de dues 

tendències clares. D'una banda, les persones majors s'han conver�t en moltes ocasions en els responsables del 

manteniment de l'economia familiar, al mateix temps que s'ha anat accentuant el seu paper com a cuidadors dels més 

menuts. Davant la situació de desocupació perllongada de molts progenitors, són els avis i les àvies els que mantenen 

econòmicament a les famílies a través de les seues pensions, al mateix temps que es fan càrrec de la cura dels fills i filles 

del nucli familiar. De fet, en línies generals, la tendència cap a la família nuclear de les úl�mes dècades, s'ha anat 

reconfigurant cap a un model de família on els més majors conviuen amb diverses generacions, assumint tant l'economia 

familiar com les cures. Aquest nou model pot donar‐se sempre que les persones majors que conviuen amb els seus fills i 

néts en un mateix sostre gaudisquen tant de salut com d'una pensió que els permeta mantenir l'estabilitat econòmica 

familiar.

Ara bé, d'altra banda, aquesta tendència pren un altre vessant quan arriba el moment en què són els més majors els que 

necessiten assistència familiar, passant a ser persones dependents, agreujant‐se la situació quan aquestes persones 

estan soles i no tenen recursos econòmics suficients. Ací entraria en joc la variable “classe social”, o “nivell 

socioeconòmic”, ja que és evident que la falta de recursos agreuja les situacions de dependència. Si a aquest fet 

conjuminem la solitud, estem davant un problema que es converteix en una emergència social. Així, en línies generals, les 

persones que par�cipen en els tallers adverteixen de la necessitat d'un pla d'assistència públic de garan�a social, 

encaminat a protegir i dignificar la vida de les persones majors que es troben en aquesta situació. Quan les persones 

majors es converteixen en dependents, el pes de la cura  recau sobre les famílies, tancant d'aquesta manera el cercle de la 

pobresa.

Després d'un primer diagnòs�c general de l'àmbit, tots els tallers apunten a unes necessitats clares que passem a 

enumerar. 

En primer lloc, no es té molt clar si en el terme municipal de Sagunt existeix una residència pública per a persones 

majors, ni es coneix el nombre de places subvencionades dins de les residències privades que existeixen. Al mateix 

temps, es considera que els centres de dia són insuficients o en el seu defecte, els serveis que ofereixen no es publiciten 

correctament.

A con�nuació es posa en evidència l'existència de barreres arquitectòniques en l'espai públic, així com les manques en el 

sistema de transport que uneix els diferents nuclis del terme. Alguns edificis i instal·lacions d'ús públic manquen de 

rampes i d'accés adequat per a persones amb mobilitat reduïda. Al mateix temps, la manca d'espais habilitats i de 

rampes d'accés en el servei de transport que posa a disposició l'ajuntament, limita l'accés i l'ús a les persones majors.

En segon lloc, quan les necessitats i les problemà�ques detectades passen de l'espai públic a l'espai del privat i a l'àmbit 

domiciliari, els aspectes assenyalats per les persones que par�cipen en els tallers són els següents: les ajudes a domicili 

són insuficients, i la sensació de solitud i abandó s'incrementa exponencialment. Per a rever�r aquesta situació, a més 

de l'evident necessitat de millorar les prestacions de les ajudes domiciliàries, els assistents als tallers en més d'una 

ocasió advoquen per la creació de “grups de suport i ajuda mútua”. Aquests grups, assessorats per professionals de 

l'àmbit sanitari i de la intervenció social, resultarien indicats a l'hora de rever�r la percepció subjec�va de 

desemparament dels més majors, alhora que evidenciarien un problema públic i generalitzat que no ix a la llum.

En defini�va, quan s'aborden aquestes qües�ons es fa des de la percepció generalitzada de la insuficiència dels recursos 

des�nats als majors; com la teleassistència, el programa de menjar a casa, l'anteriorment citada ajuda a domicili o 

l'assistència als malalts crònics, entre altres aspectes.



En tercer lloc, es detecta la insuficient oferta d'ac�vitats per als més majors, així com una tendència a reduir‐les a 

plantejaments “inac�us”, com per exemple, jocs de cartes o treballs manuals. Se sol·licita sobre aquest tema ac�vitats 

espor�ves adaptades o exercicis capaços de potenciar la memòria i la salut psíquica i cogni�va, que contribuïsquen a 

mantenir un es�l de vida saludable. Aquestes ac�vitats haurien de visibilitzar‐se en l'espai públic, ja que fins ara la 

tendència que perceben és que les ac�vitats per a majors es releguen a espais amb poca visibilitat pública i social, creant 

espais segregats per generacions. A més, s'insisteix que els mitjans de difusió de les ac�vitats han d'adequar‐se al públic 

al qual es dirigeixen. Sobre aquest tema, els par�cipants al·leguen que de gens serveix difondre una programació per 

internet o via Facebook quan ells no tenen, per regla general, accés a aquests canals de difusió. 

En quart lloc, i finalment, passem a reflec�r alguns aspectes que han aparegut amb menor intensitat al llarg dels tallers o 

de forma transversal. Per exemple, una queixa puntual molt clara ha sigut la masculinització del pla d'ocupació local. En 

aquest sen�t, s'adverteix que el pla d'ocupació s'ha centrat en llocs de treball tradicionalment masculins, deixant de 

costat el sector de la dependència, sector representat pels més majors, en el que la presència femenina és important.

A con�nuació, i com una demanda molt repe�da i relacionada amb el sector de la sanitat, les persones que han par�cipat 

en els tallers han adver�t de la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a les necessitats de les persones majors. 

Adver�r de l'excessiva medicalització de les persones majors, sensibilitzar sobre les deficiències nutricionals o dels 

problemes de contaminació ambiental, serien alguns exemples relacionats amb aquesta necessitat. 
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ZONA D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA. 
BARRI DEL BALADRE

En els nostres municipis existeixen barris en els quals es concentra població en situació de vulnerabilitat. Pobresa, altes 

taxes de desocupació, degradació de l'entorn urbà, problemes d'habitatge, escassa dotació de recursos i equipaments 

públics, caracteritzen aquests espais i situen a la població en major risc d'exclusió social. Les persones que viuen en 

aquestes condicions manifesten les desigualtats més extremes, que no són unes altres que les generades per certs 

determinants estructurals. Aquestes desigualtats es refereixen a les diferències entre grups poblacionals definits social, 

econòmica, demogràfica o geogràficament.

Per les seues caracterís�ques podem assenyalar que Baladre és una zona d'especial rellevància en el context general del 

terme municipal de Sagunt. Al costat d'aquest barri, existeixen uns altres com Bajo Vías, la zona de les Cuevas, Las Balsas, 

Clot del Moro o fins i tot el Barrio de los Metales que es troben en risc d'exclusió social, manifestant una sèrie de 

circumstàncies i caracterís�ques que els defineixen.

En primer lloc, les persones que par�cipen en els tallers i coneixen la realitat del barri consideren que, en moltes 

ocasions, falten polí�ques públiques relacionades amb l'educació i la convivència, capaces d'acabar amb la dependència 

de la població vers les ajudes socials. La falta d'es�muls i aspiracions de les famílies cronifica la situació de dependència i 

de pobresa. A més s'entén que en línies generals el paper de les famílies ha de ser el d'agent de socialització capaç de 

transmetre valors.

En segon lloc, el fracàs escolar, la falta d'ocupació, l'alcohol, les drogues, els embarassos no desitjats i la delinqüència 

afecta als joves de manera significa�va.

En tercer lloc, el problema de l'habitatge se centra en els impagaments de despeses d'escala, en la falta de presidents en 

molts immobles, en la bru�cia en els pa�s, i en l'ocupació il·legal d'habitatges. Açò úl�m genera inseguretat, no pel fet en 

si, sinó perquè les persones que ocupen no mantenen una relació normal amb la resta afectant a la convivència. 

Finalment, es considera que el tema dels robatoris en habitatges contribueix a fomentar un clima de desconfiança i 

inseguretat.

En quart lloc, els darrers problemes esmentats es consideren relacionats amb l'ètnia gitana. No obstant açò, les 

conclusions apunten al perill de la cultura de la marginalitat i no a una qües�ó pròpia de la cultura gitana. Els mateix 

veïnat valora molt posi�vament l'existència de figures espontànies que funcionen com a mediadors socials, posant 

l'accent en la necessitat de potenciar aquestes figures mitjançant suport ins�tucional.

En cinqué lloc, en el barri es detecta un greu problema d'absen�sme, focalitzat novament en l'ètnia gitana. Els veïns i 

veïnes assenyalen que les famílies gitanes no donen importància a l'escola i la consideren només “un lloc on estar i passar 

l'estona”. Açò fa que els xiquets i xiquetes gitanes es troben desubicats i reaccionen sovint amb ac�tuds desafiants o fins i 

tot violentes. A més, existeix una manca de cultura alimentària, la qual cosa fa imprescindible el paper dels menjadors 

escolars.

En sisé lloc, en el barri de Baladre es troba l'única escola pública per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. Els par�cipants en 

els tallers argumenten que és necessari augmentar el nombre de places públiques i subvencionades, donant servei a la 

resta del terme municipal.

Finalment, els veïns del Baladre es queixen del temps d'espera que suposa cridar a una ambulància en una urgència, i de 

les retallades en el personal sanitari dels úl�ms anys. Ara bé, el problema més urgent, relacionat amb la salut en termes 

integrals, són les plagues de rates i panderoles que proliferen en el barri en estar envoltat d'horts. 
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26

