
El COR impulsa un Consell de Participació Social per aproximar la gestió als 
ciutadans. 

Des del Consorci de Residus V5 – COR estem treballant per obrir-nos i apropar-nos a 
la ciutadania. Uns dels nostres objectius fonamentals és aconseguir el màxim consens 
social i polític en les decisions, fomentar la informació, sensibilització i conscienciació 
social en matèria de residus, i implicar a la ciutadania en la gestió dels residus. Amb la 
voluntat de ser una institució modèlica, facilitarem la participació de la societat civil en 
la gestió del dia a dia, mitjançant la creació d’un Consell de Participació Social. 

Una enquesta realitzada a més de 1.200 ciutadans, ens va permetre detectar que més 
de dues terceres parts de la població resident (67,2%) desconeixien l’existència a la 
seua comarca d’una empresa de gestió de residus sòlids urbans. En aquest mateix 
treball els residents entrevistats suspenien el nivell de transparència informativa sobre 
la gestió dels residus sòlids urbans a la seua comarca, en atorgar una valoració 
mitjana de 4,2 punts. 

Davant aquesta situació, considerarem la necessitat de crear un òrgan que funcione 
com a instrument de vertebració i cohesió territorial, que permeta millorar el diàleg 
enfront de l’anterior etapa on moltes de les decisions es van prendre sense el consens 
social i interterritorial necessari. Aquest Consell de Participació Social establirà un 
canal bidireccional de comunicació ciutadania-Consorci, de manera que des del COR 
pugam realitzar una gestió més pròxima als nostres veïns i veïnes, i es puguen recollir 
i incorporar a aquesta gestió les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes de les 
diferents comarques. 

El procés començarà amb cinc xerrades informatives/formatives, una per comarca, en 
les que s’oferirà la informació i formació necessàries en matèria de ferramentes 
participatives i es contextualitzarà la figura del Consell de participació Social. 

Per a la localització dels llocs de celebració de les diferents sessions s’han tingut en 
compte l’alternança entre localitats més urbanes i més rurals: 

SESSIONS INFORMATIVES/FORMATIVES

Comarca Municipi Data de celebració

La Costera Canals 2 de maig de 2017 
(vesprada)

La Safor Oliva 9 de maig de 2017 
(vesprada)

Vall de Cofrents-Aiora Teresa de Cofrentes 16 de maig de 2017 
(vesprada)

La Canal de Navarrés Anna 23 de maig de 2017 
(vesprada)

La Vall d’Albaida Bèlgida 30 de maig de 2017 
(vesprada)



El que es pretén és que els participants en aquestes sessions informatives actuen com 
a vectors del procés i puguen traslladar la informació a altres ciutadans interessats i 
altres actors rellevants que per algun motiu no puguen assistir a la jornada de la seua 
comarca. 

Una vegada culminat el cicle de sessions informatives/formatives, tindran lloc dues 
sessions participatives, en les que de manera dialogada i consensuada entre tots els 
actors de totes les comarques s’elaborarà i es validarà el Reglament de Funcionament 
Intern del propi Consell. 

La darrera de les sessions d’aquest procés participatiu, prevista per a finals de juny – 
principis de juliol, es celebrarà a Xàtiva, a la seu del COR. En ella es presentarà el 
document definitiu del reglament i es proposaran diferents recomanacions per a dur a 
terme un correcte monitoratge i seguiment del Consell, de manera que quede tot 
preparat per a convocar la primera de les sessions de constitució del Consell. 

Per a major informació, queda habilitat un canal d’atenció per a respondre dubtes i 
suggeriments a través de participacio@consorciresidus.org. 

Des del COR volem animar a tots els actors socio-econòmics i ambientals de les cinc 
comarques del nostre àmbit territorial a participar en el procés. Recordem, que la 
correcta gestió dels residus és una tasca de tots, i hem de col·laborar conjuntament 
per trobar les solucions viables més adequades. 

SESSIONS PARTICIPATIVES

Municipi Data de celebració

Enguera 10 de juny de 2017 
(matí)

Ontinyent 17 de juny de 2017 
(matí)

mailto:participacio@consorciresidus.org

