Campanya: ‘El barri on vivim El Barri que
volem’
novembre 2013
Conclusió de la campanya "El barri on vivim, el barri que volem": El veïnat
no vol grans obres sinó més seguretat i que es millore el manteniment del
mobiliari urbà i la neteja dels carrers.

Els veïns volen que es mantinga allò que tenim ja a Tavernes, volen que si una
vorera es trenca, que se repare i no que s’alce tota i es faça de nou; volen que
hi haja més presència policial al carrer, que es millore el manteniment de la via
pública, els parcs i jardins i tot allò que afecte al mobiliari urbà.

Els veïns i veïnes volen no grans obres, ni malbaratar diners en projectes que
després no se sostenen i no es poden mantenir per falta de rendibilitat. Tampoc
vol que es facen obres en llocs sense urbanitzar, sense estudis previs i ara es
veja que són inviables, diguem guarderia, ubicada en una zona de la platja
sense urbanitzar i que els estudis fets pel nou govern ha demostrat que no té
demanda.

S`ha valorat molt positivament aquesta experiència, la primera que es fa en
Tavernes. Una experiència que és un exemple de com es pot fer que la
ciutadania participe.

Ja s’han anunciat les primeres passes per a dur a cap allò que vol el veïnat
sempre dins de les possibilitats de l’Ajuntament. I el primer a solucionar serà
com es pot dur a cap això amb els recursos humans existents.
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ZONA DIVINA AURORA
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
•

Presencia de grups de gent fent baralles de pollastres i gossos.

•

Més freqüència de la policia, sobre tot a peu de muntanya.

•

En horari escolar si que funciona el servici de vigilància policial,
també demanen la possibilitat de alça de mà en l`aparcament de
vehicles a l`hora de entrar e eixir de l`escola.

•

Alguns conductors circulen per direcció prohibida, moltes infraccions
vials, no es respecta la velocitat marcada.

•

Cal més aparcaments, seria convenient fer un estudi.

•

Queixa de que els escrits que presenten a l`Ajuntament no reben
resposta.

•

¿Les bandes sonores compleixen la normativa?

•

Queixes de molt de soroll.

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
•

Forat en C/ Calvari 61, molt perillós, la solució no està en omplir-lo
d`asfalt sinó fer una actuació mes forta.

•

Cases “Tio Julio” pressupostos 2013.

•

Que no es vaja de la Plaça al carrer tan directe. Cal una tanca.

•

Engronsadores C/ Sant Jaume revisar.

•

Voreres en estat lamentable en tota la zona, sinó es poden canviar,
almenys arreglar-les (remendos).

•

Que el contenidor del Braç treballador no balle.

•

Millorar la neteja pipican i jardí.

•

Darrere l`ermita del Calvari hi ha un descampat que està molt
utilitzat, però descuidat (vidres, salut pública…) Consultar qui es el
propietari ¿L`església?

3. OCI I CULTURA
•

Jocs a la plaça 9 d`octubre i a la del Tio Julio

4. INVERSIONS
•

Acabar el tram del mur per a caminar.

•

Eliminar el pipican i jardins per a fer aparcaments.

•

Utilitzar el solar de ¿ l`església? per a fer aparcaments.
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•

Fontetes de Cantus i Figueretes lligar-los per a facilitar la circulació.

•

Falta il·luminació en els finals dels carrers cara la muntanya. Regular
l`horari de les faroles.

•

En el camp d`esports quan hi ha partit oficial caldria encendre totes
les llums.

•

En la zona groga del C/ Calvari la gent aparca, cal posar pilons igual
que en la perruqueria Richar.

ZONA SANT MIQUEL
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
•

El C/ Sant Benet no hauria de ser travessia. La gent el gasta perquè
no hi ha semàfors , es un carrer massa estret.

•

Es dona prioritat al cotxe i no al vianant.

•

Un veí proposa “ peatonalitzar” la zona , seguint model Villalonga.

•

Control dels punts venta de droga en C/ Sant Benet i al costat del
parc Cantalot( en les escaletes i jardins).

•

C/ Inmaculada tot cap a baix.

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
•

Rampeta escoleta es un perill.

•

Voreres encara són de formigó.

•

C/ Portalet: les faroles estan per a canviar inclús algunes estan en
terra, ( el problema sons el camions que les trenquen ).

•

¿Rotonda en magatzem Infinita?

•

Cal augmentar la neteja en el barri i en el poble en general, el entorn
de l` institut està molt brut. Ficar més papereres, més agranadors….

•

Proposta de fer una “campanya “pareguda a la dels escrements dels
gossos però per a la brutícia general: plàstics, papereres , pots de
coca-cola.

3. OCI I CULTURA
•

Estan molt tranquils sense festes que armen escàndols. No en volen.

•

En les zones de Cantalot, i al voltant de l`institut els carrers són
amples. Proposen fer activitats esportives com a lloc d`encontre i
com a mesura de prevenció dels mes joves.
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•

Hi ha instal·lacions esportives( institut) però els directors no volen
obrir els centres. Es pot solucionar si disposarem de més conserges
o brigà?????

•

L`Ajuntament podria obrir el pavelló els dissabtes i diumenges per a
fer esport?

•

el camp d`esports??

4. INVERSIONS
•

Consultori mèdic

•

Centre de dia ( no és precís en el Cantalot)

•

Parcel·les dotacionals.

•

Arreglar o netejar el que era el jardí del final del C/ Sant Joan
Baptista.

•

La gent és molt conscient de que no hi ha un duro.

ZONA PLATJA
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
•

Senyalitzar carril bici a l`Avinguda la Marina.

•

L`Ajuntament no contesta als escrits dels veïns de queixes de la
poda de palmeres

•

Els contenidors en rodes són un perill per a la circulació en temporals
de pluges, cal protecció en Canal San Pablo.

•

Cal saber on estan tots els documents de l`associació de veïns i la
mini biblioteca).

•

Possibilitat d`augmentar l`horari del consultori mèdic.

•

Senyalització zona Sardina, els dies de mercat és un caos.

•

Millorar els horaris de l`autobús ( hi ha xiquets en secundaria que no
tenen bus).

•

Cal pintar els passos de vianants.

•

Reparació red elèctrica de la platja.

•

Cal senyalitzar el carril bici , s`embossa molta aigua , perill per als
vehicles.

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
•

Previsió comportes llac, neteja de l`aigua i albellons.
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•

Posar pilons on hi ha rejilles i albellons per a que no es puga aparcar.

•

Fer campanya dels gossos en la platja.

•

¡¡¡¡Intensificar neteja en la platja¡¡¡¡.

•

No hi ha ni una llum en el Passeig dels Tarongers i en el Llac estan
totes.

•

Neteja de terres, apegades al casc urbà de la platja. Són un perill
d`incendis, estudiar el tornar a enviar cartes als propietaris.

•

Cal més contenidors en la platja.

3. OCI I CULTURA
•

Fer coses en cap de setmana per ambientar.

•

En festes patronals fer alguns actes en la platja.

•

Pàrking caravàning en la caseta llevar-ho.

•

Ens demanen moltes competències que no són nostres.

4. INVERSIONS
•

Transport públic.

•

Voreres zona al voltant del llac.

•

Continuar les escales del llac reparant-les. El llac està molt deteriorat.

•

Ampliar voreres C/ Blasco Ibáñez, les faroles estan dins la vorera.

•

Coordinar tren i autobús.

•

En la zona de jocs de la Goleta enfront Martinica encara es d`arena i
no de suro.

•

Delimitar zones verdes i de jocs per a acabar en el perill dels xiquets
quan juguen a baló, etc.

•

Ampliar horari consultori??

•

Passeig de la Goleta i dels Tarongers, tallar arbres o canviar-los.

•

Assear la mitja lluna d`on posen el mercat.

•

Ampliar zones wifi.

•

En el C/ Tres creus cap al Chamberí falten albellons.

ZONA MAGRANER
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
•

En la zona Sequers , les bicicletes ocupen les voreres.
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•

De la rotonda cap al C/ Mestre Serrano hi ha molts accidents. També
al cementeri.

•

La circulació en la zona és un desastre. Per a anar a determinats
indrets s`ha recórrer tot el poble. A més en carrers llargs amb
direcció única, els cotxes circulen molt fort, recomanen posar bandes
sonores.

•

C/ Sant Antoni, altura guarderia Victor Calatayud, les voreres són
molt estretes, la gent ha de baixar, i hi ha molta afluència de cotxes.

•

La gent no fa la rotonda de la falla la Dula.

•

Controlar que hi han guals que no entren cotxes. Ser més escrupolós
en la concessió de guals.

•

Al revés, als Sequers hi ha un molts veïns que entren els cotxes a les
cotxeres i NO PAGUEN GUALS. Cal revisar i inspeccionar.

•

Cal més aparcaments en la zona.

•

No es respecten els aparcaments en els cantons.

•

Bar Taruguet, el baden destrueix els cotxes.

•

Les terrasses en els bars dels Sequers es fumen porros, plaça Joan
Carles.

•

Proposta tancar a tràfic el carrer de la porta de l`escola Magraner a
l`hora d`entrades i eixides, ja que hi ha policies.

•

Aprofitar carrer amples per a aparcaments.

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
• Arreglar les voreres en general EN TOTA LA ZONA.
• C/ la Barca, entre Pintor Sorolla i Mestre Serrano, mirar de fer un asfaltat
, es un carrer molt recorregut.
• Tir i arrossegament: falta reparar el parc. Anaven molt de xiquets.
• No hi ha prou neteja en la zona Sequers.
• Canviar arbres perquè destrossen voreres.
• En el tema gossos demanen que es complisca l`ordenança.
• Calen papereres, la gent és conscient que es trenquem per actes
vandàlics.
• Casetes telefònica, les planxes s`afonen, s`alcen les puntes i molesta.
• Més cistelles de basquet, més zones esportives.
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3. OCI I CULTURA
• El volum de la fira de Marjaletes és excessiu. Que posen els bafles cara
la mar i no cara les finques.
• Regular la festa de Haloween, fer un ban o que les escoles expliquen
que no tiren ous i farina.
• Fer actes a Victor Calatayud, places i carres
4. INVERSIONS
• Voreres alçades, jocs Guardia Civil.
• Canviar d`arbres.
• Modificar zones i barris de gent que va als col·legis. Hi ha molta més
gent que viu a la zona de Magraner, les places que s' oferten a l`escola
no son suficients.
• Enllumenat públic.
• Utilitzar escoles per a fer esport.
• Accessibilitat: revisar les obres.
• Accessibilitat, baixant els Sequers.
• Desaigües per evitar aigua en pluges en Mestre Serrano. Es podria
solucionar en rejilles.
• Llevar el dipòsit del lloc, si es pot.
• Manteniment parc dels vents.
ZONA ALFÀNDECH
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
•

Els passos de vianants no es veu bé. Caldria pintar-los, senyalitzar-los
millor o inclús bandes sonores. Els aparcaments dificulten la visió, ( zona
tròlec i escola Alfandech, Murciano)

•

El fet de poder aparcar a ambdós llocs dificulta el trànsit i la visibilitat. Es
podria prohibir al voltant dels passos de vianants o fer orelles per protegir
al vianant.

•

Els pas de vianants estan massa damunt del cantó. El del forn del
Passeig Colon.

•

Semàfors.
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•

Posar pas de vianants C/ Alfandech ¿ per què es va llevar? S`hauria de
posar semàfor???

•

Caldria posar zones de càrrega i descàrrega al Passeig Colon.

•

Encreuament Divina Aurora.

•

En correus hi ha una rampa pintada de groc. El groc sobra.

•

C/ Juan de Àustria hi ha zona de motos que ningú utilitza, es podrien
posar cotxes.

•

Sorolls zona Dreams, sorolls de cotxes persones.

•

Reforçar zona Corts Valencianes, sobre tot quan hi ha ponts i festes.

•

Zona TNT i La Taska. Pixums, sorolls, botelló...

•

Que la policia passe zona TNT, Dreams

•

C/ Metge Paco Valiente: botelló, desmadre... sobre tot en Nadal

•

ES NECESSITA UNA ACTUACIÓ MES CONTUNDENT DE LA POLICIA.
SOBRETOT EN FESTES I CAP DE SETMANA

•

El problema dels sorolls el consideren un dels mes importants

•

Concentració de joves en biblioteca i casa cultura botelló, brutícia...

•

Fer una campanya de consideració per a la joventut

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
• Pipican del Passeig Colon. No s’utilit.za. Està deixat. O que es lleven o
que s'arreglen.
• Al costat de la placeta Escrivà, en la placeta, els arbres s’haurien de
podar i la placeta netejar
• En el redolí les oliveres son un desastre
• En el parc dels Vent no hi ha accessibilitat
• En el Prado i C/ València cal il·luminació
• Placeta casa Cultura i biblioteca cal il·luminació
• Av. Corts Valencianes, podar palmeres
• On està el murciano(verdulería), quan plou, s’acumula aigua, cal posar
un desaigüe
• No s’han queixat neteja de caguerades de gos
• Els contenidors son un asco: Alts, pesats, bruts, no apte per a xiquets ni
majors. Seria millor els contenidors amb pedal. Posar un candado en
contenidors.
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3. OCI I CULTURA
• Al teatre va poca gent.
• Cal associacionisme cultural que recolze les activitats de l'Ajuntament i
en potèncie altres; igual que passa en l`esport.
• El paper de la joventut ha de ser crucial.
• S`hauria d`intentar programar una programació cultural i esportiva de
cara a la gent no el que vol el tècnic de torn.
• Fer cine a la casa de la cultura
• Els panells informatius no es veuen. Cal posar-los on va molta gent:
pavelló, mercat….i fer-los d`un color més cridaner.
• La radio és important.
• Montar escola de teatre, expressió corporal…..
4. INVERSIONS
• Calen més zones de jocs o parcs infantils, zones verdes.
• Canalització del riu.
• Zones d`aparcament.
• Voreres Alfandech.
• Eliminar barreres arquitectòniques: Sequers, Instituts,….
ZONA CENTRE
1. SEGURITAT CIUTADANA I VIAL
Pàrking

Centro Gestor
Fer vorera ¿???
•

Metge Grau

C/ Divina Aurora, fer més pas de vianants , elevats per rellantitzar la
velocitat dels vehicles.

•

C/ Barrranc, igual altura que el C/ Sant Josep.

•

¿ Quina senyal s`ha de posar dels carrers a Sant Agustí a Plaça
Teodoro Llorente?, ¿ Quin tipus de trànsit permet? No ho diu.

•

Posar banquets en la parada del bus perquè gent major puga seure.

•

Els numerets de les senyals ningú sap que vol dir.
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•

Insisteixen que la distancia entre el semàfor de Emònics i Juanjo
Pons és massa llarg.

•

Que no es talle tota la setmana de festes el C/ Carnisseria.

•

Supermercat Dia, hi ha lloc per a dos camions, lleva visibilitat.

•

¿Per què es va llevar l`espill del C/ Dr. Fleming? Cal tornar-lo a
posar.

•

Posar espill en joieria Gertrudis per poder veure des del passeig, qui
ve de Metge Grau cap a carretera.

•

Regular semàfor (Somnis) en funció zona horari. Per la nit tarda molt
i no hi ha trànsit.

•

C/ Alfàndech en carretera, no està el pas de vianants. Caldria posar
de nou un pas de vianants PERÒ amb un semàfor.

•

Avinguda Valldigna 17(ACTUACIÓ URGENT), tapes clavegueram
salten i ix de tot: bolquers……. A banda eixa zona s`inunda.

•

Una atenció millor al ciutadà és necessària .

•

El carrer que va a l`església quan hi ha bodes, comunions,…..la gent
no pot circular perquè hi ha aglomeració de gent.

•

De Sant Agustí a l`església hi ha vegades que no es pot passar. La
gent té que pegar la volta al poble per l`empedrat i en l`església anar
en direcció prohibida.

2. MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I NETEJA
•

Lepanto Rio (tota la problemàtica) s´ha de donar una solució precís.
Cal llum.

•

La gent no pot traure el cotxe. S'ha de valorar que es posen pivots
hidràulics.

•

Vallar i netejar zona finca de l`IVSA (costat Vergeret va haver un
incendi).

•

Vorera des de Tarin fins el Siglo és un desastre.

•

Quan ve l`estiu no cal endur-se tots els contenidors a la platja.

•

Apagar llum polígons

•

Canviar pilons del C/Gabriel Hernàndez per pilons de ferro. Són un
perill. Veure si la normativa permet canviar-los perquè la vorera és
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molt estreta. Una possible inversió seria fer la vorera més ampla i
posar pilons de ferro.
3. OCI I CULTURA
4. INVERSIONS
•

Reurbanització Plaça Teodoro Llorente i fer-la més bonica.

•

En la via pública carrer nou els adoquins estan desfets. Canviar-los.

•

La policia caldria anotar-se les problemàtiques del poble.
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