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Ÿ Aconseguir l'efectivitat i e�ciència dels serveis de 

proximitat.

Ÿ Augmentar l'excel·lència en la qualitat dels serveis al 

ciutadà. 

Ÿ Obrir nous processos participatius.

Ÿ Anàlisi més real de les necessitats. 

Ÿ Generar vincles i recuperar les relacions veïnals.

Ÿ Fomentar el xicotet comerç.

Ÿ Activitats per a tots, districtes per a tots. Eradicar la soledat 

de les persones per diferents circumstàncies o etapes de la 

vida i per altres factors socials.

Ÿ Facilitar i restablir el diàleg intergeneracional.

A BENIPEIXCAR 

VOLEM...
TU
GUANYES
www.tuguanyes.com
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Propostes 
per a la BENIPEIXCAR 
que tu vols:

Ÿ Finalitzarem els tràmits iniciats esta legislatura per a assumir la 

gestió, conservació i manteniment del Cementeri de Benipeixcar, 

a través d'un acord de cessió amb la Comunitat Parroquial.

Ÿ Construcció d'una zona de jocs saludables per a totes les edats 

en la zona verda de l'Avda. Dos Campanars.

Ÿ Adequació del camí del cementeri de Benipeixcar. 

Ÿ Reposició de la base de Bici pública de SaforBici en la plaça Dr. 

Ferran o rodalia. 

Ÿ Més seguretat. Reforçar i augmentar efectius de Seguretat 

Ciutadana, amb increment de la dotació de Policia de Barri, que 

incidirà especialment en el compliment de les Ordenances, com 

la de Convivència (excrements d'animals, etc.).

Ÿ Col·locació de jardineres en les zones per als vianants del 

Districte .

Ÿ Augmentar el nombre d'activitats de la biblioteca municipal, 

aquesta acció seria bene�ciosa per a dinamitzar el barri. 

Ÿ Instaurar un bàndol en Whatsapp, com el que ja existeix en 

altres barris de la ciutat, ja que ho considerem d'interés per a la 

població del nostre districte. 

Ÿ Manteniment i neteja dels solars tant públics com privats, per a 

evitar la proliferació de plagues i insalubritat en general. 

Ÿ Reposar o canviar els gronxadors infantils per uns altres més 

moderns al parc de les Esclaves /Centre Cívic Roís de Corella i 

col·locació de banys (W.C) públics per als xiquets.

Ÿ Col·locació de passos elevats al carrer Sants de la Pedra: en este 

carrer es troba l'accés al centre Social, centre de Salut i Escoleta 

zona de trànsit freqüent i de persones, i això evitaria la 

circulació dels vehicles a altes velocitats.
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Les millors persones 
per a la BENIPEIXCAR 
que tu vols:

#10 Natxo Arnau

#13 Inma Rodríguez

#20 Rafa Vizuete

#24 Joan Muñoz

#S2 Andrea Verdeja
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