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A COREA
VOLEM...
Aconseguir l'efectivitat i e ciència dels serveis de 
proximitat.
Augmentar l'excel·lència en la qualitat dels serveis al 
ciutadà. 
Obrir nous processos participatius.
Anàlisi més real de les necessitats. 
Generar vincles i recuperar les relacions veïnals.
Fomentar el xicotet comerç.
Activitats per a tots, districtes per a tots. Eradicar la sole
de les persones per diferents circumstàncies o etapes de 
vida i per altres factors socials.
Facilitar i restablir el diàleg intergeneracional.



Propostes 
per a la COREA
que tu vols:
Millora de l’entorn dels carrers Benissuai i Perú.

Reordenació de l’espai urbà i el trànsit al carrer Perú, en el tram entre

els carrers Jaume II i Benissuai.

Reordenació i millora estètica del Parc de l’Estació, amb una

remodelació dels jardins del tram al costat del carrer Perú. Acotarem les zones 

enjardinades del carrer Tossal i el Parc de l’Estació.

Finalitzarem les obres del nou parc de jocs de xiquets de 0 a 3 anys, que ja hem 

començat a licitar, amb la remodelació de la Plaça per a aconseguir més zones 

d’ombra, en l’Escoleta de Corea, al costat dels carrers Perú i Jaume II i l’avinguda 

Blasco Ibáñez. Després del procés de licitació per a l’adquisició de la Campa al 

costat del col·legi Gregori Maians, portarem a terme la seua adequació, millora i 

asfaltat, amb il·luminació i delimitació d’accessos entre l’avinguda del Grau i 

l’avinguda dels Esports, per a guanyar més aparcament.

Ampliació de l’aparcament amb el mateix procés d’adquisició, que intentarem 

aconseguir per a la resta de campes del barri.

Convertirem de nou en solar d’aparcament la parcel·la al costat de la

Caserna de la Guàrdia Civil, al carrer Joanot Martorell.

Segona fase del Pla de vials, amb la remodelació i adequació dels

carrers en el Pla d’etapes aprovat per la Junta de Districte de Corea.



Reordenació del segon tram de l’avinguda dels Esports, continuant el projecte 

iniciat en eixe vial durant esta legislatura, per a aconseguir guanyar més places 

d’aparcament.

Encara més seguretat. Major vigilància en la plaça del Jardinet, Parc de l’Estació i 

carrer Tossal, en els trams de més afluència. 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 (excre-

ments d’animals, etc.).

Avaluar periòdicament la zona d’estacionament de vehicles perquè s’ajuste a les 

necessitats dels serveis, dels residents en el barri i la fluïdesa del trànsit i vianants. 

Estudiar la possibilitat d’ocupar els guals per a aparcament fora del període 

comercial i prèvia autorització dels propietaris.

Realitzar un Pla de seguiment per a l’adequació i el manteniment dels solars, tant 

públics com privats, per a evitar que es convertisquen en llocs insalubres i nocius 

per a la salut dels residents.

Reforç del manteniment de les ‘faroles’, per deterioració de les mateixes

(especialment les bases).

Campanya específica de conscienciació de la tinença d’animals, respecte al medi 

ambient i el mobiliari urbà.

En coordinació amb les forces de Seguretat, reforç de la vigilància en la zona 

‘Estrellas de Gandia’, especialment a les nits. Estudi i revisió de la il·luminació de la 

zona.

Realitzar una campanya de fumigació per la zona, especialment en la temporada de 

primavera/estiu, per a evitar aparició d’insectes i altres.

Augment de jardins i zones per a xiquets.



COREA
Les millors persones 
per a la  
que tu vols:

#2 José Manuel Prieto
#3 Carmen Fuster

 
30 anys.
Periodista. 
Tinent d’Alcalde d’Administració de Gandia.60 anys.

Catedràtica. 
Directora de l’IES Tirant lo Blanc. 
Secretària de l’Associació Tirantianes.



#22 Javier Cabrera

#11 Juana Navarro
#15 Ana Sabater61 anys.

Psicòloga clínica. Presidenta de l’Associació 
Rosa dels Vents per la Igualtat de Gènere. 41 anys.

Diplomada en Treball Social.
Membre fundadora de la Falla Serpis.

69 anys.
Electromecànic jubilat. 
Germà Major de la Germandat del Crist de les Angoixes.




