
PLAÇA EL·LÍPTICA-REPÚBLICA ARGENTINA
PRA



TU
GUANYES
www.tuguanyes.com



A la        PLAÇA EL·LÍPTICA-
REPÚBLICA ARGENTINA

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 soledat 
de les persones per diferents circumstàncies o etapes de la 
vida i per altres factors socials.
Facilitar i restablir el diàleg intergeneracional.



Propostes 
per a la               PLAÇA EL·LÍPTICA-
REPÚBLICA ARGENTINA
que tu vols:
Finalitzar el projecte de reforma de l&#39;institut Ausiàs 
March, que ja hainiciat la licitació del seu projecte i la 
direcció d’obra.
Impulsar un programa de ”Escoles Obertes”, per a ús d’acti-
vitats per als més joves en horaris extraescolars.
Reformar i condicionar la plaça Bennàcer i incloure jocs per 
a xiquets.
Condicionar i habilitar amb mobiliari una biblioteca per al 
barri, amb aportacions d’exemplars de llibres per part de 
veïns. Condicionamentdels baixos municipals de la plaça de 
les Xocolateres (nou barri deSimancas), enfront del Centre 
Associatiu Joan Climent.



Habilitar un espai per al joc de petanca.
Renovar i ampliació de voreres, especialment en els 
voltants del Centre de Salut de Beniopa.
Millorar la il·luminació de la plaça Alqueria dels Flors, ja 
que és una zona d’accés a la ciutat i d‘afluència de trànsit 
veïnal i de vehicles.
 Encara més seguretat. Reforçar i augmentar efectius de 
Seguretat Ciutadana, amb increment de la dotació de 
Policia de Barri, que incidirà especialment en el compli-
ment de les Ordenances, com la de Convivència (excre-
ments d’animals, etc.).
Revisar i avaluar periòdicament el compliment dels hora-
ris comercials de botigues de comestibles i bars.



Les millors persones 
per al  CENTRE HISTÒRIC
que tu vols:

#8 Salvador Gregori
 

59 anys.
Professor Associat d’Economia de la 
Universitat Politècnica de València.
Coordinador General d’Economia de Gandia.



#04 Name

#19 Carmen Gregori

#17 Marta Pozuelo
42 anys.
Hostalera. 
Membre de l’Executiva de la Falla Roís de Corella.

30 anys.
Mestra d’Infantil. 
Padrina Setmana Santa any 2017.




