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Al RAVAL
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 al RAVAL
que tu vols:
Adequació del soterrani del Centre Social per a poder ampliar 
l’oferta d’activitats i usos múltiples.
Millora del Consultori mèdic, amb ajuda de la Conselleria de 
Sanitat.
Adequació de les pistes de petanca en la zona verda compresa 
entre l’avinguda del Raval i el carrer Vora Riu.
Ampliar la secció de canonada i embornal en la rotonda      
d’entrada i eixida del pàrquing situat entre el carrer Oliva i el 
carrer Vora Riu per inundació davant fortes pluges.
Neteja i manteniment del riu Serpis i tractament del mosquit 
tigre pelsvoltants.
Reparació dels pilons del nucli antic del Raval.



Adequació dels carrers i voreres més deteriorades.
Neteja i adequació de solars abandonats.
Adequació del passeig Ribera del Serpis, en el tram com-
prés entre el Pont Vell d’Oliva i la passarel·la del riu Serpis, 
en el Parc d’Ausiàs March.
Adequació dels estancaments d’aigua en la plaça del Tirant.
Finalitzarem l’accés per als vianants a l’Hospital Comarcal 
Francesc de Borja.
Remodelació del carrer Moran Roda.
Encara més seguretat. Reforçar i augmentar efectius de 
Seguretat Ciutadana, amb increment de la dotació de Poli-
cia de Barri, que incidirà especialment en el compliment de 
les Ordenances, com la de Convivència (excrements d’ani-
mals, etc.).



Les millors persones 
per al  RAVAL
que tu vols:

#9 Amparo Victoria
 

62 anys.
Auxiliar de Farmàcia. 
Membre de la Directiva de l’Associació 
de Veïnsdel Raval.



#

#23 Àngels Pérez

#

#16 Lluís Moncho

54 anys.
Mestra. 
Regidora de Seguretat Ciutadana de Gandia.

52 anys.
Agricultor. 
Secretari local de la Unió de Llauradors.




