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A ROÍS DE CORELLA
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 ROÍS DE CORELLA
que tu vols:
Finalitzarem les obres del nou Espai Sanitari de Roís de Corella.

Dotarem al nou complex d’una Casa del Pacient, amb espai per a les 

associacions sociosanitàries.

Impulsar la programació d’activitats del nou Centre Cívic per a activi-

tats dels residents del barri, amb mesures per a l’oci i temps lliure, que 

genere vincles de veïnatge.

Més activitats nocturnes i d’estiu per a tots els veïns.

Augmentar la informació i difusió de les activitats que es realitzen en el 

Centre Social.

Nous usos per a l’edifici del Jutjat quan siguen traslladades les depen-

dències del mateix fora del nostre barri. Dotarem d’un nou ús i activi-

tats a estes instal·lacions perquè cobrisca les necessitats socials i 

cíviques de la barriada. Instal·larem en els baixos de l’edifici una unitat 

administrativa de l’Ajuntament de Gandia, oficines de treballadors 

socials i el ‘Retén’ de Policia de Barri.



Crearem una biblioteca tecnològica i biblioteca amb fons del Sr. Fran-

cisco Escriche. Dotarem a l’edifici d’un espai polivalent multicultural, per 

a associacions i la Universitat Popular de Gandia (UPG). Tindrà un espai 

per a joves emprenedors. 

Canvi de la gespa artificial dels camps de futbol de Roís de Corella.

Millora de l’espai d’Skate, enfront dels camps de Roís de Corella.

Fer el possible per l’acabament del Trinquet del Barri.

Remodelar l’última part del Passeig de les Germanies on en trobava el 

‘geiser’.

Finalitzar la millora del Parc del País Valencià, instal·lant inodors.

Promoure que la Plaça del nou Espai Sanitari del barri siga una plaça 

saludable, així com el punt d’inici i trobada de totes les rutes saludables 

de la ciutat.

Fomentar l’ús de la bicicleta en el barri.

Col·laborar amb les associacions de Comerciants i Veïns i Veïnes del 

barri.

Promocionar un turisme saludable amb un allotjament excel·lent i una 

cuina basada en els millors productes de la nostra terra, apostant per la 

tradició, el servei i la innovació.



ROÍS DE CORELLA
Les millors persones 
per al  
que tu vols:

#5 Liduvina Gil

 

66 anys.
Professora jubilada. 
Tinent d’Alcalde de Polítiques Saludables
i Gent Gran de Gandia.



#21 Luisa Climent

#

#14 Blai Soler

51 anys.
Conserge al centre social de Beniopa. 
Especialista en cant tradicional valencià.

32 anys.
Advocat.




