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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2015 
 

ACORDS DE LA QUARTA ASSEMBLEA 

 

Data: dimarts, 9 de desembre de 2014  

Lloc : Centre Cultural d’Alcoi 

Assistents : 29 persones  -  Assistents que participen : 26 persones 

 

Propostes seleccionades: 

1. Habilitar l’antic dipòsit d’aigua que es troba al costat del col·legi Sant Vicent per a fer una sala 
polivalent i una biblioteca per al col·legi i per al barri. 

2. Habilitar un hort escolar per al col·legi Sant Vicent i per al barri. 

3. Reparar i millorar el parc de Cantagallet mitjançant un procés participatiu, i construir zones de 
passeig de gossos, en especial a Cantagallet, damunt de l’aparcament del carrer Músic 
Gonçal Blanes i a altres llocs del centre. 

 

Altres propostes que no han sigut seleccionades: 

1. Reparar la vorera del carrer el Camí, des de la Sardina fins a la Glorieta. 

2. Habilitar una secció infantil a la biblioteca del Centre Cultural. 

3. Reparar el carrer Santo Tomàs. 

4. Habilitar els solars del centre per a aparcament públic. 

5. Carreró Caseta Corbí: urbanitzar l’era. 

6. Zona d’Alcassares: reparar tot l’equipament públic i mobiliari urbà. 

7. Placeta Sant Agustí: reparar el jardí. 

8. Soterrar els contenidors de brossa de l’entrada de Carretera Molinar (per motius higiènics i 
per seguretat viària). 

9. Passos de vianants: manteniment, pintura i posar senyals verticals, i en concret construir-ne 
nous al carrer Músic Gonçal Blanes. 

10. Reparar el paviment i les voreres dels carrers Alta, Bellavista, Mitja Volta, etc. 

11. Reparació de voreres deteriorades per les arrels dels arbres, especialment al Carrer Cavaller 
Merita, i canviar l’espècie d’arbres per a que no faça arrels tan fortes. 

12. Carrer Donya Amàlia: reparació general, i en concret l’esquerda. 

13. Carrer Músic Carbonell, part alta: reparar la vorera per a evitar esvarar-se i caure. 

14. Inici del carrer Cavaller Merita: posar mesures per a reduir la velocitat abans de fer la revolta, 
a l’altura de la casa de les estàtues. 

15. La Glorieta: millorar el parc infantil, posar-li un paviment de goma. 

16. Posar una capa de pintura repel·lent de graffiti als murs públics. 

 

Delegades voluntàries per a formar part del grup de  treball del 2015: 

Siena Botella García i Mónica Llácer Cano 


