PREGUNTES FREQÜENTS

1. Sóc pensionista i agafe el bus per anar a la Zona Alta. Podré
continuar agafant eixe bus?
Sí, el bus no té restriccions de circulació en l’àmbit de la peatonalització. A
més, tindrà una millor circulació sense cotxes aparcats.
2. Un amic taxista em porta a l’aeroport moltes voltes. Podrà continuar
portant-me allí si visc al carrer Sant Nicolau?
Per descomptat, els taxis tenen accés lliure a l’àmbit peatonal.
3. M’agrada que em porten a voltes menjar a casa. Si visc al carrer
Sant Josep, podré continuar demanant-ne?
Sí, en determinats horaris (de dilluns a diumenge, de 13.00 a 15.00 h i de
20.30 a 23.30 h. Si el repartidor va amb vehicle de mobilitat elèctrica personal o
bicicleta elèctrica, hi tindrà accés lliure.
4. Si vull comprar al Centre, hi podré anar amb el meu vehicle?
Sí. És millor agafar el bus o anar a peu al Centre, encara que també hi ha
pàrquings públics i es crearan més aparcaments gratuïts de rotació per a poder
fer-hi compres.
5. Sóc un veí de la Zona Alta, ara com puc anar al Centre Comercial?
El millor recorregut és per l’avinguda d’Elx i la Beniata. Són carrers molt
amples, ben senyalitzats i molt segurs.
6. Visc al Centre i quan torne de fer esport des del Poli podré arribar a
ma casa?
Sí. Amb la peatonalització l’avinguda del País Valencià serà de dos sentits
fins al Parterre. Baixant per la Beniata podràs arribar fins al Parterre lliurement.

7. Abans de començar la peatonalització, els veïns de l’àmbit podran
inscriure els seus vehicles per a accedir a la zona de prioritat
peatonal.
Eixos permisos donen molts avantatges als veïns per a poder accedir a
l’àmbit de la peatonalització.
8. Vull obrir un comerç al carrer Sant Francesc, em podran descarregar
els meus proveïdors?
Sí, dins de l’horari podran entrar els seus proveïdors a l’àmbit de la
peatonalització. Fora de l’horari hi haurà zones noves molt pròximes de càrrega
i descàrrega.
9. Si hi ha alguna urgència, hi podran accedir els serveis
d’urgència, bombers i ambulància?
Sí. Tots els serveis d’emergències tenen llibertat de moviment i accés a tot
l’àmbit de la peatonalització.
10. Sóc un fuster que treballa al Centre. Amb la peatonalització
tindré problemes per a treballar allí?
Cap problema. Els professionals podran entrar amb una autorització a tot
l’àmbit del Centre. A més, tindran molt més lloc per a aparcar mentre estan
treballant en aquesta zona.
11. Sóc una veïna del carrer Sant Llorenç, podré accedir a ma casa per
a descarregar les meues compres amb la peatonalització?
Si, en distints horaris podrà descarregar la compra en sa casa amb els
avantatges que no tindrà cotxes aparcats a la porta.
De diumenge a dijous, de 8.30 a 10.30 h – de 14.00 a 16.00 h – de 19.30 a
22.30 h)
Divendres i dissabte (festius i vespres), de 8.30 a 10.30 h – de 14.00 a 16.30 h –
de 19.30 a 20.30 h.
12. Tinc la plaça de garatge en el carrer Sant Mateu, enfront de la Glorieta
i cap a l’únic carrer que puc anar és Sant Domènech, això serà sempre així?
No, en la segona fase, quan es talle Sant Nicolau, el carrer Sant Mateu serà de
pujada fins a El Camí.

13. Tinc familiars que viuen en el carrer El Tap i Sant Nicolau i no tenen
vehicle. Puc demanar jo el permís per anar per ells i dur-los?
Sí, el seu familiar podrà demanar permisos per a dos vehicles per habitatge i
això permetrà poder fer càrrega i descàrrega, cosa que actualment està prohibida
tant en Sant Nicolau com en El Tap com en la resta de carrers de l’àmbit de la
peatonalització.
14. Vull anar als jutjats en cotxe per on ho puc fer?
Si viu al Centre o Zona Alta pot anar per Torre de les Maçanes, Sor Elena
Picurelli, Casa Blanca, Gonçal Barrachina, Plaça d’Espanya i baixar per Pintor
Casanova.
En cas de viure a l’Eixample o Santa Rosa, es recomana accedir des del llit del
riu. Si viuen a la Zona Nord poden anar pel riu o pel pont Francisco Aura.
15. Visc al carrer Torre de les Maçanes i porte amb cotxe als meus fills al
col·legi Carmelites, podré seguir fent-ho?
Sí, la peatonalització no afecta aquests carrers, fins i tot tindrà prioritat en
l’encreuament de Casa Blanca amb Gonçal Barrachina.

