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PROPOSTES VIABLES QUE NO ENTREN A VOTACIÓ
ID PROP.

2

3

8
15

ID PROP.
INCLOSES

DESCRIPCIÓ

Las entradas de Alcoi deberían de ser el espejo del alma de la
ciudad mejorando su físico y estética urbana, Batoi ya lo ha
532
conseguido, proyecto sé que hay muchos, pero tardan en
llegar. Mejorar los alrededores estaría muy bien, hasta ahora
solo se han hechos unas pequeñas chapuzas
Reurbanización de la C/ L’Escola: Con este proyecto se
favorecería la movilidad peatonal y podría dinamizar
comercialmente una calle con mucho encanto que actualmente
tiene muy poco us
Carril Bici. Desde el campo de fútbol hasta el hospital y
9,11
también desde la Rosaleda hasta el centro y cervantes.
Aparcabicis en centros públicos.
212,216, 254, Sustituir la il·luminació de la via publica per LED, mes barat i
476
eficaç energeticament

19

-

20

-

21

-

25

-

27

-

Recuperació histórica: Recuperar les antigues muralles de la
ciutat i retaurar-les (Desde Algezares fins correus) A mes,
recuperar i restaurar tots els refugis de la guerra civil
Fira gastronómica: Que hi fagen mes activitats
gastronómiques que hi puga participar la gent
Instal·lació de mes cistelles de bàsquet a llocs públics al aire
lliure, i senyalitzar-les en la via publica, per a que se les trobe
fàcilment, també es podria fer un mapa de situació.
Acondicionamiento de circuito de ciclismo: Zona de
entrenamiento para escuela de ciclismo y triatlon con almacén,
vestuarios, etc
Creación del circuito automodelismo club RC Alcoi: Creación
de un circuito para el club radiocontrol de Alcoi.
Desarrollamos la actividad al aire libre, con la finalidad de
divertirnos en familia y atraer cada vez más socios a esta
actividad lúdica y recreativa.
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28

-

30

-

33

-

49
51

614
-

56

-

Más talleres participativos

59

-

63

-

66

-

68

151,329

69

577

79

-

81

152

82

-

90

176

97
103
116

-

Crear más rutas de bicicletas en senderos y rutas montañosas
Campañas de concienciación para mantener las instalaciones
deportivas
Instalar aparatos para hacer deporte en la barriada Font Dolça
Equipar el Barrio de Santa Rosa de más zonas deportivas en el
parque del Romeral
Educación de cocina para jóvenes. No es necesario la figura
del chef, nuestras madres y abuelas sería suficiente
Talleres de formación, de punto de gancho, arreglar ropa o
similar con profesoras de la 3ª Edad
Aparatos de gimnasia para personas mayores en los parques
Equipar a las asocaciones vecinales de proyector, pantalla y
megafonia
Hacer accesible el interior de la Font Dolça para los
minusvalidos
Campanyes ciutadanes per a fomentar l'energia renovable
Campanya integral per al correcte reciclatge de la brossa
Millora dels accessos/eixides al polígon Cotes Altes. Només hi
ha 2: uno té un semàfor que dura poc de temps en verd i a les
hores punta es fan embossos, i l’altra exida és molt perillosa
per falta de visibilitat(carreró de l’estació d’autobusos) i

DESCRIPCIÓ
Circuit força: Instalar al final de les pistes de tenis del
poliesportiu Francisco Laporta un aparells per a potenciar
musculs
Banquillos en los campos de futbol de Francisco Laporta: Los
banquillos de los entrenadores, estan a la altura justo de la
cabeza de los jugadores, lo cual implica un riesgo para la
integridad fisica, ya que son de hierro con las esquinas en
punta.
Tratamiento (Real) de las aceras: Hay muchos puntos negros
todavía en el centro de la ciudad donde la acera resbala en días
de lluvia, como por ejemplo, en la zona de la Universidad
Politécnica o la de la calle San Vicente por poner unos
ejemplos. Creo que es necesaria una solución al respecto
Rehabilitar la font del Quinzet i el Raco de Bonaventura
Pla per a rehabilitar i mantindre la Via Verda
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DESCRIPCIÓ
caldria possar un semàfor.
Fomentar i incentivar a les empreses que es preocupen pel
medi ambient i la sostenibilitat. Campanyes de conscienciació,
ajudes a les empreses que inverteixen,… En AdSalsa tenim un
departament (Green Team) que es preocupa de la sostenibilitat
dins del treball.
Estudi de peatonalització del centre: permanent i estacional
Ubicar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Estudi per a comprovar si es viable una linea d'autobusos al
poliesportiu entresemana
Presència d'un o una interprete de llengua de signes en els
acters festers

117

-

120
121

-

125

-

134

-

137

-

138

196

142

-

151

68,329

152

81

162

-

167

-

168

-

172
176

90

179

-

180
181

-

Mini-deportiu en el Parc del Romeral
Instal·lar aparells de gimnàstica per a majors en el Parc del
Romeral
Senyalitzar les canastes de basket ya existents
Pla de formacío per a dones en exclusió social que fomente
l'empreniment empresarial
Presencia d'un o una interprete de llengua de signes en rodes
de premsa de l'Ajuntament
Pla d'accessibilitat
Fer realitat l'accessibilitat en la Font Dolça
Campanya per a informar sobre la bona calitat de l'aigua
potable d'Alcoi i incentivar el seu consum, i així, reduir la
utilització de botelles de plàstic
Campanya Macro-nutrició
Campanya de salut per a l'esport

182

-

Activitats esportives intergeneracionals ( joves-3ª edat)

184

-

194

-

195

-

Sistema d'alarma visual ( no sonora) para avisar de peligro
Instal·lacio en la parada d'autobusos de l'hospital un panell
digital amb la informació del temps d'espera
Adequació piscina Cantagallet

Adquisició d'equipaments d'activitats culturals per a l'estiu
Fira del Llibre amb la compra de casetes
Campanya de difusió i sensibilització intercultural
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Comprar casetes per a la utilització de diverses activitats ( Fira
del Llibre)
237,25
Invertir en las energias renovables
15,216, 254, 476 Llums de LED per tot Alcoi
15, 212, 254,
LEDS en les faroles i els semàfors
476
210,25
Placas solares
210,237
Utilizar más las energías renovables
138

253

-

Actividades multiaventura en la Font Roja

254
255
258
261
262
272
286
292

15,212,216,476
272,475
255,475
-

302

-

Reformar el castillo de fiestas

310

-

Paneles interactivos en los sitios o edificios de interés cultural

314
320
321
322
324
326
328
329
340
343
348

68,151
-

361

-

Luces LED en los túneles de la Via Verda
Carril bici pel riu
Replantación de plantas en la Vía Verde
Limpieza del río
Limpiar el barranco del Colegio de San Roque
Más sitios donde dejar las bicis
Difusió de concerts de la Orquesta sinfónica d'Alcoi
Conciertos de trap y reggeton

Bus para ir a las fiestas de los pueblos cercanos
Ampliació del skatepark amb el mòdul d'una minirampa
Arreglar los vestuarios del pabellón del polideportivo
Fer pistes de voley
Arreglar las goteras del techo del polideportivo
Millorar el pavelló de basquet del polideportiu
Pistes deportives en red de metal ja que hi ha molt poques
Millorar les instal·lacions deportives de El Romeral
Concursos deportivos entre los colegios
Reformar las pistas de atletismo
Canviar la gespa dels camps de fútbol del polideportiu
Renovar y ampliar los skateparks
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473
441
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408

-

Carteles y cursos sobre el machismo y homofobía

410

-

Aquagym para los de la tercera edad

414

-

Talleres de escritura para la 3ª Edad

420
422
430
434
441
447
451
452
453

451
383
430
526
-

ID PROP.

454
455
456
458
463
464
466
468
470
471
472
473
475
476

DESCRIPCIÓ
Añadir pipicans y bolsas para los perros por las calles
Poner altavoz avisando en el bus cual es la parada próxima
Instal·lació de desfibriladors en més punts de la ciutat

Más temporizadores en los semáforos
Semáforos inteligentes
Reformar el conservatori
Reparar el surtidor de la rotonda d' Oliver
Indicar la llegada de las paradas de autobuses
Encender las fuentes de la Zona Norte
Pintar el Conservatori
Campaña para concienciar el cuidado del mobiliario urbano
Arreglar la fuente de La Rosaleda
Bandas de luz en los pasos de zebra en todo el recorrido con
las luces verdes o rojas, según proceda
Poner regulador de agua en las duchas del polideportivo
Arreglar les llums del tram del parc del riu
Más iluminación en la Plaza de España
Restaurar el parque de los tubos
Más luz en los parques y el polideportivo
Arreglar farolas
Remodelar los bancos de azulejos de la calle Santa Rosa
Arreglar los bolardos de hormigón del puente de Cervantes
Restaurar el parque de Batoi
Restaurar el parque del río
382
Poner más parques para perros en el centro
Instal·lar més pàrquings per bici a la ciutat. I integrar el carril
255,272
bici en alguns barris.
15, 212, 216, Dotar els fanals de la zona alta i altres barris amb il·luminació
254, 476
led.
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481

-

483

-

486

-

487

-

495

-

496

-

501

-

503

-

DESCRIPCIÓ
Es podria estudiar que la matèria vegetal, en aquest cas
l’estella, es proporcionés de les faixes que realitza
l’ajuntament per tot el terme municipal amb les contractacions
de joves durant un any i així fomentar l’economia circular i
disminució del consum de matèries primeres com és el gasoil.
Realitzar una campanya ciutadana per fomentar l’us de la
bicicleta a la ciutat i, especialment, del carril bici
Repoblar el vessant del Carrer Donya Amalia amb arbres
autòctons per: millorar la sustentació del vessant, desplaçar a
males herbes i rostolls (perill d’incendi), millorar l’estètica i
visió de la zona alta des de l’Centro (Zona Cervantes), atreure
a aus, involucrar nens i grans en tasques de millora i
conservació del medi ambient.
Reduir la il·luminació del Pont Fernando Reig i la
contaminació lumínica produïda per les torres d’il·luminació
que hi ha a banda i banda, ja sigui mitjançant l’apagat
programat, la reducció de làmpades en ús, etc. La il·luminació
actual del pont és excessiva fins al punt que a la nit la seva
il·luminació enlluerna i fins i tot il·lumina l’interior
d’habitatges situats a molta distància.
Fa falta que es porte una eradicació absoluta de l’arbre
invasor Ailant (pudeguera), de tots els nostres barrancs, solars,
camins, escletxes, etc.
Millores a la Plaça de la Uxola (Enric Valor). Actualment és
una plaça freda, amb molt ciment i amb unes zones verdes
escasses que necessiten flors o arbustos que l’embelleixin.
Redacció d’un Pla Director per a la rehabilitació del abundant
i ric patrimoni industrial alcoià tant de titularitat pública com
privada. La millor manera de frenar el seu deteriorament (i
desaparició) és mitjançant la seva reutilització amb nous usos,
són espais que es mereixen una nova vida i que contribuirien a
la dinamització econòmica de la ciutat.
Canviar els proteccions que hi ha entre vorera i Calçada de
Tots els ponts de la ciutat i posar-les igual que a els del pont de
Sant Jordi
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515

519
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INCLOSES

DESCRIPCIÓ

Mapeig d’espais d’oportunitat (edificis abandonats, ruïnes
industrials, solars). La idea seria visibilitzar les oportunitats
existents a tot Alcoi, elaborant un complet mapejat on-line
dels solars vacants i edificis en desús amb l’objectiu de captar
l’atenció de possibles inversors interessats a aprofitar aquests
espais que poden tenir una nova vida i dinamitzar
econòmicament el municipi. Aquesta plataforma podria
contenir informació molt interessant com la titularitat, la
classificació del sòl, les possibilitats d’ús o a qui adreçar-se
per obtenir més informació. També es podrien marcar cada
espai a peu de carrer amb aquesta mateixa informació.
Reurbanització del carrer Sant Josep (plataforma única i més
espai per al vianant).
Esfaltar els carrers del centre, les llambordes no són còmodes,
són irregulars per als vianants i produeixen molt més soroll,
sobretot els autobuses. Si vius a S.Nicolas no pots no sentir la
TV.
La meva proposta és en relació al carrer Mestre Espí, es tracta
d’un carrer amb molta circulació i les voreres no tenen el
mínim d’amplada legal i que permeti que els vianants puguin
circular amb normalitat. Proposo donar-li més amplada a les
mateixes per seguretat dels ciutadans. Canviar el sentit del
trànsit del carrer Mestre Espí de pujada i una altra anterior de
baixada (carrer Agres per exemple) i s’evitaria el col·lapse
d’aquest carrer i la seva perillositat.
Habilitar zones de gossos a la zona alta d’Alcoi, ja que és
512,525, 626
l’única que no disposa d’espais habilitats.
Crear un espai per a gossos al camí. Es necessita un lloc on
511, 525, 626
poder anar sense risc.
Reparar i pavimentar la carretera de Sant Antoni entre Ermita i
la rotonda d’l’autovia (Baixada dirección Carrasqueta).
El barri de la Sang té un premi FAD d’arquitectura. Després
d’anys d’sistemàtic abandonament de les diferents
administracions està infestat de pintades i grafits de tipus
vandàlic, entre d’altres desperfectes .. Proposo una neteja de
pintades i reparació de desperfectes i la posada en valor
d’aquesta peça arquitectònica.
En totes els ciutats on hi ha pipicans ,, existeix un sistema de
prevenció de fugides. Són Dues ports d’entrada amb 1 espai
entre elles. En el cas que algun gos obri una porta i un gos,
dels quals hi ha solts, vulgui sortir corrent, a haver-hi una altra
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524

525

526
527
532
557

559

561

568

569

573
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DESCRIPCIÓ

porta no olla fugir.
M’agradaria veure més pipicans i que s’inclouen uns quants
menjadors I bevederos para los gossos I gats del carrer. Igual
que és podríen instal·lar d’algunes cases refugi per cuant fa
mal oratge o massa calor puguen protegir-se.
Un parc canina al parc Cantagallet, ja que a la zona alta no hi
511, 512, 626 ha res per poder deixar anar als nostres gossos i que estiguin
segurs
Dur a terme projectes de sensibilització sobre l’ús dels nostres
452
parcs publics. Amb l’objectiu de fomentar su ús respectant al
màxim l’entorn.
Incloure Campanyes de replantació i cura de la vegetació, aixi
com de neteja, de fent partícips ALS Ciutadans.
Millora de imatge i conservació de les redones que donen
212,216, 254,
accés a la ciutat d’Alcoi. Alcoi necessita donar una bona
476
imatge quan algú entra al municipi.
Millores al Camp Municipal El Collao
M’agradaria que es donés “una posada a punt ‘del parc de
barres i material esportiu que hi ha a la via verda, després de
passar el pont de les set llunes. El material que hi ha és de
bona qualitat i ha aguantant el temps i l’ús, però el pas dels
anys l’ha anat desgastant, així com les tanques de fusta que
envolten el parc. En concret, el més urgent em semblen les
barres, que es mouen bastant (estan bastant soltes de base) i
que fins i tot podrien ser perilloses si no s’arreglen.
Adesentar i netejar el túnel que comunica el final de la via per
la part del carrer Perú am el carrer Carmen Vidal, i dotar-ho de
llum per que gent i a els ciclistes que van per la via pugen
utilitzar-ho, i en un futur formi part de la via verda.
Introduir campionats de 3×3 de bàsquet dins de l’festivals de
Cultura Urbana, ha que a part de l’Skate l’Street Basket
también és un esport urbà, no tot són monopatins o work out.
Ja que l’any pasat és va acceptar portar la gespa d’una pista de
Caramanxel. (I encara no s’a fet). Adequar l’altra pista de
l’poliesportiu de Caramanxel, de manera que no quedi cap de
gespa artificial, cosa que està prohibida a Reglament de futbol
sala, que és precisament l’Esport que es practica aquí. Amb el
cambio i Pintant els línies también és podríen jugar Partits
d’hambol, volei o bàsquet, amb gespa tot açò és impossible.
385
Posar en diversos punts d’Alcoi desfibriladors.
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-
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-
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DESCRIPCIÓ
Condicionar zones per a l’higiene del nadó
Realitzar un pla per a la prevenció de suïcidis a la ciutat
d’Alcoi especialment en els instituts i la universitat.
Classes gratuites per a persones majors i jovens. Aquestes
classes podin Ajudar a Millorar la nutrició de la gent. Hi ha
persones majors que no tinença Coneixements de cuina i
podríen Començar a Cuinar. Per Altra part hi ha pocs jovens
que sapien Cuinar i podria ser una oportunitat per aprendre. A
més ajuntar Tant a jovens com a majors en una aula taller
podria ser Molt interessant per a saber conviure en Diferents
persones.
Posar en condicions les voreres que envolten a DOMUSVI
(abans Novaire) per fer-les accessibles a les persones que van
en cadires de rodes carrers Salvador Allende i Nofre Jordà
Condicionar i dotar amb diferents punts de càrrega de telèfon i
wifi.
Habilitar els llums de les muralles d’Alcoi.
Arreglar la part de dalt del parc Cantagallet (la piscina) ja que
el barri del cami no té piscina i la part de dalt del parc aquesta
sense llum i abandonat, a la gent del barri li encanta aquest
parc i per a gent com jo que ens hem criat jugant al ens fa pena
veure-ho com aquesta.
Instal·lació d’un ascensor urbà a la zona del pont de Cervantes
per a accedir als la zona verda del riu. D’aquesta forma és
milloraria su accessibilitat i l’afluència de gent. Podríen a més
Instal·lar-se’n diversos en un futur a la zona del pont de Sant
Jordi, zona del museu Explora, etc.
Condicionar i equipar amb mobiliari urbà i jocs infantils a els
parcs de l’Av. Carmen Vidal, Concretament a els 2 espais entre
el nombre 9 i el pont de Rafael Terol.
Posar els fanals a l’aire penjades en els façanes dels edificis
restaurats i deixar els voreres lliures per al que són, para los
Vianants. Exemple de carrer on Podem trobar aquest
problema: Casimiro Barello Morello.
A la zona del collao vivim moltes famílies joves amb nens.
Ens agradaria que instal·lessin un parc infantil a aquesta zona
per a nosaltres més accessible, ara que s’ha invertit en la nova
rotonda d’Oliver i la zona està més decent. Per anar a la resta
de parcs infantils hem de desplaçar-nos com a mínim 10 o 15
minuts caminant.
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610

-

611

-

614

49

615
616

-

619

-

620

-

623

-

625

-

626

511,512, 525

DESCRIPCIÓ
Capa asfàltica al carrer Music Gonçal Blanes des del nº22 al
30 C ja que el seu estat és lamentable. Encontrandose aquesta
plena de sots.
Arreglar pati, escoleta EIMA ZN. Patis, revisar valls, ràfia,
parets exteriors que hi ha lloses arrancades, i arreglar lloses
arrancades del park.
Condicionament del Racó Sant Bonaventura i Font del
Quinzet i tram del camí de la Via Verda connexió amb la Font
del Quinzet.
Adequació del Barranc de Trencacaps.
Asfaltat carrers Bèrnia, Puig Campana, Carrasqueta.
Adequació del patrimoni històric de la zona de la llera del riu
Riquer.
-Eliminar la vegetació que tapa gran part del Portal de Riquer.
-Reparar la llum ornamental tant de la Torre Na Valora, com
del portal de Riquer i endreçar la zona.
-Reparar la llum ornamental de la xemeneia de sota el pont de
Maria Cristina.
-Restaurar o estabilitzar les restes de muralla que van des del
portal de Riquer fins al pontó de Sant Jaume.
-Neteja del fons de l’estany que hi ha sota el pont de Sant
Jordi.
El parc de la zona nord o parc d’Caramanxell necessita una
renovació. A l’amfiteatre la zona de l’escenari és terra i forats,
es podria cobrir. El que en el seu dia va ser un estany amb
sortidors en funcionament és un autèntic abocador, si no es
posa en funcionament estaria bé substituir-lo per una zona de
jocs infantils de la qual aquest parc no té, (a El Romeral es va
a aprovat una inversió de 200.000 en zones infantils). I en
general tot el que al seu dia va ser gespa és ara fang i males
herbes.
El parc nou que hi ha a Cotes Baixes. Que es converteixi en un
parc per a gossos.
Posar zones d’ombra a els parcs infantils.
Condicionar i equipar els zones destinades a passetjar gossos:
posar paperes, punts de llum … i mantindre-les amb els
necessaries Mesures higièniques.

NOTA: Mantenim les propostes tal com les va formular la ciutadania.

