PROPOSTES D'INVERSIÓ
BALDES ANTILLISCANTS (ADHESIUS)
En el Centre Sant Nicolau i en la plaça de Dins col·locar baldes antilliscants o adhesius per a evitar
caigudes i lliscaments en cas de sòl mullat. 48.000,00 €
BATOI CA
En el barri de Batoi no hi ha cap proposta d'espai per als gossos, cal habilitar un, no sols per als
veïns del barri, també per als de Santa Rosa. Fer-ho al parc de Batoi. És necessari per als barris de
Batoi i Santa Rosa la salut i respecte als animals. 18.000
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EL CENTRE DE MAJORS OLIVER
En el centre de majors Oliver, hi ha una sala multiús situada en la planta de baix, a la qual
únicament es pot accedir a través d'una escala de ferro a l'exterior, de dos pisos d'altura. Per a
permetre l'accés a la gent usuària del centre, és necessari la instal·lació d'un ascensor amb capacitat
suficient perquè càpia una cadira de rodes. 48.000
PARC DE CAL·LISTÈNIA
Construir un parc de cal·listènia en la Zona Nord. 45.000
CLAVEGUERAM PONT BARRANQUET DE SOLER Fer un col·lector perquè puga engolir les
aigües per pluges en el pont de Barranquet de Soler i en la zona de col·legi de Sant Vicente de Paúl.
La zona s'inunda amb les pluges, de manera que dificulta el pas tant de vianants com de vehicles.
30.000
ARREGLAR ELS TÚNELS DE LA VIA VERDA
Els túnels estan deteriorats, necessiten més revisió de neteja i manteniment, perquè està molt
utilitzat per tot el poble. Pintar els túnels d'un color, condicionar els túnels. Falta afegir a la proposta
que la pintura fóra una base per a després fer una intervenció cultural, amb un concurs de grafitis,
etc. 150.000
IL·LUMINACIÓ EN PARCS
Hi ha una necessitat per a famílies amb xiquets i xiquetes d'il·luminar els parcs per a tindre una
major accessibilitat, per la qual cosa es proposa millorar la il·luminació. 50.000
APARELLS DE GIMNÀSTICA PER A PERSONES MAJORS Instal·lar als parcs de la ciutat,
especialment al parc del Romeral, aparells de gimnàstica per a les persones majors per a millorar la
seua activitat física i motriu. 38.000
VORERES DEL CARRER MONDÚBER (MERCADET DE BATOI SEGUR) La proposta tracta
de renovar i fer accessibles les voreres del carrer Mondúber, aquest es troben en molt mal sigut, i és
una zona de pas i de trobada veïnal molt concorreguda. En ser el veïnat del barri de Batoi d'edat
avançada, és un perill que les voreres no siguen accessibles perquè les persones majors poden caure.
Per això proposem renovar aquestes infraestructures afegint rampes i millores d'accés. 48.000
BANCS
Reposar o reparar bancs als carrers principals de la ciutat, ja que els existents s'han deteriorat i no es
reparen. Concretament als carrers de Santa Rosa, Oliver, etc. 48.000
MILLORAR ELS ACCESSOS A les VORERES DES DEL CARRIL BICI
Que les divisions existents entre el carril bici i les voreres siguen més xicotetes i discretes per a
facilitar l'accessibilitat. El que separa el carril bici de la vorera és molt gran i quan cal baixar del

cotxe i pujar a la vorera és complicat, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. La
proposta és que no siga una divisió tan abrupta, pot ser que amb xicotets minibadens amb reflectors
o una cosa així perquè la gent puga accedir millor a la vorera. 48.000
MÉS IL·LUMINACIÓ Al PARC DE CANTAGALLET 150.000
PISTA DE PATINATGE I HOQUEI
Realització o adequació d'una pista poliesportiva per a la pràctica del patinatge artístic i hoquei
sobre patins, molt arrelat a la ciutat d'Alcoi. 95.000
CIRCUIT DE CICLISME/ESPORTS DE RODA I VELÒDROM. 95.000
ACTUACIONS C/SANT ANTONI
Col·locació de càmeres de seguretat i renovació de la il·luminació en l'aparcament públic del
C/Sant Antoni. Apareixen cotxes danyats i vandalisme. 50.000
QUIOSC MODERNISTA DE LA PLAÇA D’ESPANYA DESMUNTABLE
Seriosa un símbol del modernisme alcoià. 121.000
POSAR VÍDEO-MARCADOR AL CAMP MUNICIPAL EL COLLAO.
D'acord amb la nova categoria, la 1a RFEF 42.000
MILLORA SALA D'ACTES DEL CENTRE CULTURAL MARIO SILVESTRE
Millora i equipament de la sala d'actes del Centre Cultural Mario Silvestre per a fer una sala per a
microespectacle d'arts escèniques. 300.000
IL·LUMINACIÓ XIMENERES INDUSTRIALS
Il·luminaria ornamental de totes les ximeneres industrials que hi ha a la ciutat, així com les
muralles. *Ja hi ha un projecte per a il·luminar les muralles. Pressupost per a la il·luminació només
de les ximeneres. 50.000
PL. JAUME EL CONQUERIDOR.
Reparació de zones verdes, estudi dels contenidors de fem i zones de taules i jocs infantils per a
evitar incivisme i conflictes * Ja hi ha un projecte d'actuació per a millorar la plaça. Pressupost
únicament per a la nova distribució dels contenidors. 6.000
VORERES BALMES
Millorar voreres del carrer Balmes i adjacents, són estretes amb pilonets, tenen inclinació i forats
perillosos. 48.000
CONNEXIÓ C/ ALACANT – AV. ELX
Crear un pas inferior per als vianants per davall del pont de Fernando Reig per a connectar la vorera
del C/Alacant (Beniata) amb la avinguda d’Elx. * Per motius tècnics la proposta és crear un pas per
a vianants elevat. 300.000
CONNEXIÓ CARRIL BICI
Pas de zebra- ‘pontet de les Paules’- connectar carril bici i vorera amb pujada en el col·legi
Romeral- Plaça J. Valor i Serra 48000
VOLTAT PARTERRE
Voltat del perímetre del Parc del Parterre (Plaça Pintor Gisbert). Delimitar zona infantil. 5.000,00

ASCENSOR Al RIU EN CERVANTES
Un ascensor en Cervantes per a baixar al riu 200.000,00
MILLORES PISTES DE PETANCA
Substituir en les pistes de petanca del Romeral, els laterals de cairats de formigó per cairats de fusta.
50.000,00
IL·LUMINACIÓ CARRER BALMES
Millorar il·luminació del carrer Balmes. Té una il·luminació tènue i antiga, que dóna sensació de
carrer insegur. 50.000,00 €
ACTUACIÓ INTEGRAL PARC EL ROMERAL
Recuperació integral del Parc del Romeral a causa de la seua deterioració en vegetació,
il·luminació, mobiliari, etc. 110.000,00 €

PROPOSTES DE DESPESA CORRENT
“FUNtastic House”
Conjunt d'activitats/tallers contra l'ansietat i l'estrés diari. La “Happy hour” per a totes aquelles
persones que diuen necessitar-ho, però mai troben el moment de dedicar-se “Temps” a si mateixes.
Les activitats serien molt diferents i diverses. Destinat sobretot a dones “multi-tasca” de qualsevol
edat que vulguen introduir en la seua rutina una activitat de desconnexió que actue en la seua vida (i
per tant en la de les persones que les envolten) com a “ansiolític natural amb efectes secundaris
“sempre” positius”.2.000,00 €
OCI ALTERNATIU PER A JOVES
L'oferta d'oci per a persones joves a Alcoi és pràcticament inexistent. D'una banda, la majoria d'elles
són oci de consum, on les persones joves no poden accedir en tindre menor poder adquisitiu. D'altra
banda, les activitats oferides pel centre jove no connecten amb la seua realitat en ser promogudes
des de la visió adulta. Per això, és necessari la creació d'un programa d'oci alternatiu, basat en
l'educació entre iguals, sent organitzat i planificat per la mateixa joventut, és a dir, de joves per a
joves. 15.000,00 €
SERVEI ATENCIÓ A la SEXUALITAT PER A ADOLESCENTS Posar a la disposició de la gent
jove del municipi d'Alcoi un servei gratuït d'atenció sobre sexualitat, des d'una visió inclusiva, atesa
la diversitat, amb perspectiva de gènere i LGTBI. 8.000,00 €
RETRATS AMB QR on els protagonistes narraran en primera persona la història intima del nostre
poble. Els suports podran servir per futures mostres. 17.968,50

