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AL  CENTRE HISTÒRIC
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 CENTRE HISTÒRIC
que tu vols:
Neteja del riu Serpis i els seus accessos, instal·lant il·lumi-
nació en el seu llit.
Finalitzar la conversió en zona de vianants dels carrers que 
queden en el barri, regulant l’accés dels cotxes pel centre 
de la ciutat.
Augmentar la superfície de les zones de jocs infantils, donat 
que en l’actualitat són reduïdes, incrementant al mateix 
temps la seua tipologia de manera que puguen utilitzar-los 
xiquets d’edats superiors a 5-6 anys.
Estudiar una alternativa per a la prohibició del joc de pilota 
en totes les places, ja que els xiquets del centre no tenen 
moltes més opcions per al seu temps lliure.



El Parc d’Ausiàs March es dotarà d’un quiosc que facilite la 
permanència dels pares i mares, així com la resta de 
públic, mentre els xiquets i jovesjuguen. Esta mesura faria 
que s’utilitzara més esta zona verda i que fóra més acces-
sible.
Potenciar l’activitat dirigida a les associacions i als veïns 
del barri en elslocals de la Junta de Districte.
La Casa de la Marquesa és també un espai molt apropiat 
per a l´activitat de ‘tardeo’, una experiència d’èxit que 
volem potenciar. A més, considerem necessari que la Casa 
de Cultura estiga oberta els diumenges, durant el matí i la 
vesprada.



Les millors persones 
per al  CENTRE HISTÒRIC
que tu vols:

#7 Lydia Morant

 

28 anys.
Graduada en Fisioteràpia.
Esportista d’elit. 
Regidora d’Esports de Gandia.



#25 Mariles Azcón
87 anys.
Farmacèutica jubilada. 
Presidenta d’Honor de la Falla Carrer Major i Passeig.




