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Al  

VOLEM...
     GRAU-VENÈCIA-
RAFALCAID i la PLATJA

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 soledat 
de les persones per diferents circumstàncies o etapes de la 
vida i per altres factors socials.
Facilitar i restablir el diàleg intergeneracional.



Propostes 
per al               GRAU-VENÈCIA

   i la PLATJA
que tu vols:
Construcció d’un nou Centre de Convivència per a la gent gran.
Crear les figures de secretari de barri, coordinador de barri, gestor-
ncultural i inspector de manteniment i serveis.
Formar un equip amb perfils i funcions adequades per a gestionar i 
dirigir la Unitat de Districte Grau-Platja, el qual serà receptor de la 
gestió dels programes i projectes dels departaments municipals, 
descentralització, cultura i altres.
Encara és seguretat. Reforçar i augmentar efectius de Seguretat 
Ciutadana, amb increment de la dotació de Policia de Barri, que 
incidirà especialment en el compliment de les Ordenances, com la 
de Convivència (excrements d’animals, etc.)
Creació de l’Escola de Formació No Reglada, per a realitzar:  o 
Programes/tallers d’aprenentatge-servei; de joves impartit per 
majors, i viceversa; tallers pràctics i bàsics com fusteria, costura, 
agricultura, cuina, ús de xarxes, videoconferències, prevenció de 
risc en la llar, etc., segons les necessitats del moment.



Objectius: intercanvi de coneixements, per a un envelliment actiu i 
saludable; posar en valor el talent dels nostres majors.
 -Posar en pràctica tallers interculturals per a intercanvi de valors i 
costums d’autòc      tons i d’altres països, i alumnes del programa 
Erasmus del Campus de la Universitat Politècnica de València, 
augmentant així la riquesa cultural del barri.
 -Posar en marxa un banc del temps en la línia de la cooperació 
veïnal.
 -Escola de Pensament Lliure per a posar en pràctica la democràcia.
Pel que fa a les infraestructures, restaurar un mecanisme d’adequa-
ció de personal per a mantindre les escoles obertes com a lloc de 
programació d’activitats per a xiquets i joves en horari extraescolar.
Recuperar l’Escola d’Adults del Districte Marítim.
Decidir els pressupostos participatius al Grau.
Impulsar el Centre d’Interpretació del Port, amb el següent contin-
gut: arts de pesca, espècies de consum, fauna marítima i terrestre, 
etc. 
Revitalització de l’Estació del Port (Caseta de la Via), per a conver-
tir-la en Museu del Port, amb història sobre el seu desenvolupament, 
mercaderies, etc.
Promoure la cultura al Grau i la Platja a través del Saló d’Actes i 
l’Espai Baladre, duent a terme una planificació d’activitats culturals 
anuals, gestionades i tutelades pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament descentralitzat-ho al districte marítim. 



Crear una plataforma digital d’informació general de totes les 
activitats de la ciutat i els seus districtes, i editar un Full Informatiu 
o Agenda Cultural.
Adequació i remodelació de la zona residencial del port i millora de 
la senyalística, ja que és la imatge del trànsit de vianants i turistes 
per a embarcar en el Port cap a les Illes Balears.
Creació d’una Comissió Intersectorial on participen tècnics i ciuta-
dans per a dissenyar els nous projectes de la zona del Port i la 
Platja.
Adequació de solars en el carrer Císcar, plaça d’Orient i avinguda del 
Grau per a evitar insalubritat i embellir el paisatge. 
Unir el Grau, Venècia i Rafalcaid amb un circuit d’esport a l’aire lliure.
Recuperar el disseny de la plaça d’Orient (en projecte plaça del 
Rullo), amb jardineres ornamentals de plantes que reforçarien la 
seguretat de la plaça i la decoració i instal·lació de pèrgoles, 
adequant-la com a ‘espai amigable’.
Centre de Salut 24 hores o major dotació de personal sanitari en 
èpoques d’augment esporàdic de població.
Bulevard al carrer Llevant, en direcció a la duana, perquè siga un 
passeig cap al port, amb un disseny i estil mediterrani. 
Desenvolupar un Programa d’Agermanament amb Balears (Projecte 
Fenícia). El Grau, com a receptor de les Illes Balears, pot fomentar la 
retroalimentació i intercanvi de serveis, experiències, cultura, etc. 
amb projectes de benefici mutu.
Pla d’Habitatge per a Joves, per a revitalitzar el parc d’habitatges en 
procés de deterioració.



Estudiar un pla de subvencions gestionat per agents de la propietat 
immobiliària o col·legi d’administradors de finques, propietaris i 
usuaris/arrendataris.
Pla de Rehabilitació de Façanes, amb una ordenança per a dissenyar 
la zona amb estil mediterrani a través de concursos.
Promoció de l’Art Urbà en espais adequats.
Descentralització progressiva de la Universitat dels Majors a la 
Platja, en col·laboració amb la Universitat.
Formalitzar convenis entre l’Ajuntament i l’institut Veles e Vents per 
al desenvolupament de pràctiques professionals amb associacions 
del Grau en les especialitats d’Animació sociocultural, Dependència, 
Infantil, Imatge i So, etc. regulat per la Conselleria d’Educació. 
L’aprenentatge- servei promociona valors, cultura i participació 
democràtica i ciutadana.
Conveni de col·laboració per a pràctiques Empresa-Universitat dels
cicles formatius o del grau universitari de Ciències de l’Activitat 
Física per a fomentar l’esport.
Realitzar en la zona de les Foies activitats esportives i una Mostra 
d’Associacions i una Fira dels Esports, amb l’objectiu que la societat 
conega les associacions de Gandia i el servei que oferixen.
Realitzar concursos de projectes en les associacions i que les seues 
activitats oferisquen un servei o funcionen com a recurs a les 
persones. Impulsarem exposicions d’artistes, músics, mostra d’aca-
dèmies de ball, etc., a l’aire lliure o en espais adequats al moment.



Formarem voluntaris de les associacions, com a ambaixadors 
d’hospitalitat, segons la campanya de la Generalitat Valenciana.
Adequarem l’avinguda del Port en l’antic camp de futbol com a pista 
de bàsquet, futbol o polivalent per als xiquets, a manera de parc, 
amb un rocòdrom.
Programarem rutes de senderisme, incloses en el programa Ciutats 
saludables.
Fer un treball en xarxa amb el teixit associatiu, ja que al Grau i les 
seues associacions són molt actives, fomentant que hi haja major 
participació
de la població.
Revisar i restablir els grups de treball de la Junta de Districte, 
existents o nous.
Manteniment i organització del Centre Juvenil.
Mantindre i cuidar la no existència de barreres arquitectòniques per 
a les persones amb diversitat funcional.
Posar en funcionament el Centre Cultural els caps de setmana per a 
tots els públics, alternant cap a quin sector va dirigit. 
Dotar a la zona de comerç del barri d’estacionaments de càrrega i 
descàrrega adequats a les necessitats i serveis.



Propostes 
per al 
que tu vols:

Condicionar algun parc amb aparells de gimnàstica per a 
persones majors.
Adequar el bar-cafeteria en el centre social.
Dotar d’elements de jocs infantils o esportius a la zona d’arena 
de la platja.
Eixamplar i asfaltar l’entrada a la zona residencial per a evitar 
que s’embassen les aigües per temporal de pluges.
Millorar el paviment i la il·luminació de la zona del ‘Bocana’.
Reparació de les voreres i millorar la il·luminació en la primera 
línia de la platja.
Asfaltar el tram de carretera que es troba a l’altura de la posta 
de la Creu Roja.

RAFALCAID



Instal·lar una passarel·la de fusta per a facilitar el pas de 
vianants des de la zona de ‘keysurf’ al començament de la 
platja de Daimús. 
Habilitar un pas de vianants al principi de l’entrada de la zona
residencial, en la carretera de circulació cap al port, reg lant-se
mitjançant semàfors de pulsació.



Les millors persones 
per al             GRAU-VENÈCIA-
RAFALCAID i la PLATJA
que tu vols:

#4 Miguel Ángel Picornell
 

59 anys.
Periodista. 
inent d’Alcalde de Serveis Bàsics de Gandia.




