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NO

ESTEM PROTEGINT ARBRES I NO ES DEUEN TALLAR SENSE UN
MOTIU RELLEVANT. ES PODEN APLICAR ALTRES MESURES PER
AMPLIAR LES GRADES I PER A LA NETETJA DE LA PINOTXA.

Adquirir un mini bus i complementar al actual servei de Xambitos,
que deixa molt que dessitjar.

NO

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. ACTUALMENT LA CONSELLERIA
ESTÀ ELABORANT EL CANVI DE RUTES.

Adquirir altra maquina de neteja i que tots els dies pase per els
carrers del poble.

NO

EXCEDEIX DE PRESSUPOST I FALTA PERSONAL.

Instalar al boca carrers del poble, taulons on se poden apegar els
diferens fulls de informacio emets per el ajuntament o no, tal com
els que hi han a la façana del ajuntament.

NO

COL·LOCAR UN AL CENTRE MÈDIC I UN ALTRE A LA CASERNA DE LA
GUÀRDIA CIVIL. EL COST EL ASSUMIRÀ L'AJUNTAMENT

Alquilar o si algu cedira, horts del cami fondo i crear parceles on es
podria incluir una Compostera, per a que totes aquelles persones
que no dispongen de hort, donanlos la posibilitat de cultivar a la
vega que reciclem, algun llaurador podria ajudar donanlos consells.
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NO

Els horts urbans, tenen que ser de propietat municipal. Hui per hui
el Ajuntament no te terrens apropiats per a Horts urbans.
Un altra seria un banc de terres, que consisteix en que els que
volen arrendar terres ho comuniquen a l’ajuntament per fer una
borsa i el que vol ser arrendador que l’ajuntament li passe la llista.
Però l’ajuntament tan sol fa de comunicador.
Respecte al compostatge ja està previst l’Illa

Canviar faroles i dotar de una illuminació eficient i equitativa en
tota la plaça
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NO

JA ESTÀ DEMANADA L'AJUDA PER CANVIAR EL ENLLUMENAT.

Llevar gran part del pins alzar el mur x a guanyar espai x als
aficionats y acomodarnos.pd ara si que Ni an diners.
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PARQUE CALISTENIA

"La Calistènia és una modalitat esportiva en auge i que tot el món
pot realitzar a l'aire lliure sense cost cap,en el parque de la pista
d'atletisme.amb la creació d'una zona de Calistènia, totes les
persones podran conéixer este esport així com realitzar multitud
d'activitats."
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NO

Instal·lació dels equips necessaris per a la pràctica de la calistència
a l'aire lliure. EL COST EL ASSUMIRÀ L'AJUNTAMENT

CULTURA PER A TOTS

Per assolir el creixement íntregre de les persones és necessari
formar-les en tots els camps i àmbits. Per desgràcia, moltes
d'aquestes ensenyances no son gratuites ni estan a l'abast de
tothom. M'agradaria es destinaren a crear beques per a estudis
artístics, pintura, música, ball, art escènic... i que cap xiquet o
xiqueta renuncie a la cultura per no tenir la sort de poder-ho pagar.
La cultura no es paga amb diners, cultura per tothom!

NO

ACTUACIONS FINALISTES. S'ESTUDIARÀ LA PROPOSTA.

XEC BEBE

Crear una linea de ajudes, xec bebe, per a comprar panyals, menjar,
etc.

NO

ACTUACION FINALISTES. ESTÀ CONTEMPLADA AL 2018
BENVINGUDA CIUTADANIA.

NO

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. L'INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT TÉ QUE SER REALITZAT PER UNA EMPRESA DEL
SECTOR PRIVAT PER PODER REALITZAR L'EXPLOTACIÓ COMERCIAL
DE LA LÍNIA.

NO

L’instal·lació es molt costosa però el manteniment encara es mes
costos, les oxidacions de l’estructura es molt comú.

NO

NO HI HA TERRENY COMPRAT I EXCEDEIX PREU.
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FIBRA

Instal·lació de fibra optica per millorar les comunicacions de la xarxa
d internet ja que estem molt limitats en el servei que tenim.
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RECICLATGE

Instal·lació de contenidors de reciclatge soterrats per més punts del
poble (estil com els que hi ha a Xàtiva)
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PARC

Crear una zona verda per a jugar i un espai on poder patinar pel
barrí espanya
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PLANTAR ARBRES

NETETJA DE CAPURUTXO I
DINAR DE GERMANOR

31

MILLORA INTERNET

32

PÁDEL

A rel de les obres de l'autovia, shas construït un mur que per al gust P
A
de molta gent en la que he pogut parlar, trenca molt l'estètica. La C
meua proposta seria plantar arbres o algún tipus d'arbust
O
suficientment alts com per poder tapar el mur vist desde el poble. A P
E
mes pensp que les arrels podrien previndre possibles solsides de
I
terres en cas de que ploguera ploguera prou.
R
Gràcies.
Ó

NO

El terreny del de talús es de l’autovia y del mur es del ADIF,
l’Ajuntament no te potestat per a plantar res. El mur tampoc ens
agrada a molts, però es qüestió del Ministeri.

Esta idea pot ser no entre en aquestos pressupostos.
He xarrat amb varies persones i han dit que ho farien.
La cosa està en que baixar la llenya seca del capurutxo entre poca
gent es molt dur, difidil...
Se'm va acudir que si fèiem una cadena humana seria més fàcil i
després cada participant podría emportar-se, si volguera, la part de
llenya corresponent. Cal dir que hi va haver gent que va dir que
aniria sense endur-se llenya.
Si ademés després afegim un dinar de germanor per a tots els
participants... El matí queda redó.
Penseu-ho bé!

NO

ÉS UNA ACTIVITAT NO UNA ACTUACIÓ.

NO

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. L'INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT D'UNA LÍNIA TÉ QUE SER REALITZAT PER UNA
EMPRESA DEL SECTOR PRIVAT PER PODER REALITZAR
L'EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE LA POBLACIÓ.

NO

JA ESTÀ EN PROJECTE.

Millorar el Internet al poble, amb una major velocitat de conexió, ja
que estem molt per davall de altres poblacions properes

Fer el pádel, que va ixir a l'anterior edició de La Font Participa.
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Preparar un local per als majors d'edad per a poder fer algo els caps
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PREPARAR UN LLOC PER A LA
de setmana per la nit. Com el bar del Poli, pero estil discoteca o puf
JOVENTUT

NO

ÉS UN NEGOCI PRIVAT. JA ESTÀ EL LLAR DELS JUBILATS PER PODER
UTILITZAR-SE.

NO

No es disposa d'espai públic per a l'habilitació de més zones
d'aparcament al centre del poble.

NO

JA ESTÀN COMPRADES. S'INSTAL·LARÀN EN BREU

NO

ESTÀ PREVIST A LA ZONA DEL POLÍGON MENTRES NO S'URBANITZE
ALTRE SECTOR.

NO

ES POT COMPRAR UNA EMISORA PER AL POBLE PERÒ NO PODRÍA
TENIR UN SERVICI DE MANTENIMENT.

on hi haja un lloc per anar ja que ens toca ixir del poble.
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APARCAMENT

Cada vegada és més complicat aparcar en el centre de la població.
Siga per places de guals o per contenidors cada vegada és més i més
dificil.
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PIPICAN

Portem mesos (per no dir més), sense porta que tanque el pipican.
Sense això, ixe espai és completament inútil.
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ZONAS VERDES

EMISORA DE RADIO

Es una pena que las personas que vivimos en la zona alta cerca del
polígono no podemos disfrutar de zonas verdes o parques. Se
podría comprar algún espacio a un particular y establecerlo en la
zona que toque

Una emisora de radio donde se pueda hacer algún programa
ademas de poder anunciarse y dar a conocer la población en un
radio de kilómetros lo suficiente mente grande para que llegue a
todas las poblaciones del alrededor, de esta forma se pueden
obtener mas anunciantes para la emisora, lo que se convierte en
mas dinero para mantenerla. Hace poco tiempo se intento por
cuenta propia pero faltaban medios para ampliar el alcance y
conseguir mas anunciantes, pero quedó muy claro que no hace falta
mucho para poder mantenerla y los equipos para empezar con la
emisión son asequibles.
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Es necesario acondicionar y darle una vista mas atractiva a toda la
periferia de la población. Al pasar por la carretera nacional da la
ACONDICIONAMIENTO DE LA
sensación de pueblo abandonado, muros con pintadas, solares
PERIFERIA
abandonados y fachadas desastrosas es lo primero que se ve
cuando llegas al pueblo y las primeras impresiones son importantes.

NO

NO ÉS POSSIBLE PERQUÈ ES TRACTA D'ACTUACIONS SOBRE
PROPIETATS PRIVADES.
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AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE LA Poder donar servici de Policia Local a la població les 24h del dia i els
POLICIA LOCAL
7 dies de la setmana.

NO

NO ES POT CONTRACTAR UN POLICIA LOCAL DE MÉS PER LA LLEI
DE CONTRACTACION 1/2012.

NO

EXCEDEIX DEL PRESSUPOST.

Asfaltat de camins que tenen un elevat trànsit agrari
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ASFALTAT DE CAMINS

58

SELVICULTURA

Mantenir mes net el nostre monte de La Font de la Figuera, perque
el que verdaderament apaga un incendi es la prevencio.

NO

NO SÓN INVERSIONS. AQUESTA TASCA ESTÀ COORDINADA AMB
DIVALTERRA I FORESTALS.
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LOCAL FESTER

Hace falta un local festero donde poder juntarse todos en fiestas
señaladas, no podemos estar en los cuartelillos molestando a los
vecinos, pero tampoco hay ningun local donde poder ir.

NO

EXCEDEIX ELS PRESSUPOSTOS.
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ALUMBRADO SOLAR

Podria adaptarse el alumbrado del poligono y el del camino de la
estacion para que funcionen con paneles solares.

NO

EXCEDEIX ELS PRESSUPOSTOS.

NO

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. ÉS COMPETÈNCIA DE
CONSELLERIA I ESTÀ TREBALLANT EN EL PLA DE MILLORES DE
TRANSPORT.

68

INVERSIÓ EN TRANSPORT

Transport pa anar al hospital i al ambulatori
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LA FONT BIKE PARK

Es podria dotar a la població d'unes instal·lacions situades al poble
o bé al seu terme per a poder gaudir de la naturalesa i al mateix
temps poder practicar un esport com és el mountain bike o bicicleta
de muntanya o també del BMX, Trial a l'aire lliure, esport
M
relacionats amb les dues rodes sense motor. Tots sabem la
A
diversitat natural de què disposem al terme, a l'igual de les diferents R
I
muntanyes a què podem accedir amb les nostres bicicletes, però
C
tenir un circuit "tancat al transit rodat" perquè els més joves i no
A
tan joves puguen iniciar-se o millorar el seu nivell a cavall d'una
R
M
bicicleta seria interessant. Tindríem la possibilitat de gaudir del
nostre esport favorit quant no tens suficient temps com a poder fer E
N
una volta pel terme, a la vegada que podem iniciar als més menuts a
la pràctica de l'esport. A més a més es pot incloure una pista de
"skate" i algunes zones per a practicar "trial" amb bicicleta per a
estar més complet.

NO

EXCEDEIX ELS PRESSUPOSTOS. I NO HI HA TERRENY DISPONIBLE
ENCARA.
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NO

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. ES COMPETÈNCIA DE
CARRETERES. JA ESTAN AVISATS.

NO

JA S'HAN DEMANAT AJUDES PER A L'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON
PER ABARATIR COSTOS EN L'URBANITZACIÓ DE TERRENYS.

NO

ÉS GESTIÓ DE LA GENERALITAT. ÉS VA COMPROMETRE A
ARREGLAR EL CAMÍ.

Hi ha un forat en el sòl.
Un veicle va tindre un accident i els protectors de formigó es van
ENTRADOR AL CAMÍ FONDO
quedar penjant en el talud i ahí segueixent suposant un perill si es
PER CASA RODRI
despenjen al camí fondo.
Gracies.

FOMENT DEL TREBALL

EL REGAIXO

Jo invertiria estos dines en ajudar a les empreses del poble ademés
de oferir els terrenys buits dels poligons a noves empreses a preu
competitus per a que la joventud no tinga que abandonar el poble
en busca de treball.

Arreglar Camí del regaixo está molt mal per a anar ,encara que siga
tapant clots y fent remiendos
Pero está fet pols y pensé que sería bona idea
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EL REGAIXO

Reparar el cami de acces al regaixo, tambe la balsa i fer un baret en
la zona del refugi. De aquesta forma, desde pascua fins el pont
d'Octubre, es podría donar feina a gent en les instalacions
(cambrers, socorristes, netejadors...)
Resumint seria fer un estil la salaella de Valla o els Carasoles
Teularet de Navalon, pero al nostre poble, i aprofitar el millor de la
nostra serra.

NO

EXCEDEIX DEL PRESSUPOST.

