#QuatretondaParticipa2020
PROPOSTES DESTIMADES
Proposta

Descripció

Motiu de la desestimació

Tot i que ho veiem com una necessitat, no tenim
Un parc per la zona de l'encreuament dels carrers del Doctor
terrenys públics a dia de hui en eixa zona i per poder
Parc a la zona propera del túnel de Marañon i Garcia Lorca, degut a que a esta zona no tenim cap
realitzar-se en aquesta subvenció en el moment de
Quatretonda
parc infantil i tenim que creuar la carretera per portar als nens
sol·licitar-la els terrenys han de ser titularitat
mes petits a un parc
municipal.
APP Turisme Local

Desenvolupar una APP per a marcar els punts d’interès
Aquesta proposta, molt interessant, pot ser abordada
turístic i per exemple, per QR donar la informació d'este punt.
amb recursos propis.
També agrupar les rutes per a facilitar l'ús d'aquestes.

Identificació del patrimoni cultural

Continuar amb la identificació de llocs d’interès cultural junt a Aquesta proposta, també molt interessant, pot ser
la seua història tant dintre de la població com al terme.
abordada amb recursos propis.

Donat que hi ha molta gent que viu a les casetes disseminades
pel terme de Quatretonda, seria molt útil un servei de correu
postal, ja que correus no reparteix per les casetes. La
proposta és posar a l'ajuntament o algun lloc accessible
Aquesta proposta pot ser abordada amb recursos
Servei de correu postal per a "casetes" fàcilment per la gent, una concentració de bústies on poder
propis després d’avaluar la quantitat de gent que
disseminades.
recollir
el
correu.
estaria interessada.
També seria útil per a cases deshabitades localitzades dins
del nucli urbà i que no tenen bústia, per la qual cosa sempre
tenen el correu enganxat a la porta o pel sòl (estudiar cada
situació particular).
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La senda del barranc de la font vella ,direcció la serra falta un
tros per netejar. Del camí del Cap de Bou fins empalmar la
Continuar la senda del barranc de la senda als forns de calç pel Barranc de les Cucales. Si es
Font Vella
netejara eixe tros de barranc enllaçaríem directament del
poble a la serra, sense tocar un pam d’asfalt. Per als
caminants, senderistes, corredors, ciclistes, etc.

Tot i que és molt interessant aquesta proposta, per
poder-la realitzar han de ser tots els terrenys per on
passe de titularitat municipal i, en aquest moment, no
és així. No obstant això, com que ens sembla molt
interessant la proposta, es veurà la manera de
realitzar-la amb recursos i personal propi.
Tot i que és molt interessant aquesta proposta, per
poder-la realitzar han de ser tots els terrenys per on
Enllaçar la senda de la Fon Vella en la senda dels forns de passe de titularitat municipal i, en aquest moment, no
calç per dins del barranc.
és així. No obstant això, com que ens sembla molt
interessant la proposta, es veurà la manera de
realitzar-la amb recursos i personal propi.

Neteja barranc, connectar sendes

Com a adolescent i ciutadà de Quatretonda m’agradaria
proposar un establiment, 24h, com el que hi ha situat a
Benigànim i a la Pobla anomenat Pica Pica. Aquesta crec que
podria ser, a banda d’una font de diners per a el poble, una
gran proposta ja que a Quatretonda a partir de la 1 de la nit
els bars estan quasi tots tancats i no hi pots comprar-te res.
Espere que us agrade la proposta. Adéu.

Ens agrada i ens alegra molt que els adolescents
participen. No obstant això, considerem que aquesta
proposta l’ha de realitzar la iniciativa privada que no
la pot realitzar l’Ajuntament.

Propose que la inversió de la despesa pública es destine a
finalitzar les obres del carrer alcalde Juan Mahiques amb
Juan
accés al carrer Sanchis Guarner i a més també seria necessari
l'eliminació i/o substitució del poste de llum que es troba situat
enmig del carrer, ja que suposa un perill públic per als veïns.

Les qüestions d’ordenació urbana no es poden
realitzar amb aquestes subvencions. Així mateix,
totes les accions que es demanen ja s’estan duent a
terme o s’estan fent els tràmits per poder-se fer.

Màquines expenedores, Pica pica.

Prolongació
Mahiques

Carrer

Alcalde

Restauració de la Cúpula del Sagrari.

Amb aquesta subvenció no es pot realitzar perquè
Reparació de les patologies en l’exterior de la cúpula (canvi l’edifici ha de ser de titularitat municipal. No obstant
de teules, reparar fissures, etc) i restauració de les pintures en això, l’Ajuntament ja s’ha compromès amb el Consell
la part interior, afectades per les humitats.
Parroquial a realitzar una aportació per a que la
cúpula es puga reparar.
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Auditori

Aïllament acústic del actual centre social i adequació de
material audiovisual per augmentar la proposta cultural del S’ha demanat una subvenció específica per aquesta
poble en un espai decent i amb condicions. Més avant i poc a finalitat.
poc condicionament acústic i reforma interior.

Passarel·la al túnel del camí Serra

Construir una passarel·la que comunique el carrer de la
Cooperativa amb el c/ Benovaire travessant el barranc que
dona al túnel.

No es considera viable aquesta proposta i, a més a
més, l’Ajuntament no disposa dels terrenys per
poder-la fer.

Condicionar la Font Vella

Condicionar de nou la Font Vella abans que torne a estar tan
mal mantinguda com abans (va camí de tornar al mateix punt).
Es podria condicionar una via de senderisme pel barranc molt
bonica.

Aquesta proposta ja s’està materialitzant. De fet, en
les properes setmanes es reprenen els treballs que
havien començat una setmana abans d’iniciar-se el
confinament.

Un centre de dia per a la gent major que cada vegada més i
més gent decideix passar els seus dies de vida entre la gent i
veïns del poble i no volen anar a una residència per que
sempre han sigut veïns del poble i no volen anar a eixes edat
a pobles veïns si no coneixen a ningú, mentrestant els veïns
del poble sempre es coneixen.

Actualment, l’Ajuntament no disposa de terrenys ni
en pot aconseguir de manera immediata per fer el
centre de dia. A més a més, es pretén que siga
subvencionat íntegrament per la Conselleria de
Polítiques Inclusives i la Diputació de València.

Centre de dia per a la gent major

Habitatge jove

Crec que l’Ajuntament hauria d’invertir en fer habitatge públic
o públic-privat degut a que els preus de la vivenda al poble
Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció.
son desorbitats i la gent acaba anant a viure a altre llocs per
no poder fer-hi ací
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Ajudar als ramaders locals al manteniment dels animals de
bous al carrer davant la critica situació de la total falta
d'ingressos generada per la pandèmia, per a poder mantindre
Salvar els ramats de bous i vaques a el
nombre
i
qualitat
dels
animals.
Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció.
Quatretonda
Propose càlculs per en part subvencionar el seu manteniment
i pagaments avançats a càrrec de servicis futurs, tot sols per
al manteniment d'aquestos animals que a Quatretonda ens
han fet sentir plens d'orgull des que tenim consciència
Des de que es retirara al govern del PP el aguasil i un policia
local, el servici de policia local és precari, no hi ha la suficient
vigilància i degut això els caps de setmana o inclús entre
Més servici de Policia Local
Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció.
setmana per les nits sobretot, és insuportable ja que hi ha molt
de soroll de xiquillos amb les motos a altes velocitats per dins
del poble, podent causar també accidents.
Els departament tècnic de l’Ajuntament considera
Soterrar els contenidors de fem o tindre mes contenidors al que no és viable aquesta proposta perquè aquest
Contenidors de fem
menys al carrer alcalde Juan Mahiques, just on està la tipus de contenidors, tot i que estèticament queden
residència, ahí sempre estan plens els contenidors
molt bé, donen molts problemes d’olors i també
d’avaries i a més a més, es són difícils de reparar.
Brigada municipal

Crear una brigada de uns 7 persones per netejar els jardins, Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció
els camis, els carrers i fer tot allò necessari per que el poble però l’Ajuntament està a punt de posar en marxa un
serà sempre aseat.
pla d’ocupació local.

Nova carretera

Fer una nova carretera per que els camions no passen per Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció
dins del poble per mes seguretat i menys sorolls i olors.
ni es pot materialitzar amb l’import que es concedeix.

Senda barranc

Tot i que és molt interessant aquesta proposta, per
poder-la realitzar han de ser tots els terrenys per on
Netejar i habilitar el tram del barranc entre les fontetes i el pou passe de titularitat municipal i, en aquest moment, no
de Jesusito per poder fer caminates.
és així. No obstant això, com que ens sembla molt
interessant la proposta, es veurà la manera de
realitzar-la amb recursos i personal propi.
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Augmentar l‘oferta d‘habitatge

Crear vivendes de protecció oficial per parar la despoblació. A
major oferta, menor preu d‘adquisició o renta, major població Aquesta proposta no és objecte d’aquesta subvenció.
i ajudaria a potenciar el comerç local.

Parc infantil

Zona verda, gran , per al passeig de tothom i divertiment dels
mes xiquets. Bancs per a descans , zona de rostida, zona de Eixa zona pot ser la Font Vella que s’està remodelant.
jocs, etc.

Nota: allò escrit en cursiva és com ho han escrit les persones que han realitzat la proposta.

#QuatretondaParticipa2020
PROPOSTES REFORMULADES
PROPOSTA REALITZADA

Ciutat de L’Esport

Adequar el camp de futbol amb una pista d’atletisme com la que hi ha Beniganim, i el centre de
la pista fer un Parc de barres i un SkatePark. L’objectiu d’aquest projecte és que la Joventut del
poble tinga un lloc on puga anar a practicar esport a l’aire lliure. Aleshores, la zona d’esport
estaria equipada amb aquest projecte junt amb el carrer de pilota, el frontó i la pista de pàdel: tot
un luxe per als ciutadans de Quatretonda.

Adequació camp de
futbol

La meua proposta és la següent: tenim un camp de futbol molt gran i bonic al costat de les
escoles on hui per hui sols és aprofitat pel grup fuig que et xafe per diferents raons. Pense que
no estaria gens mal fer unes pistes per a córrer pel voltant del camp i que es condicionaren un o
varios camps de futbol on els xiquets del nostre poble poder anar a jugar.

Pavelló multiusos

A partir de les tres parets del frontó, fer un pavelló multiusos cobert, d,uns 450 m2. En cas de no
poder ser, fer una coberta en el camp de futbet per a diferents esdeveniments en cas de mal
oratge ( molta calor, plutja..)

Condicionar el camp
de futbol

Altra sería acondicionar el camp de futbol si no se va a utilitzar com a camp de futbol, poder fer
concerts, paelles...

Recinte per
orquestres

<< la altra idea seria un recinte on fora per a montar les orquestes que cada vegada estan en un
puesto i aixi estaria centrat i tambe que aprofitara per a la gent jove ( cabiles ,) moros (
comparses de moros ) de moment sols se me ocurreixen aquestes pero de segur que el poble
sels ocurriran moltes mes , ( crec que seria ideal destinar no sols fer una inversio per a deixar ahi
🤔 per al poble que generara diners y lloc de treball per a
diners colgats si nos on fora una inversio
veins del poble ( per que en pregunte
¿ Per que els jovens no tenen faena en el poble ? ¿
Que estem fent mal ? ¿ Per que cada vegada nian menos xiquets ? ¿ Realment el poble es
mereix que desaparega? ¿ Realment estem apollant a la gent del poble ? ( Una cosa es lo que
es diga i la altra es lo que es fatja ) ¿ Quan nia una oportunitat per algun veins del poble es la
facilitem o en cas contrari busquem a gent de fora per a que eu fatja i senporte els diners? )
Gracies a tots vosaltres per donar esta oportunitat com a vei del poble

PROPOSTA ADAPTADA

Adequació del camp de futbol de
la plana amb una pista
d'atletisme, una un camp de
futbol 7 i una coberta per poder
celebrar esdeveniments.
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Lloc per fer classes
de ball

Queria proponer si se puede habilitar algun sitio donde dar clases de baile,en el Polideportivo
hace mucha calor y el sonido es horrible,a parte de eso no hay ningun entretenimiento para
parejas de 45 hasta la edad de jubilados

Aigua potable

M’agradaria que es cambiaren les tuberías d’aigua potable del Camí Serra per la contaminación
que tots sabem que porten a mes del mal funcionamiento en presión d’aigua reventona i demes
Forat per açi forat per allá Començem a arreglar com cal

Millorar l'actual red
d'abastiment d'aigua

No conec on estan els actuals problemes, però per no tindren més caldria invertir i previndre
talls d'aigua

Nota: allò escrit en cursiva és com ho han escrit les persones que han realitzat la proposta.

Millorar l'edifici del poliesportiu
per tal que siga completament
accessible, funcional i augmentar
l'eficiència energètica. L'espai de
dalt es podria utilitzar tant pel bar
com per realitzar altres activitats
com, per exemple, les classes de
ball de saló.

Analitzar les zones de la xarxa
d'aigua potable que tinguen més
problemes i renovar-la.

