
 

PROPOSTA 1 

AMPLIACIÓ O TRASLLAT DELS HORTS URBANS 

Categoria de la proposta: Zones verdes 

Descripció de  la proposta: Actualment hi ha 42 parcel∙les dedicades a horts urbans 
per  a  tota  la  població  de  Vila‐real,  el  que  provoca  un  dèficit  en  l’oferta.  Els  horts 
urbans  fan  una  funció  no  sols  per  als  seus  usuaris  sinó  que  ofereixen  productes  i 
activitats per a tota  la població. Cal destacar  les  iniciatives destinades a  les persones 
amb discapacitats. 
Es demana que  s’amplie  l’actual  zona o,  si no és possible, que es busque una nova 
ubicació que permeta ampliar el nombre de parcel∙les. 
On voleu que es faça? S’ha de buscar un lloc adequat. 
 

PROPOSTA 2 

AMPLIACIÓ DEL PARC DE LA PANDEROLA 

Categoria de la proposta: Zones infantils 

Descripció de la proposta: Valoració de la possibilitat d'eliminar el tancat format per 
bardisses  del  pati  de  l'anterior  escola  infantil  del  CEIP  Carles  Sarthou  i  que  aquest 
espai  forme part de  l'actual parc de  la Panderola, per  a  ampliar  la  zona de  jocs  ja 
existent, a causa de la gran presència d'escolars i famílies en aquest parc. Aquest espai 
està totalment abandonat i desaprofitat. 
On voleu que es faça? Antiga escola infantil del CEIP Carles Sarthou 
 
 
 



 
 
 

 
 
PROPOSTA 4 

ASFALTATGE DE TRES TRAMS DEL CARRER DE LES CORTS VALENCIANES 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
 
Descripció de la proposta: Asfaltatge dels tres trams de terra i pedres que es troben al 
carrer de les Corts Valencianes (enfront de Gossip) 
 
 
PROPOSTA 5 

ASFALTATGE DELS TRAMS MÉS NECESSARIS DE L’AVINGUDA D’ITÀLIA 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
 
Descripció de la proposta: Asfaltatge dels trams més necessaris de l’avinguda d’Itàlia 
 
 

PROPOSTA 3 

OBERTURA DEL CARRER D’ISABEL DE VILLENA 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament 
 
Descripció de la proposta: Obertura del carrer d’Isabel de Villena 
On voleu que es faça? Carrer d’Isabel de Villena 
 



 

 
 

PROPOSTA 6 

CAMPANYA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL 

Categoria de la proposta: Instal∙lacions d’oci i cultura 
 
Descripció  de  la  proposta:  Cal  avançar  cap  a  un  model  de  festa  lliure  de 
maltractament  animal,  i  per  contra,  apostar  per  incentivar  activitats  animalistes  i 
ecosostenibles. No especifique cap proposta per tal que no s'opte per mantindre els 
actes taurins i afegir la meua. Aquesta decisió hauria de ser fruit d'un debat posterior 
en la societat vila‐realenca perquè siga aquesta qui decidisca per quin tipus d'activitat 
caldria  substituir els  actes que  impliquen maltractament  animal. Aquests  actes que 
impliquen  maltractament  animal  serien  extensibles  als  que,  en  diners  públics, 
defensen la caça al parany. 
On voleu que es faça? A qualsevol lloc de Vila‐real, apostant principalment pels barris.
 

PROPOSTA 7 

CAMPANYA PER A  LA MILLORA DE  LA CONVIVÈNCIA  ENTRE COTXES, BICICLETES  I 
VIANANTS  

Categoria de la proposta:  Mobilitat 
 
Descripció de  la proposta:  Fer  una  campanya  per  a  conscienciar  sobre  el  respecte 
entre els vehicles i vianants per a una mobilitat segura i amable. 
On voleu que es faça? A Vila‐real 



 
PROPOSTA 10 

DOTAR D’ÚS PÚBLIC EL PARC DELS REIS PER A EVITAR LA SEUA DEGRADACIÓ 

Categoria de la proposta: Zones infantils 
 
Redacció  de  Fòrum:  Buscar  i  habilitar  l’ús  públic  d’aquest  espai  (plaça,  font, 
enllumenat...) per tal d’evitar  la degradació del  lloc. Aquest ús ha de ser compatible 
amb la biblioteca quant a sorolls. 
Descripció  original  de  la  proposta:  Convertir  en  zona  de  jocs  infantils  tradicionals 
(sambori,  tres  en  ratlla,  etc.)  la  part  de  darrere  de  la  Biblioteca  Universitària  del 
Coneixement, per tal d'evitar la seua imminent degradació. 
On voleu que es faça? C/Maria Rosa Molas, darrere de la Biblioteca Universitària del 
Coneixement 

PROPOSTA 8 

CAMPANYA  PER  AL  RESPECTE  DELS  HORARIS  DE  DIPÒSIT  DE  FEM  I  OBJECTES 
VOLUMINOSOS 
 
Categoria de la proposta:  Mobilitat 
 
Descripció de  la proposta:  Fer  una  campanya  per  a  conscienciar  sobre  el  respecte 
entre els vehicles i vianants per a una mobilitat segura i amable. 
On voleu que es faça? A Vila‐real 

PROPOSTA 9 

CAMPANYA SOBRE L’ÚS DE L’INTERMITENT EN LES ROTONDES 

Categoria de la proposta: Mobilitat 
 
Descripció de  la proposta: Es proposa una campanya  informativa per a conscienciar 
els conductors sobre  l’ús de  l’intermitent en  les rotondes. Aquesta campanya hauria 
d’estar coordinada per la Policia Local. 
On voleu que es faça? A Vila‐real 



 
 
 
PROPOSTA 11 

ELIMINAR LA PINTURA DEL CARRIL BICI DEL CARRER DE LES SOLADES 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament 
Descripció de  la proposta: La manca de seguretat  i d’espais diferenciats al carrer de 
les  Solades  entre  vianants  i  ciclistes  duu  a  situacions  perilloses.  Es  proposa  buscar 
alternatives segures, entre elles, llevar l’actual pintura. 
 
 
 
PROPOSTA 12 

FER DE DOBLE SENTIT EL CARRER DE LA CONSTITUCIÓ 

Categoria de la proposta: Mobilitat 
Descripció  de  la  proposta:  Convertir  el  c/  Constitució  en  un  vial  de  doble  sentit, 
facilitaria l’accés dels vehicles a les grans vies de circumval∙lació (av. Portugal). 
On voleu que es faça? al carrer de la Constitució. 
 
 
 
PROPOSTA 13 

HABILITAR UN MUSEU DE L’ESPORT AL NOU PAVELLÓ PER CONSTRUIR 

Categoria de la proposta: Cultura 
Descripció de la proposta: Es proposa utilitzar l’espai disponible que quedaria dalt del 
que era originalment  la sala de karate en el nou pavelló que es construirà per fer un 
museu dedicat a Lluís Andreu, allí s’exposaria la història de l’esport de Vila‐real. 
On voleu que es faça? Nou pavelló per construir 
 
 



PROPOSTA 14 

JOCS ADAPTATS PER A XIQUETS AMB DISCAPACITATS EN ELS PARCS INFANTILS 

Categoria de la proposta: Zones infantils 
Descripció  de  la  proposta:  Instal∙lació  de  jocs  adaptats  per  a  xiquets  amb 
discapacitats en els parcs infantils de la ciutat. 
On voleu que es faça? En tots els parcs infantils 
 
 
PROPOSTA 15 

MÉS PASSOS ADAPTATS 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció  de  la  proposta:  Acabar  la  campanya  d’accessibilitat  urbana  en  tota  la 
ciutat. 
On voleu que es faça? En tot el municipi 
 
 
PROPOSTA 16 

MILLORA  DE  L’ENLLUMENAT  ALS  CARRERS  DE  LA  CONSOLACIÓ  I  JOSEP  RAMON 
BATALLA 
Categoria de la proposta: Mobiliari urbà 
Descripció  de  la  proposta:  Al  carrer  de  Josep  Ramon  Batalla  hi  ha  molt  poca 
il∙luminació, i resulta una de les principals artèries de la nostra ciutat molt fosca amb 
el  conseqüent perill per al  trànsit  i  les persones que  circulen a peu. Considere que 
haurien de substituir‐se les lluminàries per unes altres que feren més llum a poder ser 
led, obtenint així, un major rendiment  lumínic  i millorar  la seguretat del trànsit  i  les 
persones. 
 
 
 
 



PROPOSTA 17 

MILLORA DE LA IL∙LUMINACIÓ A L’ERMITA 

Categoria de la proposta: Mobiliari urbà 
Descripció de la proposta: A l’ermita, hi ha zones on hi ha molta llum i altres on hi ha 
molta penombra i foscor. Els fanals dirigeixen la llum excessivament cap al sòl i no la 
reparteixen apropiadament, a més, moltes d’elles estan situades entre els arbres i no 
en  els  clars,  augmentant  encara més  les  penombres.  S’haurien  de  redistribuir  els 
fanals perquè hi haja una il∙luminació més eficaç del paratge, i canviar les lluminàries 
per  altres  que  distribuïsquen  la  llum més  horitzontalment  de manera  que  aquesta 
llum es  repartisca millor  i que  anaren  led  si és possible per  a obtindre una millora 
energètica. També s’hauria d’il∙luminar el pont per a millorar la seguretat viària. 
 
PROPOSTA 18 

MILLORA DE LA SEGURETAT DEL PONT DE L’ERMITA  

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció  de  la  proposta:  Afegir  un  guarda‐raïl  inferior  al  pont  de  l'ermita,  per  a 
eliminar el perill que representa el forat que queda actualment, i permetre travessar 
sense por amb xiquets i xiquetes a peu o amb bici. 
On voleu que es faça? Al pont de l'ermita 
 
PROPOSTA 19 

MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC D’AUTOBUSOS 

Categoria de la proposta: Altres 
Descripció de  la proposta: Millores en el  transport públic parle principalment de  la 
línia d'autobús de Castelló a Vila‐real. L’ideal seria una major freqüència, per exemple 
cada 20 minuts en compte de cada 30. Pot ser els autobusos podrien ser més xicotets 
i aprofitar per a  fer‐los més ecològics, híbrids, elèctrics o de gas natural.  I, si açò no 
fóra possible, com a mínim s’hauria de millorar la informació en totes les parades del 
poble, hi ha moltes parades que no tenen ni horari ni mapa del circuit de l'autobús. 
On voleu que es faça? Per tot el poble. 



PROPOSTA 20 

MILLORES EN L’ASFALTATGE I VORERES AL CARRER DEL PINTOR GIMENO BARÓN 
 
Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció de  la proposta: Arreglar el paviment  tant de  les voreres  com del  carrer, 
tant de  la Glorieta, com del primer tram del carrer del Pintor Gimeno Barón, que és 
continuació de la Glorieta. 
On voleu que es faça? Als carrers de Glorieta 20 de Febrer/ Pintor Gimeno Barón  
 
 
PROPOSTA 21 

MILLORES  EN  L’ASFALTATGE, VORERES  I PAS DE VIANANTS AL  CARRER DEL MOLÍ 
BISBAL 
 
Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció de la proposta: Les voreres i l’asfalt al carrer del Molí Bisbal estan en mal 
estat, el pas de vianants de  la  rotonda està més cap avall  i no hi ha visibilitat quan 
giren els cotxes. 
On voleu que és faça? Des de  la rotonda del carrer del Molí Bisbal fins al carrer del 
Calvari 
 
 
PROPOSTA 22 

NO MÉS INUNDACIONS A L'AVINGUDA DE FRANÇA 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció  de  la  proposta:  Posar  tubs  d'amplària  suficient  per  a  evitar  que  es 
produïsquen inundacions quan plou. 
On voleu que es faça? A l’avinguda de França i carrers dels voltants. 
 
 



PROPOSTA 23 

PÀRQUING DE CAMIONS 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció de  la proposta: Buscar una  solució permanent  i efectiva al problema de 
l’aparcament de camions en la ciutat amb la creació d’una zona de pàrquing exclusiu. 
On voleu que es faça? On es considere adequat 

 
PROPOSTA 24 

POSSIBILITAR EL GIR A L’ESQUERRA A L’AVINGUDA D’ITÀLIA 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció de  la proposta: Possibilitar el gir a  l’esquerra a  l’avinguda d’Itàlia per  tal 
d’evitar haver d’arribar fins al final per a fer el canvi de sentit. 
 
 
 
PROPOSTA 25 

REBAIXAR LES DIMENSIONS DELS PASSOS ELEVATS 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció  de  la  proposta:  Existeixen  passos  elevats  amb  dimensions  aparentment 
excessives. Es proposa ajustar aquestes dimensions a la normativa existent. 
On voleu que es faça? Passos elevats de: 

‐ Jutjats en ambdós sentits 
‐ CEIP Escultor Ortells 
‐ Carrer de l’Ermita 
- Avinguda de Franç 

 
 



PROPOSTA 26 

REDONA  EN AV. CARDENAL  TARANCÓN PER A ACCÉS  FLUID  I  SEGUR AL COL∙LEGI 
PIUS XII 
 
Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció  de  la  proposta:  Durant  les  hores  puntes  d'entrada  i  eixida  al  Pius  XII, 
l'encreuament entre av. Cardenal Tarancón  i c/ Constitució es converteix en un punt 
d’embussos  i  perillositat. Amb  una  REDONA  en  aquesta  intersecció  es milloraria  la 
fluïdesa del trànsit. 
 
PROPOSTA 27 

REMODELACIÓ DE LA MUNTANYETA DE TERRA DE LA PISCINA COBERTA 
 
Categoria de la proposta: Zones verdes, instal∙lacions esportives 
Descripció de la proposta: Reconvertir la famosa muntanyeta de terra al costat de la 
piscina Yurema Requena (de fet no apareix ni com a plaça ni com a res en els mapes). 
Actualment  la muntanyeta de  terra és sols un  lloc on es porten a passejar gossos,  i 
que puguen fer les seues necessitats. Hauria de ser un parc modern i equipat, similar 
al parc de  la Maiorasga amb equipament esportiu; per a ser un complement a totes 
les persones que fan esport a les instal∙lacions de la piscina i el pavelló annex. 
 
PROPOSTA 28 

RENOVACIÓ DELS CONTENIDORS DE RECICLATGE 

Categoria de la proposta: Mobiliari urbà 
Descripció  de  la  proposta:  La  zona  del  barri  del  Pilar  té  diversos  contenidors  de 
reciclatge  en  mal  estat,  cremats  o  trencats,  per  la  qual  cosa  trobe  necessari  la 
renovació dels que es troben malmesos. 
On  voleu  que  es  faça?  Carrers  pertanyents  al  barri  del  Pilar  i  proximitats  de  Sant 
Pasqual. 
Valoració de les Associacions: Ampliar la proposta a tota la ciutat 



PROPOSTA 29 

REPARACIÓ DEL CLOT EN LA CALÇADA A L’AV. FRANCESC TÀRREGA 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública 
Descripció de la proposta: Existeix un clot prou gran que caldria reparar 
On voleu que es faça? Av. Francesc Tàrrega a l’altura del Banc Sabadell 

 
 
PROPOSTA 30 

REVISIÓ DE LA SITUACIÓ VIÀRIA DE L’AVINGUDA D’ALEMANYA 

Categoria de la proposta: Mobiliari urbà 
Descripció de la proposta: A l’av. Alemanya des del carrer de Bèlgica fins al carrer de 
Portugal,  l’amplària de  la  calçada porta a  confusions  sobre el número de  carrils. Es 
considera que cal evitar les confusions amb una senyalització 
 
 
 
PROPOSTA 31 

SOLUCIÓ A L’ALÇAT DEL PAVIMENT DEL CARRER DE LES SOLADES 

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública  
Descripció de  la proposta: Es demana cercar una solució efectiva als problemes que 
provoquen  les  arrels  dels  arbres  en  el  paviment,  ja  que  provoquen  desperfectes  i 
accidents  en  els  vianants.  El  fòrum  ha  suggerit  que  s’estudie  si  el  problema  és  la 
idoneïtat  de  les  espècies  d’arbres,  el  sistema  de  plantació,  la manca  de  barreres 
antiarrels, la manca d’un forat de plantació i substrat adequat... 
On voleu que es faça: carrer de les Solades. 
 
 
 



PROPOSTA 32 

SOLUCIÓ A L’ESTRETAMENT DE LA SÉQUIA MAJOR  

Categoria de la proposta: Mobilitat i condicionament de la via pública  
Descripció de la proposta: Es demana solució a l’estretament que existeix al carrer de 
les Solades en l’encreuament amb el carrer de Borriana. El pas que queda no facilita el 
pas de vianants. 
Es proposa l’ampliació mitjançant una passarel∙la sobre la séquia com ja s’ha fet en un 
altre lloc. 
On voleu que es faça: carrer de les Solades 
 
 
PROPOSTA 33 

TALLER D’ATENCIÓ A PERSONES MAJORS, DEPENDENTS O AMB DISCAPACITAT 

Categoria de la proposta: Altres 
Descripció de la proposta: Cuidar d’una persona major, dependent o amb discapacitat 
no és fàcil. És una labor exigent que requereix plena dedicació i molta paciència. Però 
també  uns  coneixements  teòrics  i  pràctics  que  molts  cuidadors  no  han  tingut 
l’oportunitat de rebre. 
Amb l’objectiu de donar suport a la important labor dels cuidadors o futurs cuidadors i 
aconseguir que  les persones majors dependents o  amb discapacitat disfruten de  la 
millor atenció possible, propose el Taller d’atenció a persones majors, dependents o 
amb  discapacitat  des  d’un  enfocament  multidisciplinari  i  amb  una  perspectiva 
pràctica.  S’abordaran  les  cures  bàsiques  (higiene,  alimentació,  incontinència, 
conductes...)  compartint  amb  els  assistents    consells  generals  i  habilitats:  amb  un 
llenguatge clar, senzill i il∙lustrat per a facilitar l’aprenentatge. 
On voleu que és  faça? Local públic pertanyent a  l’Ajuntament preparat per a donar 
formació. 

 


