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Impulsar i negociar amb ADIF, el Ministeri de Foment i la
Conselleria d’Obres Públiques estudis i projectes tècnics per
reformar el pas a desnivell del Raval i/o estudiar les alternatives
existents per a soterra o semisoterrat la via del tren al seu pas pel
nucli urbà d’Algemesí, establint com horitzó factible per obtenir
unes primeres conclusions l’any 2017



Sol·licitar a la Conselleria que ha realitzat l’estudi del passeig
fluvial que amplie l’esmentat projecte amb un ramal que arribe fins
el Raval.



Sol·licitar i negociar amb l’administració titular de la finca social del
C/ Montortal l’endorroc d’aquesta i una actuació integral en el
solar, i que tal enderroc i actuació siga duta a terme, en menys de
2 anys, a través d’un programa específic que implique a la gent
del barri a la qual se li donaria treball i formació, ubicant en el
solar existent un nou parc infantil i altres equipaments per al barri.



Augmentar la dotació que l’ajuntament destina a programes social
com el projecte RIU, Barri Escola i d’altres i negociar amb la resta
d’administracions altres programes social d’actuació integral en
barri i de més abast.



Negociar amb els administracions implicades en la lluita contra
l’atur la creació específica de tallers ocupacionals, formatius,
educatius etc que es duguen a terme en el barri per formar a la
gent sense ocupació i molt especialment a la gent jove



Realitzar una “auditoria de mobilitat” de la zona per tal de en un
futur pròxim construir les rampes d’accessibilitat que manquen, i/o
corregir les existents. Inclouria també el redisseny o millora dels
passos de vianants que feren falta.



Realitzar un estudi de l’ubicació dels diferents contenidors
destinats a reciclatge per reubicar-los o augmentar-los si s’escau.



Realitzar campanyes ad hoc de conscienciació sobre el reciclatge
i la neteja del barri aprofitant especialment els agents de salut del
barri, els programes socials que s’estan desenvolupant i l’escola.
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