A L’ATENCIÓ DEL SR ALCALDE I REGIDORS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, ESPORTS, SERVEIS PÚBLICS, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT
I CANVI CLIMÀTIC, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT, JOVENTUT I
EDUCACIÓ.
Vos presentarem les propostes del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real durant
aquest any
Propostes sobre Esports
 Continuem reivindicant més foment d’esports com el bàsquet, futbol sala,
rugbi, beisbol i altres. Ens agradaria tindre més canxes per a practicar aquests
altres esports.
 També espais per a practicar patinatge i skate.
 Concretament creguem necessari que s’alcen les tanques de les canxes de
bàsquet de la piscina municipal. A vegades les balons se’ns escapen al carrer.
Passa el mateix al camp del Botànic
 Podríeu també instal·lar en les porteries xarxes de metall o d’altres materials
antivàndalics
Propostes sobre Parcs i jardins
 Ampliar parc que hi ha entre el Carrer Penyagolosa i Carrer La Plana, enfront
del col·legi Jose Soriano
 També voldríem que es buscarà un nom que no fora el d’algun dels col·legis
que hi ha a prop
 Ens agradaria que els parcs no foren tots iguals. Podem ajudar-vos a dissenyarlos per a que siguen diferents , divertits i adaptats als nostres gustos. I estaria
molt be que tingueren banys públics.
 Alguns de nosaltres tenim gossos i tenim que caminar molt per a dur-los als
parcs de gossos. Voldríem que hi hagueren més espais adaptats per als nostres
animals i que no estigueren saturats.
 Contínuament vegem que en el Parc Botànic Calduch hi ha desperfectes fets
per alguns vàndals i que pinten amb retoladors permanents el mobiliari. Ens
agradaria que això es controlara i s’acabara
 En el Parc Consolació, pensem que cal controlar els gossos i el xafar la gespa.
Propostes sobre Medi ambient
 Volem eixir més d’excursió a la natura. ¿Podríeu organitzar més excursions per
als col·legis i les famílies?

1






Alguns creguem que alguns contenidors de residus molesten als veïns. ¿Podríeu
millorar la seua ubicació o posar-ne’n més de soterrats?
Voldríem també més carrils bici per poder desplaçar-nos amb seguretat i sense
contaminar.
Cal controlar els excrements que no arrepleguen els amos dels gossos
Pensem que cal fer campanyes per millorar el reciclatge i que cada vegada més
gent recicle els seus residus.

Propostes sobre Seguretat
 Més classes d’educació vial
 Revisar els espills dels carrers i posar-ne més
 Més presència policial en els passos de zebra
 Que haja una presència de policies més constant en el col·legi Joanot Martorell
 Controlar els fumadors menors d’edat en els voltants del Francesc Tàrrega i del
Broc i Llop. No ens sembla adequat que els menors fumen tabac i altres
substàncies il·legals i menys en eixos espais.
 Controlar la velocitat dels cotxes quan circulen pel Col·legi Bisbe Pont
Propostes sobre Esplai
 Ens agradaria molt que l’ajuntament organitzara events de youtubers.
 Ens pareix molt car el preu de les entrades a les atraccions de la fira.
 Ens agradaria que a la ciutat hi haguera un centre recreatiu amb consoles
Col·legis i educació
 Construir un gimnàs al col·legi Pasqual Nàcher
 Seguim insistint que ens agradaria tindre més vacances i menys deures
 Continuar prenent mesures contra l’assetjament escolar

Vila-real a 30 de juny de 2016
Els Consellers del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real
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