
 

Nom de la proposta Resumen Àrea Viable No viable/ Breu 
explicació 

Import 
estimat 

1. Prolongació passeig 
marítim Algar-
Portosenso 

Connectar els trams de passeig marítim per poder tenir un 
passeig marítim unificat fins Portosenso, o , fins i tot, fins a la 
Barra de la Galera. 

Urbanisme/Infraestructures No Aquesta connexió 
que està prevista 
a futur, ha de ser 
gestionada a 
través del 
plantejament 
urbanístic, el que 
fa inviable en els 
pressupostos 
participatius. 

Excedeix el 
pressupost. 

2. Creació d’un espai 
co-working Altea 
Emprende 

Rehabilitació i aprofitament d’un espai per a crear oficines amb 
Wi-Fi i sales de reunions que puguen utilitzar les empreses en 
fase inicial.   

Treball Si   

3. Enllumenat Camí 
Fondo (78) 

Enllumenat per al camí Fondo, ja que és un camí prou transitat 
per vianants i vehicles. 
L'enllumenat d'aquest camí es més que insuficient. En tot el 
trajecte sols trobaràs 5 fanals. És un camí molt transitat per 
vehicles i vianants i té la necessitat d'haver-hi més llum per a la 
seguretat de tots. 

Infraestructures Si Enlluernament 
solar 

 

4. Millora pàrquing 
Camí de l’Algar 

Asfaltar, pintar, delimitar entrada i millorar enllumenat del 
pàrquing del Camí de l’Algar (mercadet) 

Urbanisme/Infraestructures No Es pretén una 
intervenció per a 
la seua millora. 

 

5. Aula Informàtica Condicionar una aula, amb una capacitat de 10-15 ordinadors, 
per a desenvolupar cursos, tallers o inclús d'ús a la ciutadania. 

Educació Si   

6. Villa Gadea Condicionar els bancals de les rodalies de Villa Gadea per a posar 
més taules i un parc per a xiquets. 

Urbanisme/Infraestructures Si però Afecta a Costes.  
Es poden afegir 
proteccions 

 

7. Rehabilitació i 
utilització de la 

El perill d'enderrocaments fa que estiga tancada i desaprofitada. 
A més, el seu estat genera una mala imatge al preciós passeig a 

Urbanisme/Infraestructures/ 
Cultura 

No  Actualment no es 
de titularitat 

 



 

caserna de 
carabiners de l'Olla 

vora mar en el qual es troba. El fet d'estar situada a un mirador 
com el que té al davant, el fa un lloc immillorable per rehabilitar 
l'edifici i dotar-lo d'ús, com per exemple, un centre 
d'interpretació (a l'estil del far de l'Albir), altres usos culturals 
(exposicions, concerts) o altres idees que puguen sorgir. 

municipal, encara 
que s’està 
tramitant la 
desafecció per a 
que ho siga en un 
futur. 

8. Carrer Sol Es necessari que s’asfalte el carrer Sol, està ple de forats. Infraestructures  En procés cicle 
hídric 
rehabilitació. 
Inclosa en el pla 
PLANIFICA de la 
Diputació 
d’Alacant. Es 
preveu a 2021-
2022 

 

9. Centre juvenil a 
Altea la Vella  (21)  

Els joves a Altea la Vella no tenen cap lloc per poder ajuntar-se. 
Queden en el parc junt al col·legi sense llum, taules... Hi ha un 
centre social desaprofitat amb un bar tancat que es pot donar ús 
i l’entrada al centre social que es pot habilitar. 
Tornar a obrir la cafeteria del centre cultural d'Altea la Vella i 
crear un espai dinàmic i utilitari per a tota la població d'Altea la 
Vella. Si es posaren jocs recreatius , una tv, podrien anar els joves, 
podrien seguir anant els més majors per a prendre café i jugar a 
jocs de taula tradicionals com les cartes, i inclús seguir celebrant 
els aniversaris dels més menuts, fer servir l'espai com a lloc de 
reunions... De la mateixa manera, quan hi haguera una actuació 
al centre cultural, que la cafeteria estiguera oberta per a donar 
servei a la gent. 

Joventut Si   

10. Millora dels parcs 
infantils 

Com a mare de 2 nenes menors de 3 anys veig l'estat vell i 
desgastat dels parcs infantils destinats a aquestes edats als quals, 
com nosaltres, assisteixen molts pares i mares amb els seus fills 

Infraestructures Si   



 

diàriament. Al meu entendre, els parcs que necessiten millores 
són el de sorra, prop del port, el que hi ha darrere de la plaça de 
la creu i el que hi ha enfront del col·legi Garganes. Seria 
meravellós si es pintaren, renovaren i inclogueren elements 
nous. 

11. Condicionament de 
la redona de 
l’entrada d’Altea la 
Vella (71, 80) 

Condicionar la rodona que hi ha a l’entrada d’altea la vella amb 
jardineria i grans rètols. 
Aquesta rotonda és l'entrada del poble i està totalment obsoleta, 
sols hi ha 4 senyals de tràfic. Este projecte pot anar lligat a un 
altre projecte de participació ciutadana per a decidir l’estètica de 
la rotonda i l'entrada d'Altea la Vella 

Urbanisme/Infraestructures No 
 

Àmbit de 
Conselleria. 
Podem estudiar-
ho per a fer-ho a 
totes les entrades 
de forma  
homogènia 

Supera el 
pressupost 

12. Vial pàrquing 
Filharmònica amb 
La Mar 

Fa uns anys va quedar pendent l'obra de connexió entre el 
pàrquing del carrer Filharmònica i el Carrer La Mar, crec que no 
seria un cost elevat i donaria més vida a tots dos vials, alhora 
ajudaria a crear un entorn més net, eliminant totes les restes de 
l'antic cinema, en el cantó es podria crear una oficina de turisme 
en el solar de l'antic bar del Cinema Altea, donat que tot el 
visitant que no troba pàrquing en el passeig Sant Pere aparca en 
Filharmònica. 

Urbanisme/Infraestructures No URB. Aquest 
àmbit està 
pendent 
d’ordenació 
permonitzada i de 
la desafecció de la 
travessia de la 
Carretera N-332. 
INF. 
L’Ajuntament no 
pot ja que 
travessa la N332. 

 

13. Fibra òptica Casc 
Antic (Bellaguarda) 
(18, 19, 51, 61) 

Un tema més delicat és el de la xarxa de telefonia i llum obsoleta 
que tenim en tot el casc antic i en concret a Bellaguarda, on jo 
residisc, és curiós com les empreses grans de telefonia s'afanyen 
per lliurar la batalla del 5G i no hi haja voluntat de posar al dia 
l'embull de cables i la situació penosa amb la qual compta cada 
carrer d'aquest poble. Tinc dos fills universitaris que en aquest 
moment no poden accedir a Internet per la falta d'una instal·lació 

Urbanisme/Infraestructures No en 
aèria. 

URB. El cablejat 
no pot estendre’s 
en aeri, per les 
façanes, per la 
protecció com a 
Nucli Històric 
Tradicional, i el 

 



 

digna de telefonia a casa, hem passat una pandèmia confinats 
sense cap esperança d'accedir a les classes online, i el més 
sorprenent és que ni hi ha, ni hi haurà solucions, simplement 
perquè a les empreses de telefonia no els interessa soterrar 
metres de cable per a dos o tres habitatges, crec que comença a 
ser un problema, molts restaurants de dalt també el tenen. Tenim 
pandèmia per a més d'un any, si no hi ha solucions d'obra, es 
podia donar autorització a una empresa per a poder ficar cables 
a les parets mentre s'arregla la lamentable situació, de fet la 
setmana passada en van demanar permís per a poder passar un 
cable de Telefònica per la meua façana, en el segle XXI el de la 
COMUNICACIÓ estem vivint en el XX pel mer fet de viure en el 
casc antic.  

soterrament de 
les 
infraestructures 
suposa una 
enorme inversió 
que excedeix amb 
molt el 
pressupost dels 
Pressupostos 
Participatius. 
INF. 
Soterrar excedeix 
el pressupost i en 
aeri no es permet 
per Conselleria de 
patrimoni dins del 
pla de protecció 
del nucli històric 
(BIC). 

14. Adequació pàrquing 
estació trenet (La 
Campaneta) 

Podrien pavimentar, asfaltar i pintar l'aparcament que hi ha a La 
Campaneta, ara que estan reformant l'estació del trenet. A més 
a més, podria considerar-se recuperar el pas de vianants que s'ha 
eliminat amb la reforma de l'andana, i que connectava molt bé el 
Camí Vell d'Alacant amb el passeig marítim. 

Urbanisme/Infraestructures No Està previst que la 
millora del 
aparcament 
l’execute FGV, en 
quant al pas a 
nivell, es pot 
treballar, però cal 
tindre en compte 
que és titularitat 
de FGV. 

 

15. Taller 
d’aprenentatge 

M'agradaria proposar un espai on es puga fer classes/tallers per 
a aprendre diferent activitat com: ceràmica, talla, fusteria, 

Educació Si   



 

costura, pintar per a edats mixtes i juntes. L'espai tindria tot les 
eines necessàries i es farien tallers diverses vegades (o 
que duren un temps) i de totes les edats juntes. Es buscaria una 
persona per a impartir aquestes classes, però serien econòmic 
per a la gent. 

16. Condicionament C/ 
Costa Blanca i 
Passatge Llaurador 

Es tracta de dos carrers cèntrics molt usats pels ciutadans i 
visitants que es troba en unes condicions deplorables. A més de 
les males olors provinents del mercat municipal i del magatzem 
de la peixateria. Hi ha moments del dia que no es pot transitar 
per aquesta. L'asfalt està en males condicions. El Passatge 
Llaurador està en estat d'abandó i no compleix les normes 
bàsiques establertes per la llei d'accessibilitat. 

Urbanisme/Infraestructures Si   

17. Línia marítima de 
turisme 

Crear un punt de connexió naval que comunique que Altea amb 
tots els ports de la comunitat valenciana perquè d'aquesta forma, 
poder tenir una afluència més gran de turistes i promocionar la 
nostra terra més enllà del que en l'actualitat es fa comptant 
únicament en l'actualitat, amb una línia de ferrocarril pèssima 
i obsoleta. 

 No No és 
competència de 
l’Ajuntament 

 

20. Pump Track Un lloc diferent i segur per a la pràctica del ciclisme per a totes 
les edats, aprofitar-lo també els patinadors. 
Un lloc on les escoles podrien portar també als alumnes a 
ensenyar i practicar el ciclisme. Es proposen 2 llocs, Camp de 
futbol d’Altea LA Vella i zona Santa Bàrbara (pàrquing, junt 
l’ermita) . 
https://www.youtube.com/watch?v=i3y0Azl3pXo&feature=emb
_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=9su6k9PWyG8&feature=e
mb_title  

Esports Si Quan s’acaben les 
restriccions del 
COVID podrà 
obrir-se més 
temps.  

 

22. Parc de gossos (25, 
63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70) 

Creació d’espai ampli i tancat per a gossos amb zona verda , 
agility I ombres. Zona del casc Antic i San Chuchim. Millorar ballat, 

Infraestructures Si   

https://www.youtube.com/watch?v=i3y0Azl3pXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i3y0Azl3pXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9su6k9PWyG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9su6k9PWyG8&feature=emb_title


 

il·luminació, retirar pedres, realitzar una rampa per a comunicar 
els 2 parcs de san chuchin, font, arena o gespa.  

23. Millores del 
complex esportiu 
d’Altea la Vella 

A Altea la Vella comptem amb un complex esportiu que com tots 
sabem no està ben utilitzat. Podríem fer servir aquestes 
instal·lacions esportives per a un ús més lúdic. Estaria bé que les 
instal·lacions comptaren amb alguna persona que s’encarregarà 
d'obrir i tancar i mantenir les instal·lacions en condicions, i així la 
gent poguera acudir allí a fer ús d'elles. A més a més de construir 
les pistes de pàdel, que ja fa uns quants anys que la gent les 
demanda, estaria molt bé també fer un pumptrack, o un skate 
park. Millora també en les instal·lacions de la zona esportiva 
d'Altea la Vella, creant espais nous per a poder practicar nous 
esports. 

Esports Si   

24. Pistes de Pàdel Necessitem pistes de Pàdel al poliesportiu municipal. Esports Si   
26. Conversió en zona 

de vianants el 
passeig San Pere 

Peatonalització definitiva del passeig Sant Pere sense pas de 
vehicles i eliminació de contenidors de fem del front litoral 

Urbanisme/Infraestructures Si, com 
l’estiu 
passat però 
sense 
urbanitzar 

URB. Aquesta idea 
forma part de 
l’estratègia de 
Regeneració del 
Front Marítim, 
però no pot dur-
se a terme de 
moment, al 
menys fins que 
finalitze 
l’execució de la 
fase actual del 
Front Litoral. 
INF.  
Es precisa el 
permís de Costes i 
estudi de detall. 

 



 

Procés de 
peatonalitzar fins 
a la Guardia Civil 

27. Planta de reciclatge Tal com s’aplica en altres ajuntaments, a més d’ampliar dates i 
horari del punt verd per reciclar electrodomèstics, mobles i runa, 
els ciutadans podem rebre descomptes a l’impost del fem si fem 
un Bon ús I fomentem-nos-la el reciclatge. 

Empresa pública No Conselleria de 
medi ambient té 
en marxa un 
projecte. Per a 
l’empresa pública 
implica molt de 
temps i recursos. 
Però s’està 
treballant 

 

28. Remodelació 
C/Pintors-Santa 
Teresa 

A l’altura de la panificadora Cere, les escales i amb 2 costeres als 
costats, en la part posterior de l’institut Altaia que apleguen fins 
al Carrer Santa Teresa i continuen fins al Carrer Calvari, es podria 
fer una remodelació, ja que això porta així més de 20 anys i es 
veu desgastat i vell amb alguns defectes del temps, unes últimes 
dificultoses escales abans d’aplegar al Carrer Santa Teresa, (sobre 
tot per a gent major) i un pas impossible per a persones amb 
diversitat funcional, tot això sumat a unes planxes de xapa en les 
tanques de l’institut que deixen una sensació d’estar tancat. 
Aprofitant es podria posar a les muntades alguna que altra 
planteta, fent l’eterna pujada al Casc Antic, un passeig amb goig. 

Infraestructures Si però  No es considera 
viable 
l’accessibilitat per 
diferència de 
cota. És possible 
realitzar una 
actuació per a 
adequar i millorar 
la zona amb 
baranes, 
paviment, etc.. 

 

29. Ecoparc Posar dos punts de recollida fixa, per dipositar mobles, 
electrodomèstics, runa d’obra menor, restes de poda de 
jardineria (aquest amb trituradora i compostera per reutilitzar el 
fem) 

Medi 
Ambient/Infraestructures 

No ecoparc 
/Sí 
trituradora 

En procés una 
trituradora de 
compostatge. 
S’està treballant 
en la creació d’un 
ecoparc però cal 
gestionar sól 

 



 

compatible 
urbanísticament. 

30. Diversitat, esport i 
futur +Propostes 31, 
32, 33, 34, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 47, 
48, 49) 

Crear una zona lúdica per als més petits. Què cohabiten zones 
infantils amb gronxadors, "zona parc" per als més petits, però que 
també puguen gaudir segons cresquen. Posar una tirolina, zona 
per a bicis tipus miniciutat amb senyals de trànsit a la seua altura 
i una altra més rural amb pendents. Una altra zona asfaltada per 
a patinets i patins. De manera que puguen gaudir de 
les seues aficions. Ens queixem d'abús de pantalles en els nens, 
però no els oferim zones on divertir-se, desenvolupar 
la seua imaginació i fomentar l'esport. 

Urbanisme/Medi Ambient/ 
Esports 

Si però  Es pot posar una 
tirolina a Santa 
Bàrbara. Depèn 
de Conselleria. 
Parc a la 
biblioteca depèn 
del que es vulga 
fer. 
Zona del riu 
limitada per perill 
d’inundació, no es 
donen permisos. 

 

31. Escoleta a Altea la 
Vella (76, 77, 83) 

Creació d’una escola Infantil en Altea la Vella Educació No  Excedeix 
pressupost 

35. Pas de vianant amb 
Igualtat 

Hola, la proposta seria posar frases d'igualtat curtes als pas de 
vianants per a llegir mentre es posa el semàfor en verd. Frases 
curtes amb la igualtat de gènere, per exemple, que la gent es 
consciencie. 

Infraestructures/Igualtat Si   

36. Art als bancs Hola, es podrien pintar els bancs dels parcs públics relacionats 
amb matèries concretes com pot ser la música (Conservatori 
Municipal), llibres (Biblioteca Pública) i fins i tot es podria fer un 
concurs per a tal fi. 

Cultura Si   

43. Pas de vianants 
Estació de Tren 

Estudiar, en cooperació amb FGV, solucions per a la instal·lació 
d'un pas per als vianants a nivell adaptat per a l'ús amb cadires 
de rodes, a l'altura de l'estació del Trenet, per a substituir el pas 
segur i centenari eliminat recentment per FGV. 

Urbanisme/Infraestructures No S’està treballant 
en mantindre el 
pas a nivell i en 
cas de que no 
s’aconseguisca, 
pot realitzar-se un 
pas mitjançant 

 



 

passarel·la, però 
es de titularitat de 
FGV.  

44. Llavar la cara al 
centre d’Altea 

La meua proposta és arreglar, decantar, fer més bonic, el tros que 
està al voltant de la biblioteca-casa de cultura. 

Infraestructures Si   

45. Il·luminació C/ Camí 
de l’Horta 

Il·luminar millor el C/ Camí de l’Horta i l’asfalt, ja que és un carrer 
que els turistes utilitzen molt per anar al Casc Antic i a les nits es 
queda molt fosc. Fer-ho de vianants o arcens més amples. 

Infraestructures No Pendent d’estudi 
de remodelació. 

Excedeix 
pressupost 

46. Matadero Recuperar un espai de memòria històrica Alteana com és 
l'Escorxador Municipal i integrar-lo en el corredor verd creant un 
espai multiús, punt de trobada, centre d'art i oci. Un punt 
neuràlgic des del qual partir a altres punts del municipi d’interés. 
Aquesta proposta es pot traslladar a qualsevol edifici industrial i 
històric Alteà, recuperant sòl ja construït i donar-li un nou ús 
integrant història amb actualitat. 

Cultura  Si Depèn d’altres 
administracions, i 
ha de ser alguna 
cosa que depenga 
de Medi Ambient 

 

50. Altea més 
sostenible 

Instal·lació de panels solars fotovoltaics en els edificis públics 
del municipi, com la casa de cultura, l'ajuntament, l'edifici de 
Villa Gadea o a les escoles i instituts. Així les despeses públiques 
derivades del consum d'electricitat es reduirien i pot ser en un 
futur es podrien instal·lar sistemes d'aire condicionat a les aules, 
ja que en estiu es passa molta calor. 

Infraestructures Si Es podria fer 
alguna instal·lació 
menuda 
d’autoconsum 

 

53. Passarel·la de 
vianants sobre la 
via del tren 

Estudi per a la construcció d'una passarel·la per als vianants sobre 
la via del tren des de la zona del conservatori 
municipal d'altea fins a la sortida de l'estació del ferrocarril 
enfront del carrer la roda .  
- Finalitat de la passarel·la:  
1° facilitar de manera segura i còmoda el pas de vianants des de 
la part mitjana i alta del poble fins a la zona baixa - sud (platja la 
roda, port, cap blanc, albir..) i viceversa.  

Urbanisme No S’està treballant 
en mantindre el 
pas a nivell, i en 
cas que no es 
poguera 
aconseguir, 
realitzar un pas 
mitjançant 
passarel·la, però 

 



 

2n potenciar la comunicació entre totes dues zones (de dalt i de 
baix) en tots els aspectes (social, esportiu, turístic, recreatiu, etc ), 
millorant l'accessibilitat molt difícil actualment.  
- Condició bàsica de la passarel·la: 1r màxima seguretat i 
comoditat per als usuaris.  
2n respecte absolut i integració total en l'entorn. 

és de titularitat de 
FGV.  

54. Ornamentació de la 
nova Plaça de 
l'Orquesra Azul 

Donat que recentment s'ha decidit posar nom a una plaça 
d'Altea, com és la que està al final del carrer Filharmònica, 
estaria bé que no sols tinguera nom i fera la mera funció de 
pàrquing, sinó que també es podria adornar/ornamentar 
d'alguna manera (enmig, els laterals, etc.) Perquè de veritat 
s'assemble a una plaça. Una plaça la qual està situada al centre 
del poble, té fàcil accés i podria ser molt bonica. 
A banda, se li podria donar més usos, ja que ha quedat demostrat 
que és un bon lloc per a fer concerts o el cinema d'estiu. 

Urbanisme/Infraestructures Si però  URB. Aquest 
àmbit està 
pendent 
d’ordenació 
permonitzada i de 
la desafecció de la 
travessia de la 
Carretera N-332. 
És necessita una 
idea clara.  
INFRA. 
És necessita una 
idea clara del que 
es pretén fer.  
Sí, però si es 
realitza alguna 
cosa xicoteta 

 

55. Parc  d'oci esportiu La realització d'un parc de Calistenia en el terme municipal 
d'Altea, per tal d'evitar anar a altres localitats que ja disposen 
d’aquestes instal·lacions. 

Esports Si Hi ha un projecte, 
el problema és al 
espai. Prevista 
una zona 
calistènia, però 
cal buscar la zona. 

 

56. La Plaça del 
Convent 

Adjuntarem el projecte en mà.  Infraestructures/urbanisme Si però  URB. Cal tindre en 
compte el 

 



 

plantejament en 
quant al solar de 
titularitat 
municipal que 
tanca el carrer 
junt a la 
meridiana 
existent. 
INF.  
La part del jardí sí. 
La resta caldria 
estudi de detall 
urbanístic. 

57. Repoblar Altea, més 
arbres alguna font 
(58) 

Medi ambient... Altea necessita arbres per la gran 
sequera que ens ve des de fa anys... menys ciment i apostar per 
arbres que ens salvarà la vida. Fer un pulmó verd a Altea 

Medi Ambient  En procés. 
Es fan 
repoblacions al 
Pinar de Calces, 
també en el dia de 
l’Arbre i amb el 
projecte de Viles 
en Flor.  

 

58. Grup 
mediambiental 

M'agradaria proposar un grup mediambiental per a totes les 
edats. Seria intergeneracional, perquè construïm comunitat. La 
idea és reunir-nos setmanalment / quinzena per a plantar arbres 
i flors per a les abelles, aprendre sobre la flora i fauna de la zona. 
Una reunió podria tractar d'aprendre diferents temes i una 
reunió podria ser una experiència pràctica. Realitze una 
recol·lecció mensual de plàstic d'àrees locals per a mantenir neta 
Altea. Construïsca caixes niu per a ocells, ratapinyades i insectes. 
Incloses els ocells marins, com les gavines. Ensenye a la població 
local de la zona sobre les pràctiques 

Medi Ambient Si Es realitzen 
jornades i tallers 
des de Medi 
Ambient. Es 
poden fer més 
reunions i 
col·laborar amb 
Creu Roja, 
Turisme, 
Participació, i més 

 



 

ecològiques. Tracte d'estimular el sistema natural que sustenta la 
vida. 

associacions 
d’Altea. 

59. Asfaltatge de 
carrers 

la Partida El Planet encara té carrers que és titular l’Ajuntament 
sense asfaltar 

Infraestructures  Previst al 2023 en 
el pla PLANIFICA 
de la Diputació. 

 

62. Una gatera 
Municipal 

L'Associació Gats Feliços que, amb els seus voluntari@s lluita per 
millorar la vida dels gats del carrer; proposa un Projecte pilot a 
Altea amb una instal·lació d'una gatera gestionada 
per voluntari@s de l'Associació. El lloc pot estar en 
la part asfaltada just al costat del nou aparcament de l'Acadèmia 
Belles Arts. El desenvolupament del pla parcial de 
Belles Arts d'urbanitzar aquesta zona, començarà aviat. En 
aquesta zona, viuen tres colònies de gats i aquests gats corren 
perill de destrucció del seu lloc d'alimentació i així la seua colònia. 
Una gatera Municipal no sols protegirà aquestes colònies 
controlades, sinó també pot ser un lloc d'ensenyament per als 
nens i adults. Recentment han sortit dos davant lleis sobre la 
protecció dels animals domèstics, una al nivell nacional i una de 
la Comunitat Valenciana en les quals s'endureixen les regles 
respecte a la tinença i protecció d'aquests animals. Segons la 
davant llei nacional, els col·legis i instituts estaran obligats a 
ensenyar als nens com tractar als animals. La gatera Municipal 
serà una bona possibilitat per a visibilitzar una part d'aquest 
ensenyament. El lloc proposat està entre dos col·legis i un institut 
i fàcil d'aconseguir. Creiem que projectes així, també faciliten la 
convivència entre els gats i els veïns. Sobretot, perquè la zona 
estarà neta i els gats es concentren en la gatera. 

Benestar Social Si però Pendent de 
localització 

 

63. Parc de gossos (64, 
66, 67, 68, 69, 70) 

Per favor, que s'acabe el parc caní de San Chuchim com ha de ser: 
amb un clos correcte perquè els animals no s'escapen, amb 
enllumenat suficient per a sentir-se segur i per a recollir les 
deposicions a la nit, amb un sol en el qual els animals no 

Infraestructures Si   



 

es facen mal, i amb rampes d'accés entre els dos recintes 
existents. Moltes gràcies per endavant. 
I també una font, fins i tot que siga xicoteta. 
Bon dia. A qui corresponga. Les meues propostes són les 
següents: En el parc de gossos de la costera del Gall fa falta barrar 
millor perquè les mascotes xicotetes no puguen fugir. Cal millorar 
el sol perquè puguen corre, la meua gosseta fa un mes que va 
coixa i el veterinari no és barat. Es podria fer una rampa que 
comunicara els dos parcs. No estaria de més posar llum, ja que 
quan es fa de nit ( 18:00 hores) dóna respecte anar a soles. I per 
últim i molt important sobretot en l'estiu, si hi ha goteig es podria 
aprofitar per a posar una aixeta perquè puguen beure. 
Moltíssimes gràcies per pensar en els Nostres gossos, ja que no 
ens deixen anar amb ells a cap lloc 

65. Il·luminació del 
camí des del 
Poliesportiu fins a la 
pedrera de 
Moragues 

Il·luminació del camí que hi ha des del Poliesportiu fins a la 
pedrera de Moragues amb fanals de plaques de llum solar. 

Infraestructures Si Il·luminació solar. 
Cal autorització 
d’altres 
administracions 

 

72. Vigilància ciutadana 
(75) 

Vigilància al nucli urbà d’Altea la Vella, ja que a penes hi ha.   Àrea de la policia  

73. Equitat en la funció 
administrativa 
entre Altea i Altea 
la Vell (82) 

Disposar d’un funcionament administratiu correcte en l’oficina 
d’Altea la Vella, ja que quan es necessita qualsevol cosa s’ha 
d’anar a Altea. 

 Si   

74. Informació concurs 
DRIEHAUS 

Més que una proposta en si, envie aquest missatge pensant en si 
pogués ser d’interés per a l'ajuntament la participació en el 
concurs de DRIEHAUS. Aquest concurs "està dirigit a promoure la 
pràctica d'una arquitectura i un urbanisme 
que preserven i donen continuïtat a les tradicions locals. Amb ell, 
es premien i difonen propostes que treballen sobre la base de la 

Urbanisme No És un concurs 
interessant, però 
el termini acaba el 
10 de febrer i per 
a aquesta 
convocatòria, no 

 



 

tradició arquitectònica local i la seua particular identitat i 
que contribuïsquen a generar una estructura urbana més bella, 
coherent, sostenible i socialment integradora. Es fomenta l'ús en 
els dissenys dels materials i tècnics propis del lloc, així com de 
solucions eminentment tradicionals que pogueren proporcionar 
major ocupació i de millor qualitat als treballadors de la 
construcció de la zona." https://www.driehauscompetition.com/ 
Crec que Altea és un municipi idoni amb alguns escenaris que 
encaixen dins d'aquest marc, com poden ser el centre històric 
d'Altea o el centre històric d'Altea la Vella, així com els seus 
entorns pròxims, especialment a Altea la Vella, on el límit del 
Centre històric és al seu torn límit urbà, en contacte amb 
l'horta. Deixe novament l'enllaç al concurs perquè 
l'Ajuntament puga estudiar la idoneïtat i possibilitat de 
participació si així ho estimés oportú. 
https://www.driehauscompetition.com/  

tenim el temps 
per a redactar la 
proposta ni els 
recursos humans.  
 

79. Millora del parc 
infantil d'Altea la 
Vella 

És un parc que amb el pas dels anys s'ha quedat vell i petit. No hi 
ha cap zona per a xiquets de menor edat. El voltant del parc 
podria estar millorat amb plantes i gespa per a donar millor 
imatge al parc i al mateix Centre Cultural. 

Infraestructures  Junt a la Nº 10  

81. Museu Altea la 
Vella 

Aprofitar l'espai de la cafeteria del Centre Cultural i fer un nou 
espai reconvertit en un museu dedicat a la història d'Altea la 
Vella, on podríem trobar allí l’estela funerària ibèrica. És un 
projecte que donaria a conéixer els orígens del nostre poble. 
Podria estar enfocat al turisme per a donar a conéixer el poble de 
les cases, els seus racons amagats, el seu patrimoni, la Serra de 
Bèrnia... afavorint segurament al comerç i la restauració d'Altea 
la Vella. 

Cultura Si   

84. Pàrquing Altea la 
Vella 

Actualment són moltes les persones que utilitzen diàriament els 
vehicles, és per aquest motiu que els aparcaments d'Altea la Vella 
es troben col·lapsats. Tant per als veïns del poble com visitants 

Urbanisme/Infraestructures No Pendent 
d’aprovació  

 

https://www.driehauscompetition.com/


 

que venen al nucli urbà a fer compres els comerços locals els hi 
és impossible aparcar. 

85. Informació XXI Es tractaria de col·locar diversos panells per diferents llocs del 
poble, en el que es podria donar tota mena d'informació 
municipal, a més de missatges d'urgència. Sumaria als actuals 
mecanismes de comunicació que té l'Ajuntament per xarxes 
social i web, però que s'assemblaria ames al sistema de bàndol 
que es feia fa anys per megafonia, en poder ser visible per tots 
els ciutadans a peu de carrer. 

Comunicació Si   

86. Rocòdrom 
Municipal 

Es tractaria de dotar d'una zona mes d'oci per als joves i no tan 
joves, amb la instal·lació d'un rocòdrom. Pense que seria una 
bona idea dotar d'un rocòdrom en condicions, amb diversos 
nivells de dificultats per a què es poguera convertir en un lloc de 
trobada i per passar una bona estona. Podria instal·lar-se en la 
Ciutat Esportiva, i pot ser, aprofitant una de les parets laterals 
d'accés al Centre Juvenil. 

Esports. 
 

No Falta espai  

87. Barraques 
“Xiringuitos” costa 

Vídeo, adjunt per a la reunió Urbanisme/Infraestructures  Fora del format 
dels pressupostos 
Participatius.  

Este any 
s’acaba els 
permisos. 
S’ha de 
tornar a 
licitar. Es pot 
estudiar fora 
del format 
pressupostos 
participatius.  

 


