Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

NOTA DE PREMSA CONJUNTA SALVEM CABANYAL
I A. VEÏNS/ES CABANYAL – CANYAMELAR
La valoració de la primera reunió amb la Comissió Cabanyal de l'Ajuntament
de València és molt positiva.
Una sessió de treball conjunt i participatiu.
Assistents: Regidors de totes les regidories pertanyents a la Comissió i les
següents organitzacions: ACIPMAR, Mercat Cabanyal, A.VV. Cabanyal –
Canyamelar, Brúfol, Millorem El Cabanyal, Salvem El Cabanyal, Sí Volem.
Els punts principals tractats van ser:

1.-Vicent

Sarrià va exposar la decisió ferma de retirada del Pepri i la fi de
l'amenaça de destrucció del Conjunt Històric Protegit del Cabanyal –
Canyamelar. S'han iniciat tots estudis tècnics i jurídics, necessaris per a
preparar el canvi de planejament.

2.-

Durant el torn de paraules dels diferents col·lectius s'ha coincidit en la
necessitat d'actuacions d'urgència que s'han d'iniciar al més prompte
possible, algunes de forma immediata. Els objectius fonamentals de les
mateixes són:
a) Retornar la dignitat al Cabanyal – Canyamelar- Cap de França.
b) Recuperar l'espai públic, carrers i places, per a tota la ciutadania en
general.
c) Recuperar el dret al descans i el benestar especialment en la zona
zero, carrers en les quals s'ha permès especialment la degradació des
de fa tants anys.
d) Recuperar la cohesió i integració social en tot el barri.
e) Resoldre els problemes d'insalubritat que existeixen a l'interior de
determinades propietats, tant municipals com a privades.
f) Resoldre els problemes de brutícia i acumulació de residus sòlids en
la via pública
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g)
Solucionar de forma permanent la problemàtica que ocasiona la
venda i tràfic de drogues.
Tots aquests assumptes són transversals als interessos de les tres
comissions de treball que s'ha acordat crear i la seua solució ha de tenir com
resultat un canvi en la percepció dels veïns i veïnes del CabanyalCanyamelar, així com en els de la resta de la ciutat de València, en un termini
molt breu.
Esperem veure resultats positius ja aquest estiu i un canvi més important fi
de l'any 2015.

3.-

Per a aconseguir aquests propòsits des del govern municipal es va
proposar la creació de tres comissions de treball específic:
a) Planificació urbanística
b) Desenvolupament econòmic. Comerç de proximitat.
c) Serveis socials i seguretat
Aquesta última és la primera que va a començar a treballar, concretament ja
s'ha convocat una primera reunió que se celebrarà dimarts que ve 7 de juliol
al Cabanyal.
Cabanyal – Canyamelar – Cap de França,
3 de juliol de 2015
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