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PROPOSTA: 2.3 FACILITAR L'ACCÉS DELS VIANANTS 
A CARCAIXENT, DES DEL CC LA RIBERA 

 
(1º ESBORRANY 23-06-2.019) 

 
 
Síntesi del projecte: 

 Efectuar accions que faciliten l'accés dels clients del CC La Ribera i zones 
comercials annexes al centre de Carcaixent 

 
 
 
1. ACCIONS 
 
Dins del projecte d'ordenació del trànsit: 

 Generar itineraris per als vianants i de prioritat per als vianants entre el 
CC La Ribera i el centre de la ciutat: 
 Eix per als vianants: Apotecari Bodí – Pare Eugeni - Lluís Vives - Plaça 

Mercat - Pare Marchena - Sant Francesc 
 Eix per als vianants i de prioritat per als vianants: Apotecari *Bodí - 

Alacant (prioritat per als vianants) - Martí Talens - Sant Francesc (per 
als vianants) 

 
Dins del projecte Festival de la Ribera: 

 Un dels objectius primordials del Festival és atraure a Carcaixent gent de 
les comarques “La Ribera Alta” i “La Ribera Baixa” 
 El CC La Ribera deu ser sponsor 

 
Nomenclatura de carrers i altres accions per a fer notar la germanor entre els 
pobles de “La Ribera”: 

 Canviar el nom del carrer Pare Eugeni a Passeig de la Ribera 
 En aquest passeig posar arbres (palmeres, tarongers) o fites dedicades 

a cadascun dels municipis de les dues comarques, amb el seu escut, 
situació dins de la comarca, etc. 

 Per ordre alfabètic començant per la A en el Mercat 
 
Nomenclatura de carrers i altres accions per a fer notar la contribució de 
Carcaixent a les comarques: 

 Carrer Apotecari Bodí (part oest del bulevar) 
 Rector Monzó (part est del bulevar) 
 Escribá Masseres (el carrer actual) 
 Plaça Bressol de la Taronja (la confluencia dels tres i Avda La Ribera) 
 Jardí del Xúquer (el jardí central del bulevar) 
 Explicar la història del bressol de la taronja 
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Altres accions: 
 Estudiar la possibilitat que el CC òbriga una porta enfront del carrer Pare 

Eugeni 
 Posar arbres i fer fàcil per als vianants la comunicació entre el CC La 

Ribera i les altres zones comercials annexes 
 Doble fila d'arbres en les voreres de la Avda La Ribera 

 Mercats ambulants (de diversos tipus: productes ecològics, antiguitats, 
etc.) entre el CC La Ribera i el Mercat, pel bulevar Apotecarí Bodí i el 
Passeig de la Ribera 

 Lloguer de bicicletes 
 Oficina d’informació turística i comercial en el CC La Ribera, i/o plànols de 

la ciutat 
 


