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PROPOSTA: 3.1 CARCAIXENT HABITABLE 
 

(1º ESBORRANY 27-05-2.019) 
 
 
Síntesi del projecte: 

 Promoure el civisme, com a manera de millorar la convivència ciutadana 
i aconseguir un Carcaixent habitable per a tots i totes 

 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Actualment es donen una sèrie de conductes que estan deteriorant la 
convivència, l'habitabilitat i la qualitat de vida a Carcaixent que donen com a 
resultat: 
 

 Contaminació acústica produïda per música, terrasses, desfilades 
vàries, trànsit, festes i sopars no autoritzats al carrer i locals 

 

 Ocupació indeguda i abusiva de l'espai de domini públic per terrasses 
i vehicles impedint el pas per voreres i l'entrada a domicilis 
 

 Deterioració de béns privats i públics per jocs de pilota, l'abús de l'espai 
ocupat per terrasses, l'actitud “pasota” d'alguns amos de mascotes 
 

 Salut pública per l'abús del consum d'alcohol en qualsevol festa, la seua 
venda a menors, excrements de mascotes, efectes per a la salut de 
l'exposició a alts nivells de soroll i la falta de descans, etc. 

 
Ha de quedar clar que no partim de posicions excloents, ens agraden les falles, 
les terrasses i les festes, però creem en el respecte mutu i en una ciutat en la 
qual tots i totes cabem. 
 
 
 
 
ACCIONS A REALITZAR 
 
Negociació: 
 

 Contactar amb entitats socials que representen als col·lectius implicats: 
falles, hostaleria, etc., i convocar reunions per a posar en comú els 
problemes que ens afecten i buscar solucions 

 

 Ajuntament altres administracions i partits polítics 
 

 Si és necessari, intervindre en un ple municipal exposant les nostres 
demandes i l'exigència de fer complir la normativa 
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 Policia local 
 
Divulgació del comportament cívic: 
 

 En centres educatius 
 

 Mitjançant articles, vídeos o qualsevol altre suport en xarxes i mitjans 
socials dels efectes nocius per a la salut pública i privada de les conductes 
relacionades en els antecedents 

 

 Convidar a persones rellevants en aquests temes a donar xarrades sobre 
qualsevol aspecte significatiu de la problemàtica que ens ocupa 

 

 Donar a conéixer casos d'èxit en els quals s'haja resolt favorablement 
alguna dels vessants que contemplem 

 

 Premsa 
 
Denúncia: 
 

 Promoure la denúncia de tots aquells comportaments que incomplisquen 
la normativa i tinguen com a resultat alguns dels descrits en els 
antecedents 

 

 Denúncia en les xarxes socials, en aquelles plataformes ciutadanes de 
similars objectius als nostres i en premsa 

 

 Denúncia davant l'Administració 
 

 Crear un protocol/guia perquè qualsevol afectat o interessat puga fer 
efectiva la seua denúncia en qualsevol dels àmbits descrits més amunt 

 


