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1. Llavadors

Aquest és un prec que ens ha fet arribar un ciutadà o una ciutadana de Canals a 
través d'un qüestionari que vam habilitar a la nostra web per facilitar la participació de 
la gent als plens I poder traslladar ací les seues veus. Diu així: “Ja s'han perdut molts 
llavadors. El que hi ha al carrer València, davant la copisteria Ca Andrés, està ple de 
brossa, i s'enfonsarà. Crec que l'Ajuntament hauria "d'obligar", al propietari a netejar. 
No s'ha de deixar perdre l'arquitectura de l'aigua.” Transmetem, per tant, aquest prec, 
per tal que l'equip de govern prenga les mesures adients. 
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2. Mercat Municipal

Se’ns demana també que fem arribar a l’equip de govern la necessitat de millora del 
nostre mercat dels divendres amb l’incentiu a venedors que porten al nostre mercat 
productes ecològics i productes d’artesania.
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1. Riu Sants

Fa unes setmanes despertàvem amb imatges a les xarxes socials en que es podien 
vorer desenes de peixos morts en algunes zones del Riu Sants. Sembla que aquesta 
desfeta ecològica es devia a una falta de neteja i de tractament mediambiental del riu. 
Si no estem malinformats, anys anteriors, aquesta tasca venia fent-se per l’Associació 
Mediambiental Acdema, que rebia l’encàrrec de l’Ajuntament per tal de fer la neteja i 
manteniment del riu. La no actuació va produïr la mort en de molts peixos del nostre 
riu. Als pocs dies d’aparèixer aquesta noticia a les xarxes va sorgir la noticia al web 
de l’ajuntament de l’inici per part de l’Associació Acdema d’aquesta neteja del riu. 

La nostra pregunta és si penseu que s’ha actuat tard i mal i pel que fa a la neteja del 
riu? 
Si podria haver-se fet alguna cosa per tal d’evitar aquesta situació? 
Si no haurien d’haver-se fet aquestes tasques abans per tal d’evitar la mort dels 
nombrosos peixos al riu?
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2. Ràdio

Com tots sabem, aquest plenari es retransmet per la ràdio i es penja després a les 
xarxes mitjançant youtube. El proper dilluns una persona representant de cada partit 
anirà a l’emissora municipal per tal de fer una valoració pública del que ha significat 
aquest plenari. Però ara per ara ens trobem, amb una ràdio municipal que no emet en 
directe a través de la web, que no té emissió online perquè ja fa un temps que no 
funciona aquest servei. Ens trobem amb una emissora municipal que no està sabent 
adaptar-se a la situació actual de les emissores radiofòniques i no penja els podcasts 
dels diversos programes. Per tant els canalins i canalines a qui ens agrade escoltar 
Radio Canals però no tenim la sort de viure les 24 hores del dia a Canals no tenim 
cap opció d'escoltar la programació de la Ràdio Municipal. A més d’aìxò, ja fa més 
d’un mes presentarem, per registre d’entrada, per segona vegada, una petició al 
regidor, on demanàvem si se’ns podia facilitar la programació completa de la ràdio, el 
reglament d'aquesta i ens posàvem a la seua disposició per treballar en la modificació 
d'aquest reglament. No hem rebut cap resposta al respecte. Per això volem saber: 

1. En primer lloc, si hi ha intenció i capacitat técnica per tornar a posar en 
funcionament el servei online de l'emissora municipal. 

2. Si a més hi ha intenció de posar en funcionament un espai de podcasts per a que 
la gent que no puga escoltar els programes en directe puga escoltar-los en 
qualsevol moment del dia. 

3. I aprofitem, de nou, per a posar-nos a disposició del regidor, per tal de col·laborar 
en l’elaboració d’un nou reglament de la ràdio municipal per convertir-la en un ens 
més plural i participatiu.
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3. Pla lumínic

Ens arriba a través de les xarxes una pregunta en relació a l’enllumenat públic. Se’ns 
pregunta si existeix o està pensat elaborar-se un pla lumínic municipal?
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4. Microbus Tot Sants

Volem, en primer lloc, felicitar a la regidora de Serveis Municipals, a Maria Josep 
Castells, per la iniciativa del Microbus per al dia de tots sants. El grup Reiniciem 
Canals valorem molt positivament el foment d’aquest tipus de serveis per unir alguns 
punts de la població i facilitar la mobilitat pel nostre poble, especialment a la gent 
major, que és la que normalment li resulta més difícil anar pel propi peu fins al 
cementeri, allunyat del nucli urbà, I sovint també és la que no disposa de vehicle propi 
o carnet, de manera que ens alegra aquesta iniciativa duta endavant per la regidoria 
de Serveis Municipals. A més, aquest servei ajuda a descolapsar una miqueta 
l'embús que se sol produir al cementeri en estes dates. La línia de crear I compartir 
recursos públics creiem que és un molt bon camí per a la gestió de serveis 
municipals.

Dit açò ens agradaria saber si la regidora té dades de l’ús que es va fer del servei, 
així com si considera que podria millorar-se d’alguna forma de cara als futurs anys: 
horaris, parades, major difusió…

Remarquem que ens sembla una molt bona iniciativa; per això mateix creiem 
important la reflexió conjunta per tal de millorar el que calga i seguir treballant en esta 
línia.
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5. Reglaments dels consells

Des que ha començat la legislatura s’ha dit que una de les prioritats de l'equip de 
govern, que nosaltres compartim, era donar impuls als diferents consells que ja 
existeixen i, fins i tot, fomentar la creació de nous, per augmentar la participació de la 
ciutadania en la presa de decisions sobre el poble. 

Volíem, d'una banda, saber quines són les intencions respecte a aquesta qüestió, és 
a dir, en quin punt es troba el treball en aquest àmbit i, d'altra, si s'ha pensat alguna 
fórmula per tal que aquests consells siguen, quant a composició, més representatius 
de la ciutadania del que ho són actualment, i d'altra, tinguen alguna mena de 
capacitat decisòria que ara no tenen, en tant que són únicament consultius. Sabem 
que hi ha límits legals però també hi ha opcions intermitges mitjançant les quals 
podem afavorir la participació real i efectiva.
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6. Moció de Síria

En el passat plenari, els membres d’aquesta corporació vam aprovar per unanimitat la 
inclusió del nostre Ajuntament en la xarxa de ciutats refugi per acollir refugiats del 
conflicte de Síria. Hem vist que s’han fet algunes actuacions al respecte, com per 
exemple, xarrades per als estudiants; ens sembla una bona iniciativa per part de Toni 
Sànchez, el regidor de Benestar Social. Sabem també que el govern municipal ha fet 
una aportació econòmica a través d’ACNUR, a partir de la moció, per millorar la 
situació local dels refugiats. I el que volem saber ara, concretament, és:

En quina situació estem, si ara mateix hi ha perspectives d’acollida de refugiats al 
nostre poble, o si hi ha alguna novetat o s'ha mogut alguna cosa al respecte. 
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7. SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL

Dilluns comença, tot i que, durant el cap de setmana, ja est en funcionament, una 
cimera internacional de gran rellevància per tractar la qüestió del candi climàtic.
Ara mateix, després d’anys de negació, és ja per tots assumida la difícil situació en 
que estem deixant el planeta. Som conscients que és tracta d’un problema global i 
que la ciutadani de forma individual tenim poc a fer si no ens acompanyen les 
decissions dels governants de les altes esferes.
Algunes de les persones que integrem Reiniciem Canals hem estat aquestes 
setmanes a unes jornades a l’Alcúdia de Crespins, organitzades per l’associació La 
Garrofera, sobre el canvi climàtic i s’han tractat algunes mesures concretes que des 
dels ajuntaments podrien prendre’s.
Ens agradaria saber si des d’aquest Ajuntament existeix algun pla o mesura concreta 
per:
1. Consciènciar a la ciutadania del problema i de la importància de fer front a aquesta 

situació, conscienciar de la necessitat de que tots aporten en la mesura de les 
nostres possibilitats a paliar les conseqüències d’aquest greu problema.

2. O si s’ha pensat en la presa d’alguna mesura concreta que vaja en relació a la 
lluita, a xicoteta escala, contra el canvi climàtic.
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8. Pas a nivell a l’Alcúdia de Crespins

La població veïna de l’Alcúdia de Crespins pot vore’s en poc de temps en una difícil 
situació si la decisió d’Adif no canvia i decideixen portar endavant el projecte de llevar 
el pas a nivell tancant l’accés a l’Alcúdia a través de l’estació. Entenem que el fet de 
ser una població veïna amb qui compartim tants vincles personals, però amb qui a 
més podem mantenir vincles de gestió municipal. I tenint en compte que l’estació es 
un servei que utilitzem de forma compartida, no podem més que estar del seu costat 
per evitar que aquesta decisió perjudique les comunicacions entre la nostra població i 
l’Alcúdia de Crespins, una decisió que deixaria una part del veïnat d’aquesta població 
en una molt mala situació comunicativa respecte al seu nucli urbà. 

Voldríem saber si aquest ajuntament ha dut o pensa dur a terme alguna acció per 
donar suport en tots els àmbits possibles a l’Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins per 
tal de fer front conjunt per evitar aquesta decisió.
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