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EDITORIAL 

 Alguns dels 
problemas que patixen els 
ciutadans es podrien 
arreglar amb bona 
voluntat. 

La nostra y la vostra 
representació en les Institucions 
de Castelló. Esperem les vostres 
aportacions. 

La ciutadania tenim que ser 
més conscients, cada dia, 
de que la Ciutat és cosa 
nostra. 

Una de les coses que està molt bé com a eina 
per a ficarte en contacte amb l’Ajuntament quan hi 
ha un problema en la Ciutat és l’aplicació SMC 
Castelló incidències. El dia a dia ens confirma que, 
algunes vegades, ens diuen que el problema està 
resolt, i és veritat, però algunes altres ens diuen que 
està arreglat i NO és veritat. La diferencia està en el 
concepte que es té de si es pot anar passant o té que 
estar ben arreglat. En la foto teniu un exemple del 
que diuen que està bé. 

Seguimos disconformes con la 
manera de actuar de algunas 
personas del Ayuntamiento y de sus 
decisiones que nos parecen 
arbitrarias y que si fueran decisiones 
que tuvieran que tomar en sus casas 
no tendrían el mismo sesgo. Cuando 
una cosa está bien está bien y no hay 
medias tintas, aunque no haya 
dinero. NO SE PUEDE DECIR QUE 
EL JARDIN QUE HAY AL LADO 
ESTÁ BIEN! 
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FEDASCICA: QUÈ HEM FET? 

ESTEM A DISPOSICIÓ PER A MILLORAR 

EN FEDASCICA ANEM FUNCIONANT POC A POC 

www.fedascica.org 

Hay algunos vecinos que se quejan de que una o dos veces al año tienen, debajo de sus 
casas, la visita del camión de baldear las calles para dejarlas limpias. MARAVILLOSO! Pues 
NO, porque van a hacer su trabajo a las 3 de la madrugada con el consiguiente ruido que hace 
que se despierte la gente porque tienen un motor que hace que vibren las ventanas y no se 
pueda dormir. La respuesta, por escrito, del Ayuntamiento es que no se puede hacer de otra 
manera. Sin embargo la imagen nos dice que SI se puede hacer de otra manera. Alguien, desde 
el Ayuntamiento está intentando que algunos vecinos se cabreen sin necesidad de que lo hagan 
dado que el día a día nos viene demostrando que en muchos lugares de Castelló se baldea a 
horas normales a pesar de que hay peatones y vehículos que continúan pasando mientras se 
está baldeando las aceras. 
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AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.  

 

LES NOSTRES ACTIVITATS PER A MILLORAR SERVEIS 

COL.LABORA: 

L'Associació veïnal Castelló Sense Soroll ha 
aconseguit una sèrie de millores per als habitants 
d'arreu la Ciutat. Sense cap suport de cap 
autoritat i el menyspreu d'alguns ciutadans han 
anat acaparant i guanyant sentències que sempre 
eren recurrides per l'Autoritat competent. El 
descans de les persones està per damunt de 
qualssevol altra consideració, les persones que 
ens governen deuen de tindre clar això i treballar 
per a la Ciutadania i donat que cobren per ser els 
millors, buscar solucions per a tots. 

A nivell d’Europa hi ha el mateix problema però 
menor proporció de persones. El problema es 
produeix quan hi ha una gran quantitat de 
persones i es fiquen a parlar totes al mateix temps 
o la música alcança uns decibels més alts de lo 
permès 

 

 

 

 

REUNIONS INCANSABLES 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ, 

L’ASSOCIACIÓ I ELS 
HOSTALERS 

 Quasi tots el mesos, cada dos mesos i cada trimestre la FEDERACIÓ tenim reunions a tots 
els nivells com podeu veure més amunt. En el districte nord discutim els xicotets 
problemes que té el barri, en el PGOU estem parlant del marc general del pla general 
d’ordenació urbana, desprès vindrà un marc més prop i finalment es discutirà a nivell de 
carrer. En el Àrea 2 de Salud estem parlant dels problemes que tenim els usuaris des de la 
costa fins a Ares, problemes de personal, llistes, protocols d’actuació, medicaments, 
manteniment dels centres, etc. En la comissió d’ordenances estem molt decebuts donat 
que no recibim, de manera general, recolzament per part d’alguns funcionaris de 
l’Ajuntament i desprès de explicar-nos algunes coses i parlar amb alguns no tenim 
contestació a les nostres demandes i raons, es a dir què ens quedem sense saber si 
s’accepten o no, pensem que el nostre temps és valuós i que ens deurien dir alguna cosa 
més. 


