A L´ATENCIÓ
del candidat a l´Alcaldia del grup..............................................
Després de l'acte de presentació als partits polítics de la Proposta Naus de Ribes del passat 28
d'abril, la Plataforma de Russafa continuarà amb la difusió del projecte. Volem informar-vos que el
proper dia 19 de maig convocarem en roda de premsa als mitjans de comunicació per a una
presentació pública, en la qual explicarem les reivindicacions del barri per a cada un dels edificis.
Aquesta convocatòria servirà també per informar de la postura davant d'aquest projecte veïnal de les
diferents formacions que es presenten als comicis del 24 de maig. Ens sembla important que veïns i
votants puguin conèixer el grau de compromís dels diferents partits amb un projecte vital per al
barri de Russafa.
El document que us presentarem a la nostra reunió anterior, i que confiem hagueu pogut estudiar,
suposa només un punt de partida, a partir del qual administració i ciutadans hem de treballar per
establir els futurs usos i models de gestió d'aquestes infraestructures. La Plataforma per Russafa
considera no obstant que és imprescindible que el suport dels partits polítics es manifeste ja mateix
a través de l'adhesió als punts que desenvolupem a continuació, que no impliquen decisions
tècniques o l'habilitació de partides pressupostàries, sinó simplement una voluntat política clara i
decidida a favor d'un ús de les Naus de Ribes acord a les necessitats reals de la ciutadania.
1.- Assignació de les infraestructures de les Naus de Ribes (naus 1 a 4 i moll 3) a dotacions
públiques que responguen a les necessitats dels veïns del seu entorn immediat, en els àmbits de la
pràctica de l'esport, la cultura i el cura de les persones grans.
2.- Creació immediata d'una comissió mixta formada per tècnics dels departaments municipals
implicats, societat Parc Central, direcció facultativa i representants veïnals, per a l'establiment
d'usos específics consensuats per als edificis i per al seguiment dels treballs de més enllà de la seva
consolidació: rehabilitació i habilitació de les Naus.
3.- Revisió, d'acord amb la Direcció Facultativa, del disseny de la coberta de la nau 4, i del del
calendari de treballs previstos en les obres d'urbanització del Parc Central a la zona Russafa-Malilla,
per prioritzar els treballs de creació d'accessos i l'habilitació de la nau 2, ja rehabilitada, de manera
que se'n facilite la posada en marxa veïnal amb dotació pressupostària i compromís d'obertura
abans de l'1 gener 2016.
4.- Habilitació d'estructures administratives que garanteixin la participació veïnal en la gestió de
totes les entitats, usos, etc. que s'institueixin i s'allotgin a les Naus de Ribes i el seu entorn.
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