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EDITORIAL 

La nueva Gobernanza debe nacer 
como una manera de coordinación 
entre municipios y ahí estará la 

Federación de A.A.V.V. 
FED.AS.CI.CA. 

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL 

SEGON MOLI 

L’únic que han aconseguit ha segut ficar-se a algunes persones en contra, encara que siga per altres 

qüestions. Nosaltres defensem que , a pesar de tot, cal esperar a que s’acaben les obres de l’avinguda 

Lledó per veure com queda. Pensem que quedarà molt be i la gent gaudirà d’un passeig molt 

agradable i on la gent podrà desplaçar-se des de Mª Agustina fins al Lledó d’una manera lúdica, 

amistosa amb la gent al carrer, sense fums i caminant que ens fa falta. 

 

 

El primer semestre del 22 hem 

continuat batallant contra 

l’Ajuntament en relació a la Avda. 

Lledó. Desprès d’una sèrie 

d’encontres, alguns no acabaren be, 

però al final es farà com varem 

plantejar nosaltres. 

La veritat és que, des d’un principi no 

segut massa ben explicat a la 

ciutadania i, sobretot, a les 

Associacions veïnals que som les 

Entitats que l’Ajuntament vol 

“promocionar” però els falta algo. 
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L’HORT URBÀ UNA DE LES MILLORS I MES COMPLETES 

ACTIVITATS QUE PORTEM EN L’ASSOCIACIÓ A PESAR 

DE....- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem tingut que fer proves amb els 

nostres cotxes particulars per a veure les 

possibilitat de poder aparcar en bateria i 

demostrar a l’ajuntament de que sí que es 

podia i que la tendència avui en dia és la de 

fer aparcaments diferent als que es fan fins 

ara. Aparcar en bateria i no entrar de cara 

sinó de cul, aixina la eixida és menys 

perillosa perquè es veu si venen cotxes 

circulant. 

 

 

Hem fet varies reunions amb la gent del 

barri, persones sòcies i no sòcies. La gent protestava 

per la falta de comunicació entre els regidors 

responsables i les persones, que coneixen be el 

territori. Hem fet estudis, croquis, cridades de 

telèfon, cartells, etc. Per a que al final ens facen cas i 

faran el que nosaltres varen recomanar. 

Nosaltres pensem que la PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA deu de potenciar-se, ser efectiva i 

interrelacionada amb les diverses administracions. 

Sembla, fins ara, que l’Ajuntament ens diu que ens 

escolta i desprès fa el que volen fer. 
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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CONSELL DE DISTRICTE NORD 

 

SEGUIM ELS NOSTRES TALLERS 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                               

       

       
 

 

Participem activament en tots els 

forums on ens demanen els nostre parer, 

encara que, pensem, que no ens fan massa 

cas. 

NO està valorat l’esforç que fan les 

diverses Associacions per a portar les 

possibles solucions als Organismes de 

l’ajuntament amb papers, solucions 

testades, raonables i que es poden fer, 

algunes vegades sense gastar massa 

diners. 

 

El Consell del districte nord caldria que 

fora l’element dinamitzador  de quasi tota 

la problemàtica del districte. No es valora 

gents a les Entitats que anem sempre, que 

no faltem quasi mai i que fem aportacions 

per a la millora de la gent. El nostre treball 

és un procés d’escolta de les persones dia 

a dia i que desprès traslladem al Consell, 

que es reuneix cada mes, però les 

respostes són sempre les mateixes, 

nosaltres ho traslladem als departaments 

corresponents...de vegades passen anys i 

no es veu res fet i ni tan sols contesten. 

Falta alguna cosa, “coordinació, 

diligència”??????? 

ORGANISMES AJUNTAMENT 

Un taller que ens demana molt la gent segueix sent 

tot lo relacionat amb les noves tecnologies. Donat que 

Domingo Giménez i jo mateixa intentem fer que 

entenguen les diverses estratègies per a poder 

navegar per internet i dominar els smartphones és 

una lluita que tenim any rere any. Com saber els 

rebuts que han pagat a l’Ajuntament, com entrar i 

navegar per la seu electrònica de l’Ajuntament. El 

dimoni del mail, encara hi ha gent que utilitza 

.hotmail, .eresmas, .ono, etc i no saben que Microsoft 

ja no dona suport a eixes extensions. Enviar fotos, 

amb còpia, oculta, a crear carpetes, etc 
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ALGUNS DELS NOSTRES REPTES 

 

                                                              

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                              

 Les nostres activitats continuen fent-se amb 

totes les precaucions que ens diuen les autoritats i 

que els socis i sòcies ens demanen, encara que cada 

vegada la Covid va baixant gràcies a les vacunes. 

Una de les més demandades és la de ficar-se al dia 

sobre la utilització de les noves tecnologies, els 

ordinadors, amb la firma digital i poder fer coses a 

través d’ell i el poder dominar els mòbils, cosa no 

gens fàcil. Al mateix temps estem insistint en que no 

es perga el Segon Moli que és una llàstima, fa tres 

anys que es van invertir 300.000€ per ficar un poc 

d’ordre en l’exterior i l’interior perquè hi havent 

alumnes d’un IES que entraven i trencaven coses 

que hi havent dins. 

 

Seguim reivindicant el que s’acabe d’arreglar el 

anomenat Segon Moli, important per a la cultura 

de la Ciutat. Seria un centre  de formació i 

informació per a la gent de Castelló i de la 

província. Tant sols falta la voluntat i els diners per 

acabar la remodelació. Alumnes de l’IES la Plana 

han tingut que anar a França per a poder conèixer 

els que és un moli d’aigua, com és el seu 

funcionament, el sistema que s’utilitza per a 

funcionar. Seria un focus d’atracció de la majoria 

de centres educatius. 

Esperem que no tarden molt en ficar-ho en marxa. 

Com sempre l’Associació del Segon moli estarem 

encantats de poder ajudar. 

 

Una de les reunions que portem a terme varies 

vegades a l’any. La participació és important en les 

Associacions encara que estem molt lluny 

d’aconseguir una massiva participació però seguim 

intentant que la gent s’implique cada vegada mes. 

Les dones, el nostre punt dèbil, encara no podem 

aconseguir que vinguen moltes a discutir sobre el 

barri. 

 

 Estiraments de cadenes 

musculars, ioga i taichi són altres de 

les activitats que solen ser molt 

demandades. Anem fent el que 

podem perquè no som una AVV rica i 

tenim que ajustar-nos al nostre 

pressupost. També tenim iniciació als 

escacs encara que és d’una manera 

experimental, seguim esperant que la 

gent s’anime a pensar i forjar 

estratègies. 

Jocs com el Rumikub per a fixar la 

atenció, fer que no s’atrofie el cervell 

i que es pensen estratègies i fem 

Societat, Comunitat, companyerisme 

i que es parle un poc de tot 
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Quan hi ha festa cal 

ajudar 

 

 

 

 

 

 

ASPECTES REIVINDICATIUS 

 

 

 

 



REVISTA A.VV. SEGON MOLI.                                                              1er  SEMESTRE  2022 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ  

VEÏNAL DEL SEGON MOLI 

 

COL.LABORA  

                             
 
             AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.  

 

 

 

 

 Moltes vegades es 

fan unes Ordenances 

meravelloses però si no es 

fiquen els mitjans per a fer-

les complir la gent es riu del 

que diguen. Caldria una 

patrulla de policia de jardí 

tot arreu de la Ciutat. 

 

 De què 

serveixen unes bones 

ordenances i un castic 

de 600€ si no passa res, 

molts castellonencs 

saben el que hi ha i 

passen de complir la 

Llei 

 

Si hi ha un lloc perillós cal denunciar-ho 


