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VALÈNCIA, 7 D'OCTUBRE DE 2022 

 

El barri del Cabanyal-Canyamelar tindrà tres 
noves dotacions: escoleta, centre de dia i 

centre de formació 

 

La Junta de Govern local ha aprovat la contractació de les obres per a construir un 
centre d'educació infantil, un centre d'ocupació i formació i un centre de dia per a 
majors en el barri del Cabanyal-Canyamelar. Així ho ha anunciat el regidor de 
Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Borja Sanjuan, en la roda de 
premsa oferida amb el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, després 
de la reunió de la Junta. Estes tres noves dotacions s'integren en l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal*Canyamelar-Cap de 
França EDUSI 3C i seran cofinançats pels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional FEDER. 

El regidor de Desenvolupament Innovador dels Sector Econòmics, Borja Sanjuan, ha 
manifestat que després de l'aprovació del Pla Especial de Cabanyal per part de la 
Conselleria, amb estes dotacions aprovades hui per la Junta de Govern “els veïns i veïnes 
s'asseguren que a més de que ningú els tirarà de les seues cases, s'asseguren que viuen en 
un barri en el qual l'Ajuntament es bolcarà perquè les persones que allí viuen tinguen els 
mateixos drets que en qualsevol altre barri de la ciutat”. 

En semblants termes s'ha manifestat el vicealcalde i portaveu municipal Sergi Campillo, qui 
ha assenyalat que estos tres nous grans equipaments suposaran una inversió total de 5,9 
milions d'euros. “Són dotacions molt importants per al barri”, ha subratllat Campillo, qui ha 
explicat que l'execució dels projectes amb finançament EDUSI estan experimentant un 
notable empenyiment, i ha assenyalat com a exemple l'inici d'obres de la reforma del jardí de 
la plaça Mare de Déu del Castell, una actuació també finançada amb fons EDUSI. 

L'escola de eduación infantil estarà situada en l’illa delimitada pels carrers Francisco 
Eximenis, Llavador , Luis Despuig i Poble Nou de la Mar. El projecte preveu la construcció de 
6 aules amb accés directe a banys i eixida a pati propi. El pressupost és d'1.511.895 euros 
(IVA inclòs) i el contracte, en principi, tindrà un termini de duració de 10 mesos. El centre 
comptarà a més amb una sala multiusos i de psicomotricitat, cuina, menjador, safareig, sala 
de professors i sala de pares. El 34% d'esta obra es finançarà amb els fons FEDER (Fons 
Europeus de Desenvolupament Regional). 

La Junta de Govern ha aprovat també la contractació de les obres per a la construcció d'un 
centre d'ocupació i formació al carrer Luis Despuig 21 i 23. El pressupost d'esta obra és de 
2.403.589 euros (IVA inclòs). El 33% d'este import es finançarà també amb els fons FEDER. 

La tercera dotació pública per al barri del Cabanyal-Canyamelar aprovada per la Junta de 
Govern és un centre de dia per a persones majors. El pressupost per a este centre és de 
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2.496.786 euros (IVA inclòs) que es finançaran al 50% amb els fons FEDER. El contracte en 
este cas tindrà una duració de 12 mesos. 

 


