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VALÈNCIA, 3 DE MARÇ DE 2023 

 

El futur centre, amb capacitat per a 60 places, se situarà al costat de 
l'Estació del Cabanyal i la futura zona verda 
 

La Junta de Govern adjudica l'execució de les 
obres del centre de dia per a majors del 
Cabanyal, amb un termini de 12 mesos 

 

La Junta de Govern Local ha adjudicat este divendres el contracte d'execució de les 
obres del projecte bàsic i d'edificació del Centre de dia per a majors del Cabanyal, que 
té un termini d'execució previst de 12 mesos. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi 
Campillo, i el regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Borja 
Sanjuán, han donat a conéixer este divendres els detalls del projecte, i han subratllat el 
compromís del govern municipal amb la regeneració social del barri.  

Al final de la reunió de la Junta de Govern Local, Campillo i Sanjuán han destacat la 
importància d'este projecte, que forma part de l'Estratègia EDUSI de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar / Cap de França, pel seu impacte directe 
en la recuperació social de la zona i en la millora de la qualitat de vida ciutadana del barri. Tal 
com ha recordat Sergi Campillo, en estos moments estaven pendents d'adjudicació tres 
noves dotacions per al barri del Cabanyal-Canyamelar en el marc de l'Estratègia EDUSI: una 
nova escoleta, un centre de formació, i el centre de dia per a majors les obres dels quals 
s'han adjudicat este divendres. “Anem a velocitat de creuer en l'execució d'este pla de 
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dotacions”, ha afirmat Campillo, qui ha subratllat que “amb esta adjudicació, el Cabanyal ja 
tindrà per fi el seu centre de dia de persones majors”. 

S'havien presentat cinc ofertes al concurs i, finalment, la Mesa de Contractació de 
l'Ajuntament ha assenyalat com la millor oferta la presentada per Urbamed Projects SL, per 
un import d'1.797.954,59 euros (més 377.570,46 € corresponent al 21% d'I.V.A), és deicr, un 
total de 2.175.525,05 euros.  

El regidor Borja Sanjuán ha manifestat la seua satisfacció per esta adjudicació d'obres que 
farà que el futur centre siga una realitat molt prompte, i ha recordat que la nova dotació “està 
en una zona molt simbòlica en termes de la recuperació del Cabanyal, perquè està al costat 
de l'estació, exactament en la zona en la qual s'anava a produir l'ampliació de l'avinguda, és a 
dir on es va produir la majoria dels enderrocaments i la major degradació urbana”. “Va ser en 
eixe punt –ha afegit- on este Ajuntament va actuar literalment com actua qualsevol fons voltor 
que vol especular amb un terreny”. “Però, afortunadament, ara hi haurà diverses dotacions, i 
entre elles, este centre de dia per a persones majors, que és un equipament bàsic en una 
ciutat que mostra una realitat demogràfica canviant i que, per això, ha d'anar incrementant i 
adaptant les seues dotacions”, ha conclòs. 

 

60 places al costat de la futura zona verda de l'estació 
El futur centre de dia del Cabanyal tindrà una capacitat per a 60 places sobre una superfície 
total de 1.062 metres quadrats. Estarà situat al costat de l'Estació del Cabanyal i a la futura 
zona verda que s'ha projectat per a este punt urbà. Tal com ha subratllat Campillo, construirà 
exactament sobre una de les primeres illes que va ser expropiada en el seu moment per a 
escometre la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez, és a dir, l’illa delimitada pels carrers 
Francisco Eiximenis, Safareig, Vidal Canelles, Sòl, i Poble nou de la Mar, que serà l'accés 
principal. 

El futur edifici tindrà dos altures, amb una planta baixa envidrada, i disposarà de quatre àrees 
diferents: l'accés i l'administració, les sales principals, el menjador, i els banys geriàtrics. A 
més, s'ha previst un accés en un gran pati central amb envidrament, tendals i arbratge de 
fulla caduca, la qual cosa permetrà que tots els espais estiguen ventilats. Este espai inclourà 
també un hort que serà utilitzat amb finalitats terapèutics.  


