Sens dubte, Cocentaina pot presumir d'un bon nombre
d'infraestructures urbanes destinades a la higiene de la
roba, encara que a dia de hui, els llavadors no tenen
aquella funció urgent, tot i això, encara és possible vore a
dones rentant la roba. Te molt de mèrit que aquestos
edificis sobrevisquen a la nostra localitat, i també repartits
per les diferents pedanies.
Actualment tots els llavadors del nostre municipi es troben
en funcionament, i en relatiu bon estat de conservació,
exceptuant el del Poble Nou de Sant Rafel.
Actualment es troba en un considerable abandó.
A continuació pose en coneixement de vostès la publicació
en data divendres, 20 de març de 2020, que es fa de
l'esmentada instal·lació, i que no posa en bon lloc l'estat en
què es troba. La publicació la podeu consultar al següent
enllaç:

https://www.lavaderospublicos.net/2020/03/lavaderopublico-de-poble-nou-de-sant.html

Per tant, demane que es valore la possibilitat que s'estudie
aquesta proposta als pressupostos participatius de l'any
2022:

Reforma i rehabilitació, recuperació i posada en
valor del llavador del Poble Nou de Sant Rafel:
En síntesi, l'actuació engloba els aspectes següents:
- Actuació a la font.
- Reparació de la teulada de l'edificació.
- Eliminació de murs de tancament i col·locació de baranes i reixat
d'accés.
- Substitució d'elements deteriorats i paviments en mal.
- Reparació de les piles de rentat, així com de la zona interior del
llavador.
- Nova pavimentació, tant als interiors com als exteriors dins de
l'entorn annex al llavador.
- Revestiment de fusta a les viguetes de formigó de la cuberta.
- Instal·lació d'il·luminació.
- Neteja total de l´estructura.
- Creació d´una xicoteta zona enjardinada i col·locació de papereres
a l´exterior del llavador.
- Dotar la zona d´accessibilitat universal per a persones amb
mobilitat reduïda.
L'obra pretén rehabilitar el llavador, amb la finalitat de recuperar al
màxim la imatge original, convertint-lo en un espai d´oci i un punt de
trobada per a les veïnes i els veïns, i també, que tot el món el puga
visitar en unes futures rutes patrimonials, culturals i mediambientals,
i també a la “ruta dels llavadors”.

Finalment, incorpore algunes imatges de la situació de la font i
exteriors del llavador públic del Poble Nou de Sant Rafel:

