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Compromís per l’Alcúdia aposta per la
renovació, el feminisme i la joventut
Vero Roig encapçala una candidatura que continuarà treballant per
l’Alcúdia des de l’esquerra, el valencianisme i l’ecologisme.

En segona fila, d’esquerra a dreta: Josep Pérez, Ramon Bria, Elisa Puchol, Rubén Boix, Toni Montes, David Boix,
Rosa Boix, Marina Ribes, “Toni de l’Hostal”. En primera fila, d’esquerra a dreta: Raquel Coronado, Pilar Huertas,
Paco Sanz, Saül Ibáñez, Vero Roig, Carmen Miñana, Mercé Sampedro, Anna Pérez, Dolors Izquierdo.

La candidata a alcaldessa és Vero Roig, amb qui parlem
en la contraportada. El número 2 l’ocupa Mercé Sampedro,
membre d’Esquerra Unida, tècnica superior en integració i
educadora social i que treballa a Serveis Socials de base.
Toni Montes, mestre d’audició i llenguatge, ocupa el tercer
lloc. Pertany a diverses associacions, com el Bloc Jaume I,
els Dimonis Enroscats o la Butaca.
La número 4 és Carmen Miñana, psicòloga i educadora social que treballa a Educació Especial. És membre del Bloc
Jaume I i de l’Escola del Grup de Dansa. Saül Ibáñez ocupa
el número 5. Electricista i treballador d’Istobal, amant de
l’esport i de la cultura del poble, forma part dels Dimonis
Enroscats i de la rondalla del Grup de Dansa.
En el número 6 està Rubén Boix, que treballa en el sector
metall mecànic, forma part del Club d’Atletisme i del Club
d’Escacs. La setena és Marina Ribes, professora de Dibuix
a l’IES Els Évols i vinculada a associacions culturals del
poble. Després trobem al cantautor i showman més cone-

gut com a “Toni de l’Hostal” i en el número 9 a David Boix,
coordinador a la secció tren/bus d’Istobal i que pertany a
la directiva del club d’Atletisme.
Rosa Boix ocupa el 10é lloc, és mestra d’infantil i primària i
membre de la Colla la Rosca. En el número 11 Elisa Puchol,
agent de viatges, que està involucrada en la Plataforma Cívica contra el Macroabocador, en Greenpeace i en el Moviment Sense Plàstic. En el lloc 12é Ramon Bria qui treballa
en manteniment industrial. A continuació Dolors Izquierdo, mestra d’Educació Especial i membre de distintes associacions com ara Gent del Poble, Asindown o Minusal.
El número 14 l’ocupa Josep Pérez, electricista industrial,
seguidor de la Unió Esportiva de l’Alcúdia i membre de la
penya llevantinista “La Granota Roscana”. Als últims llocs
de la llista trobem els actuals regidors Anna Pérez, Pilar
Huertas i Paco Sanz, que es presenten amb el compromís
de col·laborar amb els nous regidors amb total implicació.
En els llocs de reserva estan Marco Antonio Roig, Raquel
Coronado o Maria Jesús Boronat.
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4 anys treballant pel nostre poble

Ens incorporàrem, amb il·lusió i entusiasme, al projecte de formar part del primer govern
municipal plural de la història de l’Alcúdia i ens hem deixat la pell treballant pel nostre poble.
Estem molt orgullosos de la tasca realitzada durant aquests 4 anys, duent a terme multitud
de projectes i actuacions, alguns dels quals se’ns han quedat pendents. I estem convençuts
que els nostres companys i companyes que ara prenen el relleu li donaran un nou impuls a les
polítiques de Compromís. Destaquem a continuació algunes de les tasques que hem realitzat.

Anna Pérez
Regidora d’Igualtat, Joventut, Habitatge i Comunicació
La legislatura va començar canviant el nom de la regidoria
de la Dona per la d’Igualtat. Un canvi necessari per a marcar les polítiques que anàvem a fer. Durant aquests 4 anys
s’han efectuat diferents activitats amb un objectiu comú:
conscienciar i treballar per a aconseguir la igualtat real
de totes les persones i acabar amb la xacra de la violència masclista. Volem destacar el treball de coeducació que
s’ha fet amb l’alumnat dels diferents centres docents mitjançant tallers sobre igualtat, prevenció de violència masclista i de lgtbfòbia. A més per primera vegada a l’Alcúdia,
s’han realitzat actes entorn del Dia de l’Orgull LGTBI amb
l’objectiu de donar visibilitat a alguns dels problemes
d’aquest col·lectiu.
Pel que fa a Joventut, l’any passat iniciàrem un programa
d’Oci Alternatiu a l’Àgora Jove. Es tracta d’una sèrie de tallers “fets a mida”, ja que han estat els mateixos usuaris,
els joves, qui decidien què volien fer cada setmana. Per
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finalitzar, durant aquesta legislatura s’ha obert un Punt
d’Informació a l’Habitatge: una oficina d’atenció al públic
on s’integra tota la informació, la gestió i la tramitació relacionada amb l’habitatge.
Pascual Ortega
Regidor d’Agricultura
La principal preocupació ha estat atendre les necessitats i
urgències dels nostres llauradors. Una de les primeres actuacions va ser arreglar el desnivell que hi havia a l’altura
del Barranc de Prada, on s’acumulaven basses d’aigua.
També s’han posat 50 senyals de trànsit i 5 espills en llocs
amb mala visibilitat. Es van posar dues baranes a l’eixida
del barranc de Prada cap a la Casa del Pi i dos cap a Montortal en el camí del Plagamell.
S’han asfaltat diversos camins, com el del Picadero, el
Paradís, Terra Blanca, i trams com el de la Casa Serra, la
Florentina, Batallar, el camí de l’autovia, la carretera cap
a Guadassuar, el camí Carlet-Algemesí... i uns quants més

lleria i que millorarà en gran manera els edificis educatius,
amb la construcció de 8 aules als tres col·legis públics. A
l’Escola Infantil estan previstes distintes reformes per ampliar el nombre d’aules i s’ha treballat per tal que el centre
d’EPA, tinguera l’equipament modern i necessari per a desenvolupar la seua tasca.
Ens queda molt per fer i estem segurs que des de Compromís per l’Alcúdia continuarem treballant per l’educació
com fins ara.
Paco Sanz
Regidor d’Urbanisme, Participació i Medi Ambient
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aconseguit en aquesta legislatura una important reducció del deute, ja que no ha
contret cap nou préstec. Durant els 4 anys s’ha mantingut
congelada la partida destinada a càrrecs polítics, després
de la important reducció de la legislatura passada.
La iniciativa política més destacada ha sigut la dels pressuposts participatius mitjançant els quals hem decidit
sobre el 50% de les inversions que s’inclouen cada any.
Amb una gran participació s’han aprovat 39 actuacions
pressupostades en 1.500.000 euros. La creació del Consell
d’Entitats Ciutadanes ha estat altra de les novetats.
que s’han deixat previstos en les pròximes setmanes. Tots
els anys les peonades agrícoles han netejat les cunetes
dels camins i els barrancs.
Amb la creació de la patrulla rural, s’ha donat solució a una
de les coses que més ens faltava, ja que dóna més seguretat en les seues tasques. També hem aprovat diverses
mocions sobre els problemes de l’agricultura, com les gelades, pedregades i l’acord amb Sud-àfrica que perjudica
tant a la taronja valenciana.
Pilar Huertas
Regidora d’Educació
Fer un balanç d’aquests quatre anys podria resumir-se en
la preocupació per atendre als protagonistes de l’educació
en totes les seues etapes i que tota la població tinguera
cobertes les seues necessitats educatives. El contacte
personal amb els claustres, equips directius i AMPES, ha
estat constant i ha sigut una de les millors experiències.
S’ha augmentat la quantia dels bons d’ajuda d’Infantil i de
Batxillerat, així com les ajudes per al transport universitari
i Cicles Formatius.

En medi ambient i mobilitat, s’ha aconseguit que es construira un nou Ecoparc i que no es fera el macroabocador al
costat de la Séquia Reial. La remodelació de la zona d’oci
del riu ha sigut tot un èxit que es completarà amb la restauració de la senda del Magre. Hem sigut el primer poble a
instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum als sostres
de l’Ajuntament i la Biblioteca. Firmàrem el Pacte de les Alcaldies per a la reducció de les emissions de CO₂ i la lluita
contra el canvi climàtic, reforçant l’Oficina Verda. Tenim a
punt un Pla de Mobilitat per donar prioritat als vianants i
a les bicicletes, amb la pròxima peatonalització de carrers
del nucli antic. S’ha invertit en millorar l’accessibilitat i en
reduir la velocitat amb passos sobre elevats. S’han construït 2 zones de gossos noves i en pocs dies començarà la
primera fase de reforma de Jardí de la Creueta.
S’ha iniciat la consolidació dels murs del Convent, en el
qual s’actuarà pròximament amb una forta inversió que
possibilitarà la seua apertura al públic i es reformarà la
façana de la Casa de la Música.

El manteniment dels edificis i la millora en instal·lacions
i materials, ha estat un objectiu del quefer diari, amb distintes actuacions mitjançant els pressuposts participatius.
S’han renovat i millorat instal·lacions dels centres i són
moltes les actuacions que estan previstes i aprovades. És
important referir-nos al Pla Edificant, proposat per Consela revista de Compromís per l’Alcúdia Arrels

Arrels és una publicació de
Compromís per l’Alcúdia
maig de 2019

compromisalcudia@gmail.com
compromisalcudia.org
instagram.com/compromisperlalcudia
facebook.com/compromisalcudia

Vero Roig, un compromís amb l’Alcúdia
Posar-me al capdavant de Compromís per
l’Alcúdia és la millor manera que tinc de participar
en la millora del nostre poble: des de l’esquerra,
l’ecologisme, el valencianisme i, per descomptat,
el feminisme. Fer-ho de la mà de Paco Sanz em
dóna la seguretat i garantia que aconseguirem
bons resultats i que la veu de l’esquerra
seguirà sent important en l’Ajuntament.
Sóc Vero Roig, tinc 38 anys. Vaig estudiar batxillerat social
a l’IES Els Évols però per problemes familiars vaig deixar
els estudis i em vaig posar a treballar. Amb 18 anys vaig començar en la cooperativa i allí continue, tot i que fa 9 anys
vaig aconseguir el títol de tècnica superior en radioteràpia
combinant estudis amb feina i maternitat. Ara ja fa 15 anys
que sóc coordinadora de la secció de fabricació d’envasos,
i m’ocupe del bon funcionament de les màquines.
Com he arribat fins ací? Doncs la meua amiga Marina em
proposà fa 8 anys entrar en Compromís per l’Alcúdia i des
d’aleshores he estat treballant amb el col·lectiu. Aquest estiu Paco ens donà la notícia de què ja no volia encapçalar la
candidatura, perquè eren molts anys els que portava fentho i necessitàvem una renovació. A més, volia dedicar-se
a altres inquietuds seues, com la de Xúquer Viu o passar
més temps amb la seua família. En eixa mateixa reunió em
proposaren que fóra jo qui l’encapçalara i amb molts dubtes me’n vaig anar cap a casa. No ho veia massa clar: era
una gran responsabilitat. Però parlant amb ma mare ella
em va fer eixir de dubtes en dir-me que jo seria molt bona
política, que sempre havia sigut una persona molt justa i
que des de xicoteta sempre estava disposada a treballar i
a ajudar a la gent.
Sóc d’esquerres, m’agrada lluitar per l’educació i la sanitat, els drets laborals i la igualtat entre homes i dones.
M’agrada la natura, passejar pel nostre Magre, anar a la
Garrofera i, sobretot, la mar.
I, per totes aquestes inquietuds estic en Compromís. Perquè m’encanta el valencià, no m’imagine parla amb la
meua gent en una llengua distinta. Perquè m’agraden les
nostres tradicions. Amb tan sols 8 mesos ja vaig eixir en
l’Entrà als braços de ma mare i la meua filla ha eixit des de
ben xicoteta també. Perquè m’agraden les Falles, vaig ser
membre de la “Falla Calamitat”. I perquè m’emocione en
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Vero Roig, candidata a l’Alcaldia de l’Alcúdia.

vore la muixeranga de Els Negrets, escoltar la música de
les xarangues i olorar la pólvora, no sabria viure si en cada
celebració que hi ha a casa no es tirara una bona traca.
Perquè m’agrada ser de poble, passejar per ell, comprar en
els nostres comerços, assentar-me en la terrassa d’un bar
al sol i vore gent del poble i xarrar. Perquè treballe a la cooperativa i visc del camp valència.
Per tot açò el meu partit és Compromís perquè treballem per
la defensa dels interessos del poble valencià. A l’Alcúdia, a
València, a Madrid i a Europa.
Quan ma mare va caure malalteta el meu primer impuls va
ser dir que em tirava enrere però, una vegada més, ella em
va dir tot el contrari, que ho fera per ella.
Per tots aquests motius vull ser la vostra alcaldessa i treballar amb compromís pel meu poble.

