TREBALLEM AMB COMPROMÍS
Aquests 4 anys a l’Alcúdia hi ha hagut, per primera vegada, un govern plural
amb 4 regidors i regidores de Compromís, que han portat a terme multitud de
projectes i actuacions. Regidories importants com l’educació, la participació,
l’urbanisme, la igualtat, l’agricultura o el medi ambient, han sigut gestionades per Compromís, demostrant que és possible governar des de la pluralitat,
sense que ningú impose les seues decisions.
Estem orgullosos de la tasca feta i ara volem continuar treballant per l’Alcúdia des de l’esquerra, el valencianisme i l’ecologisme, amb un equip renovat
que aposta per la joventut i el feminisme.
Ens identifiquem amb el Govern del Botànic que, ha renovat la confiança
dels valencians i valencianes en les passades eleccions, un Govern amb forta
presència de Compromís, que ha revertit les retallades del PP i ha acabat amb
el malbaratament i la corrupció.
Volem governar per a tots i totes posant en el centre de totes les polítiques
a les persones. Prioritzant l’educació, la mobilitat sostenible, la participació,
la transparència, la igualtat i la solidaritat.
Som persones compromeses amb el seu poble i el seu País. Gent com vosaltres. Que volem una nova manera de fer política.
Perquè l’Alcúdia és el nostre compromís, VOTA COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

CANDIDATURA DE
COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA
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Vero Roig i Casanoves
Mercé Sampedro i Vayà
Toni Montes i Barbarroja
Carmen Miñana i García
Saül Ibáñez i Martínez
Rubén Boix i Soriano
Marina Ribes i Huertas
Lluís Arnandis i Martínez
David Boix i Penalba
Rosa Boix i Soriano
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17.
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Elisa Puchol i Arnandis
Ramon Bria i Masanet
Dolors Izquierdo i Navarro
Josep Pérez i Almenar
Anna Pérez i Narro
Pilar Huertas i Villaroya
Paco Sanz i Sanz
Marco Antonio Roig i Miquel
Raquel Coronado i Ibáñez
Ma. Jesús Boronat i López-Peláez

• Garantir la màxima transparència en l’assignació de llocs de treball dependents de l’Ajuntament.
• Suport decidit a les empreses d’economia social, com les cooperatives o
les societats laborals.
• Elaborar un Pla de Dinamització del centre històric de l’Alcúdia.
• Potenciar el comerç local. Col·laboració i suport a l’associació de comerciants, l’Alcúdia Qualitat.
• Promoure l’adquisició de productes valencians i de proximitat.

Compromís amb
la participació ciutadana, la transparència i un finançament just
• Reforçar els mecanismes de participació directa de la ciutadania en les decisions de l’Ajuntament.
• El 50% de les inversions anuals continuaran decidint-se directament pel
poble a través dels pressuposts participatius.
• Potenciació del Consell d’Entitats Ciutadanes.
• Establiment de la finestra única per al nostre ajuntament.
• Austeritat en les despeses municipals prioritzant les despeses socials.
• No pujar durant tota la legislatura la contribució urbana (l’IBI).
• Transparència amb les subvencions a les entitats i associacions.
• Erigir un memorial als alcudians represaliats durant el franquisme.

Compromís amb
la igualtat, els joves i la gent major
• Dissenyar un Pla d’Igualtat i un Pla Integral contra la Violència Masclista.
• Prevenir la violència masclista, amb un pla educatiu per als centres escolars
de Primària i Secundària.
• Disposar d’una agent d’igualtat i incrementar la plantilla de personal de
policia amb dones.
• Impulsar la creació d’un Observatori LGBTI+.
• Establir un sistema d’ajudes al lloguer de l’habitatge durant el primer any
per a la gent jove.
• Programació d’activitats a l’Àgora Jove com a alternativa d’oci i socialització
per a la gent jove.
• Participació dels joves en les polítiques dirigides a la joventut. Crear un Fòrum de la Joventut.

•
•
•
•

Subvencionar als joves autònoms la Seguretat Social durant el primer any.
Treballar per una residència de 24 hores, per als nostres majors.
Promoure la rehabilitació i adaptació dels habitatges dels majors.
Mantenir les bonificacions en les taxes per als pensionistes i jubilats.

Compromís amb
la plena integració social i la sanitat pública
• Defensar la gestió pública dels serveis socials i el compliment de la Llei de
Dependència.
• Desplegament de la nova Llei de Serveis Socials Inclusius per garantir els
drets socials de la ciutadania.
• Atenció preferent a les persones amb mobilitat reduïda, complint la legislació d’accessibilitat.
• Prioritat a les situacions de desigualtat econòmica o social, destinant tots
els recursos necessaris, garantint els subministraments bàsics de llum, aigua i sostre a totes les famílies.
• Creació d’una bossa d’ocupació per a l’Ajuntament destinada a persones
amb diversitat funcional.
• Impulsar la creació d’un Taller Ocupacional destinat a persones amb diversitat funcional.
• Defensa del model de sanitat pública amb el seguiment del funcionament
del centre de salut i de l’Hospital de la Ribera.
• Realització d’activitats dirigides a la promoció de la salut.

* Aquest és un resum del programa de Compromís per l’Alcúdia. El programa complet pots trobarlo a la nostra web www.compromisalcudia.org. El nostre és un programa viu pel que pots fer-nos
arribar les teues propostes o suggeriments, que anirem incorporant, a través del nostre correu
electrònic compromisalcudia@gmail.com

PROGRAMA ELECTORAL *
Vero Roig, candidata a
l’Alcaldia de l’Alcúdia

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

Compromís amb
un urbanisme sostenible i una vivenda digna
• No s’aprovarà cap projecte urbanístic sense haver sigut consultat i informat
prèviament el veïnat del nostre poble, especialment el directament afectat.
• Establir un pla d’ajudes i bonificacions fiscals per a rehabilitar edificis.
• Realitzar polítiques actives d’habitatge fomentant el lloguer i l’habitatge de
protecció pública.
• Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors, amb l’exempció de l’Impost d’Obres en tota classe d’habitatges.
• Completar l’accessibilitat en els edificis i instal·lacions públiques eliminant
totes les barreres arquitectòniques.
• Solucionar el pas per la gasolinera del Serrallo, millorant l’accessibilitat
dels vianants.
• Remodelar l’Avinguda de Guadassuar, amb ampliació de voreres i construcció del carril bici.
• Culminar les actuacions de consolidació dels murs del Convent de Santa
Bàrbara, amb l’objectiu de la seua utilització com a espai cultural i festiu.
• Reparar la façana i coberta de la Casa de la Música.
• Restaurar i conservar l’Aqüeducte de la Mota de la séquia de Santa Bàrbara.
• Promoure l’habitatge protegit en règim de lloguer a preus assequibles.

Compromís amb
el medi ambient i el camp valencià
• Posar en marxa el sistema de recollida de fem porta a porta i la recollida
selectiva de matèria orgànica.
• Promoure el reciclatge, reducció i reutilització dels residus generats.
• Restauració i millora de la senda del Magre.

• Rehabilitació integral del Jardí de la Creueta.
• Potenciar els paratges naturals del Corral de Rafel i del llit del Magre.
• Perseguir el maltractament i abandonament animal posant en marxa un
programa de protecció als animals de companyia.
• Promoure la instal·lació de panells fotovoltaics solars d’autoconsum
• Fomentar la compra de vehicles elèctrics amb la bonificació de l’impost i la
subvenció dels punts de càrrega.
• Donar suport a les reivindicacions del camp, oposant-se als acords de la UE
amb Sud-àfrica.
• Fomentar una nova cultura alimentària amb suport a l’agricultura ecològica
i de proximitat.
• Potenciació del Servei d’Assessorament Agrícola, amb l’organització de
cursos formatius.
• Millorar, conservar i netejar tots els camins rurals del terme.
• Crear el Museu d’Agricultura en la casa dels motors.
• Posar en marxa el Banc de Terres.

Compromís amb
la mobilitat sostenible
• Recuperar els carrers per a les persones i les bicicletes, pacificant el trànsit,
millorant la seguretat viària, complint les normes i reduint l’ús del vehicle
privat motoritzat.
• Adaptació total dels passos de vianants donant compliment a la normativa
en matèria d’accessibilitat.
• Posar en marxa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
• Peatonalitzar carrers del nucli antic, com ara Patricio Boronat o St. Andreu.
• Creació de l’anell ciclista i impulsar la connexió amb Guadassuar mitjançant un carril bici.

• Reivindicar el desviament de la CV-50 fora del nucli urbà.
• Fomentar el transport públic amb la millora de la línia de Metrovalencia i de
la connexió en autobús amb València i Alzira.
• Adaptar per a les persones el pas a nivell de Santa Bàrbara i el de l’Estació
a Mestre Serrano.

Compromís amb
l’educació i l’esport
• Per una escola pública, laica, de qualitat i en valencià, donant tot el suport
a l’educació a l’Alcúdia, recolzant els programes de la Conselleria encaminats a aconseguir l’educació gratuïta
• Exigir la implantació del Cicle Formatiu de Mecanitzat (metall-mecànica) en
l’IES Els Évols.
• Dotar de 8 noves aules als col·legis Heretats, Batallar i Les Comes, d’acord
amb el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.
• Defensar la progressiva gratuïtat de l’Escoleta Infantil. Construcció d’una
aula més i reforma del menjador i l’aula de 0 a 1.
• Potenciar la Ludoteca com espai educatiu i de socialització.
• Promoure i donar suport a tots els esports, afavorint la diversificació esportiva en la població.
• Potenciar la participació de la dona en l’esport a l’Alcúdia, amb tot el suport
i recursos. Dotar de vestuaris específics a les dones esportistes.
• Promoure la pilota valenciana, amb la construcció d’un minitrinquet.
• Remodelar el frontó i adequar l’accés al segon pavelló cobert.
• Posar a disposició dels esportistes un Servei d’Assessorament Mèdic.
• Introduir l’esport adaptat en les instal·lacions esportives.
• Adequació de la superfície central del velòdrom amb la construcció d’una
pista de skateboard o un circuit de bike park.

Compromís amb
la nostra llengua i cultura
• Crear el Consell Municipal de Cultura.
• Organitzar anualment un festival de rock amb participació dels grups de
música de l’Alcúdia.
• Donar suport als diversos grups culturals i musicals del poble.
• Dinamitzar la Biblioteca Municipal, amb un programa de foment i animació
lectora potenciant la Biblioteca Infantil.
• Crear el Museu Municipal de l’Alcúdia.
• Incentivar l’ús del valencià en el comerç així com en tota classe d’entitats i
organitzacions locals.
• Dur a terme campanyes informatives i divulgatives mitjançant l’Oficina del
Valencià en diferents àmbits.
• Promoure l’acollida lingüística als nouvinguts.
• Utilització de les ruïnes de l’antic Convent com espai cultural i festiu.

Compromís amb
els serveis públics de qualitat, la plena ocupació i el nostre comerç
• La gestió tributària passarà a ser de gestió pública en finalitzar el contracte
actual de dos anys.
• Seguiment estricte i control de les tasques de l’empresa de l’aigua potable
i els seus compromisos contractuals.
• Aplicació de clàusules socials i ambientals als contractes, compres i licitacions que duga a terme l’Ajuntament.
• Destinar anualment una partida del pressupost municipal a la lluita contra
la desocupació.
• Mantenir les 18 beques de formació per als joves durant els mesos d’estiu.

