
El col·lectiu local de Compro-
mís ha triat l’actual regidor 
Víctor Martínez Puchol, com a 
candidat a l’alcaldia de la for-
mació en les pròximes elec-
cions municipals de maig. El 
candidat és regidor des del 
2015 i, en aquesta última le-
gislatura, ha exercit amples 
competències municipals 
portant a terme amb solvèn-
cia importants projectes. A 
més és portaveu del grup mu-
nicipal des del passat mes de 
setembre. Geògraf de forma-
ció, Martínez Puchol estudià 
un màster en Desenvolupa-
ment Econòmic Local. 

El col·lectiu local de Compro-
mís ha valorat la seua capaci-
tat de treball, de coordinació, 
de diàleg i de servei públic. 
Però també el seu coneixe-
ment de la realitat i de les ne-
cessitats de Vinalesa. Víctor 
Martínez Puchol ha demos-
trat que té clar un projecte de 
poble i fa equip, a més d’una 
capacitat destacable per a 
coordinar-se amb la resta 
d’administracions.

Com explica el candidat: 
“aquests anys estic treba-
llant molt a gust i amb moltes 
ganes. Ara tinc el repte d’en-

capçalar un equip compro-
més amb Vinalesa amb una 
clara vocació de consolidar un 
projecte de poble de present 
i de futur. Substituïr a Ferran 
Pardo, que fa un pas al costat, 
es una responsabilitat. Ell ha 
sigut la cara visible i l’artífex 
de situar Compromís com a 
proposta política ben valora-
da”.

“Volem seguir millorant Vina-
lesa els pròxims quatre anys, 
però ara des de l’alcaldia, amb 
el suport i la complicitat dels 
vinalesins i de les vinalesines, 
com ho hem fet fins ara“. 
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Víctor Martínez Puchol 
candidat a l’alcaldia
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Compromís a Vinalesa: 
patrimoni, cultura, espais 
públics i sostenibilitat

El Pla d’Eficiència Energètica 
ja està en la primera fase
En procés de licitació la primera fase del 
pla, amb una inversió de vora 52.000 €, 
l’objectiu és reduïr la factura elèctrica i 
ser respectuosos amb el medi ambient. 
S’instal·larà la tecnologia LED amb un 
color de la llum de tonalitat ambre, per 
evitar la contaminació lumínica.

L’accesibilitat a l’espai públic: 
una prioritat
Fer de l’espai públic un espai per a les 
persones de tota condició ha estat una 
prioritat tota la legislatura. Hem actuat 
sobre els principals eixos viaris, però 
encara ens queda molt per fer com a la 
zona del barranc, Gafaüt o als edificis 
públics.

El camp de gespa per fi 
serà una realitat

Vora el 10% de les inversions 
han anat a manteniment 

d’infraestructures i edificis

El camp de gespa artificial a Vinale-
sa arribarà amb un govern del Botànic. 
200.000€ procedents de Diputació i els 
120.000€ restants de fonts municipals. 
Des de Compromís fem costat a esta 
reivindicació esportiva que es remunta 
anys enrere.

El canvi de govern també s’ha notat a 
Vinalesa. Dels 790 mil euros de la da-
rrera legislatura del PP al 1.240.000 € 
del nou govern a la Diputació de Valèn-
cia. En què es gastaven els diners el PP? 
Nosaltres hem prioritzat la Fàbrica de 
la Seda (40%) com a patrimoni i espai 
per a la cultura i la convivència.  



La Fàbrica, com a centre neu-
ràlgic i principal patrimoni de 
totes i tots
Vora 400.000 € han anat a parar al prin-
cipal edifici històric de Vinalesa i gran es-
pai per a la cultura, la Festa i la vida social 
del nostre poble. L’Espai La Nau - Julio 
Martínez Blat l’hem transformat en una 
gran sala de música, exposicions i multi-
tud d’actes culturals. La fusteria de l’edi-
fici ha estat rehabilitada, hem treballat 
a l’Arxiu Històric amb una nova ubicació 
més adhient, la Biblioteca s’ha ampliat, i 
per últim, hem volgut acabar la legislatu-
ra amb una primera fase de la pavimen-
tació del Pati (darrere de l’Ajuntament).

Diputació ha multiplicat les 
inversions. A més de les in-

fraestructures, cal sumar edu-
cació i cultura, política social, 

ocupació, joventut i esport.

A l’Escola hem fet un gran 
esforç de manteniment
El José Blat Gimeno és un edifici que ne-
cessita una renovació urgent. Les tasques 
de manteniment han estat constants i 
ens hem adherit al pla Edificant de la 
Conselleria i al Pla d’Espais Educatius de 
Diputació per reformar i millorar el col·le-
gi públic i l’escola infantil Ninos.

Fer dels parcs infantils espais segurs per al 
creixement, l’educació i la convivència. 30.000€ 
han anat a parar a les places i jardins de Vi-
nalesa. La última actuació anirà per a la plaça 
del Mercat on tenim previst instal·lar un gran 
joc substituïnt a l’actual. Així haurem actuat en 
els espais infantils més antics del poble: plaça 
d’Espanya, del Remei i Esperança.

Hem renovat els jocs infantils 
dels parcs i jardins

El Pla de Vials ens ha 
permés asfaltar diversos 

carrers del casc urbà i 
l’horta.



> Ha duplicat el pressupost 
per a la dependència. Més de 
70.000 persones en el sistema 
d’atenció.

> Ha municipalitzat els serveis 
socials. Ha mulitplicat per 4 
l’aportació als ajuntaments per 
a contractar personal. De 9,6 
milions en 2015 a 41 milions 
en 2018, 

>  Ha creat ajudes per als pa-
rats. Més de 228 milions d’eu-
ros per al  pla Avalem Expe-
riència.

>  Ha oferit oportunitats  a la jo-
ventut. Més de 5.400 joves han 
trobat la seua primera faena 
gràcies al Pla Avalem Joves.

> Ha aconseguit la gratuïtat de 
l’educació de 2 a 3 anys en les 
escoles infantils municipals.

> Ha fet possible la gratuïtat 
dels llibres de l’escola per a 
320.000 alumnes dels centres 
públics i concertats gràcies al 
pla Xarxa Llibres.

>  Ha acabat amb el copagment 
farmacèutic 860.000 pensio-
nistes i persones amb diversi-
tat funcional beneficiades. 

>  Ha posat en marxa la Renda 
d’Inclusió Valenciana. Garan-
tia d’uns ingressos bàsics per 
poder viure dignament. Més de 
120.000 persones es podran 
beneficiar. 

>  Ha baixat els impostos amb 
la reducció del tram autonòmic 
de l’IRPF a més d’1,6 milions de 
valencianes i valencians

>  Ha obert À Punt, la TV pública 
que explica el que passa ací 
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                  Som la garantia del Botànic10 coses que ha fet el govern 
del Botànic per tu i pels teus

El dissabte 9 de 
febrer XARREM!
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En Compromís per Vinale-
sa hem dissenyat un espai 
de debat i posada en comú: 
Xarrem! Volem escoltar. Vo-
lem saber què opineu del fu-
tur de Vinalesa, que fem en 
política de joventut. Tenim 
una societat igualitària? El 
problema de la vivenda, és 
específic del nostre poble? 
Anem pel bon camí?

El dissabte 9 de febrer, a les 
19 hores obrirem la taula de 
debat i les idees seran les 
protagonistes. La convoca-
tòria està oberta. 
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