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Amb tu, avancem.
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Si tot allò que hem fet estos anys a l’Ajuntament de Vinalesa per transformar i millorar el 

poble serveix per a inspirar-vos a seguir somniant i participant, ara és moment d’avançar. És 

justament això el que ens motiva, i volem fer-ho amb tu. Assumint nous reptes, liderant el 

present amb la mirada en el futur.

Estos quatre anys al govern de Vinalesa han sigut d’intens treball, lleial i coherent. Hem as-

sumit responsabilitats en els moments més durs, quan semblava que tot s’ensorrava, per 

demostrar que som un poble imparable.

Compromís és garantia de polítiques valentes centrades en la defensa del benestar de les

persones. Som la veu valenciana que no es plega a cap altre interés que al de les valencianes 

i els valencians. Fem polítiques en favor del medi ambient, l’educació i la cultura, el feminis-

me, la participació, l’accés a la informació i el nostre patrimoni.

Et proposem avançar cap a un poble viu, on pugues desenvolupar el teu projecte de vida amb 

dignitat, on s’afronte els nous reptes amb polítiques del segle XXI, on ningú quede exclòs per 

cap motiu, on totes les veus compten.

Amb tu, serem imparables. Vota amb Compromís! 
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES

1. Defensarem l’atenció en Serveis Socials a escala local i la tramitació d’expe-

dients de dependència, servei psicològic, ajuda domiciliària, ajudes d’urgèn-

cia, pobresa energètica, atenció a les víctimes de la violència masclista i la 

resta de tràmits centralitzats en els Serveis Socials Municipals de Vinalesa.

2. Completarem l’Aula de la Memòria de les Persones Majors del Centre Cívic 

amb activitats formatives relacionades amb les noves tecnologies, l’esport, 

l’aprenentatge de llengües, l’oci o d’altres.

3. Posarem en marxa activitats de conscienciació en matèria de diversitat fami-

liar, sexual i de gènere adreçada a tota la població.

4. Implantarem un protocol de rebuda a persones nouvingudes amb l’objectiu 

d’avançar en la integració, la cohesió social i el benefici col·lectiu que aporta 

la diversitat cultural.

UN POBLE SOSTENIBLE I RESPONSABLE

1. Treballarem amb la resta d’administracions per aconseguir un carril bici que 

ens comunique definitivament amb els pobles veïns a través de la carretera 

CV-304, aconseguint uns accessos a Vinalesa segurs i moderns.

2. Fomentarem l’ús de la bici, com a mitjà de transport sostenible, i treballarem 

amb la resta d’administracions per crear una xarxa de lloguer de bicicletes 

amb els pobles veïns i la ciutat de València.

3.  Treballarem perquè Vinalesa tinga un transport públic de qualitat que con-

necte Vinalesa amb València i les línies del Metro de Meliana i Montcada.

4. Seguirem modernitzant la gestió de residus apostant per les tres R: reciclat-

ge, reducció i reutilització, amb la redacció d’una ordenança municipal de 

residus. Continuarem augmentant els punts verds per al reciclatge i augmen-

tarem la freqüència de pas de l’Ecoparc Mòbil

5. Vincularem la generació de matèria orgànica a través dels contenidors mar-

rons amb l’activitat agrícola, a través d’un programa d’agrocompostatge amb 

el qual també fomentarem l’agricultura ecològica i la seua capacitat de gene-

ració de noves ocupacions laborals.

6. Completarem amb el Pla d’Eficiència Energètica implementant el canvi de 

lluminàries en l’enllumenat viari i realitzant una auditoria dels edificis pú-

blics que inclourà un pla d’acció amb energies renovables. Incentivarem l’ús 

d’energies renovables en les reformes i la construcció de nous habitatges.

7. Incentivarem l’activitat agrícola amb programes de formació per a l’ocupació 

i per al foment de l’emprenedoria. Ens adherirem al Consell de l’Horta per tal 

de donar suport al desenvolupament agrari en el nostre poble i la resta de la 

comarca. 
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ESPAIS PÚBLICS:
ESPAIS DE CONVIVÈNCIA

1. Crearem parcs de convivència canina per tal d’oferir espais als propietaris de 

gossos. Farem campanyes de conscienciació i establirem mesures de control 

per evitar els problemes que generen els excrements d’animals.

2. Ampliarem el Pla d’Accessibilitat Universal a tots espais públics incloent 

vials, edificis i instal·lacions municipals, parcs i jardins, on també s’hauran 

d’oferir jocs infantils per a persones amb capacitats diverses.

3.  Actualitzarem el Pla General d’Ordenació Urbana a través de la participació 

ciutadana, integrant una visió de gènere, dotant Vinalesa de més sòl públic 

per a infraestructures educatives i habitatge social.

4. Redactarem el primer Catàleg Municipal de Patrimoni per a la seua preserva-

ció, posada en valor i difusió.

5. Adaptarem el Pla General d’Ordenació Urbana a la nova Llei de Protecció de 

l’Horta dissenyant un poble integrat en el paisatge, i treballarem per fer del 

barranc del Carraixet un corredor natural que ens connecte amb la mar i la 

comarca i siga un vertader mirador a l’Horta.

6. Avançarem cap a un nucli urbà lliure de fums, un espai de convivència amb 

el trànsit rodat limitat sols per al veïnat i el comerç, prioritzant l’eix del carrer 

Major, plaça del Castell i carrer del Mossén Sapinya, així com Gafaüt.

7.  Redissenyarem el centre neuràlgic de la Fàbrica de la Seda a través de la 

participació ciutadana amb l’objectiu de revalorar el patrimoni, conservar 

l’edifici, mantenir el seu ús social i públic, prioritzant l’ús cultural, adminis-

tratiu, social i lúdic. Urbanitzarem el pati, obrirem un espai per a la difusió del 

patrimoni històric i l’activitat sedera de l’edifici amb un enfocament educatiu 

i turístic.

8. Destinarem una part de les inversions al manteniment dels edificis munici-

pals i estudiarem la remodelació de l’Escola Taller per adaptar l’espai a noves 

necessitats d’ús.

FEMINISMES I IGUALTAT

1. Implementarem la figura de l’Agent d’Igualtat Municipal, un/a professional 

encarregada d’impulsar el progrés i l’expansió de la igualtat d’oportunitats i 

de gènere, tant en l’àmbit públic com en el privat.

2. Vetllarem pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la 

Violència de Gènere i Masclista. Impulsarem l’adhesió de col·lectius, associ-

acions i empreses locals.

3. Tindrem present la perspectiva de gènere en l’elaboració dels Pressupostos 

Municipals.

4. Renovarem el Pla d’Igualtat incorporant noves perspectives i reformulant 

les accions. Obrint-lo a la població i no centrat solament en el personal de 

l’Ajuntament.

5. Desenvoluparem plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer de Vi-

nalesa un espai segur i inclusiu. Incorporar la perspectiva de gènere en el dis-

seny del poble, donant la importància que es mereix a les activitats de cura i 

guarda, siga qui siga el/la que les acabe desenvolupant.

6. Redactarem un Pla contra la violència masclista i l’assetjament sexual a les 

Festes d’Octubre i altres celebracions locals, amb la inclusió de punts vio-

letes i amb una anàlisi previ amb perspectiva de gènere que garantisca un 

espai lliure de masclisme.

7. Treballarem conjuntament amb l’associacionisme per impulsar accions que 

promoguen la igualtat.
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GOVERN OBERT AL DIÀLEG

1. Fomentarem la cultura participativa activa a través de Plans de Participació 

anuals.

2. Regularem la possibilitat d’intervenir en els assumptes municipals, traslla-

dar peticions i consultes al plenari

3. Apostarem per la transparència, no sols de la hisenda municipal, sinó també 

de les decisions preses a través dels mitjans de comunicació (xarxes socials, 

butlletí Es fa saber, web municipal) així com amb un nou Portal de Transpa-

rència i Govern Obert de Vinalesa.

4. Articularem accions formatives específiques destinades als òrgans munici-

pals, al personal de l’Ajuntament i a la ciutadania en general per tal que la 

transparència guie totes les decisions municipals.

5. Crearem una Oficina de Comunicació amb una línia de treball que aglutine 

totes les àrees d’acció de l’Ajuntament, incloent-hi campanyes de conscien-

ciació, elaboració d’una guia de serveis municipals, suport al teixit associatiu 

i disseny de campanyes de conscienciació en valors prioritàriament relacio-

nades amb la igualtat, el respecte al medi ambient i la convivència.

6. Seguirem treballant cap a l’administració electrònica per guanyar en efici-

ència, atenció al públic i sostenibilitat. Paral·lelament realitzarem un pla de 

formació destinat al veïnat i a les entitats del municipi.

UN MODEL ECONÒMIC PEL BÉ COMÚ

1. Dissenyarem un Pla de Promoció del Polígon Industrial amb l’objectiu de con-

vertir-lo en un pol de foment de l’economia local, invertint en infraestructures 

i serveis, redissenyant urbanísticament o oferint incentius econòmics.

2. Consolidarem la Fira del Comerç, programant activitats compatibles al vol-

tant de la gastronomia, els productes locals, l’Horta, el patrimoni o altres 

elements propis per tal de guanyar atractiu i potenciar el comerç i l’activitat 

econòmica a Vinalesa.

3. Promourem el comerç amb incentius fiscals que faciliten a les persones em-

prenedores obrir el seu negoci a Vinalesa.

4. Treballarem per fer del turisme, una nova oportunitat econòmica per a Vina-

lesa, invertint en aquells recursos que ens doten de personalitat: el paisatge 

de l’horta, la caldera d’arròs en fesols i naps, la Fàbrica de la Seda i el patri-

moni històric, la Pilota Valenciana i la nostra forma de viure.

5. Generarem programes innovadors de formació i foment de l’emprenedoria en 

el sector agrícola, apostant així per un treball de qualitat, sostenible, estable 

i de futur.
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UN POBLE ACTIU, EN COS I MENT

1. Continuarem apostant per l’educació de 0-3 anys, amb ajudes municipals 

que no deixen fora a ningú per raons econòmiques i treballarem amb la resta 

d’administracions per avançar cap a la gratuïtat d’esta etapa educativa.

2. Seguirem treballant perquè l’accés a l’educació, a la cultura o a l’esport no 

siga impediment per una qüestió econòmica o social, dotant d’ajudes per a la 

compensació de les diferents necessitats.

3. Treballarem per millorar l’Escola Permanent de Persones Adultes en coordi-

nació amb la resta de pobles de la Mancomunitat del Carraixet.

4. Treballarem amb els centres escolars de Vinalesa per fer-los partícips d’una 

oferta educativa centrada en el territori, la literatura i el patrimoni.

5. Farem de l’Espai Cultural La Nau Julio Martínez Blat el centre de referència 

cultural del nostre poble, amb activitats que arriben a tots els sectors de la 

població. Un espai obert a l’associacionisme de Vinalesa.

6. Establirem una agenda cultural trimestral per tal de coordinar les activitats 

de l’Ajuntament i les associacions a través del Consell de Cultura.

7. Establirem mesures per avançar en la corresponsabilitat en el manteniment 

de les instal·lacions municipals, garantint un ús adequat dels espais i els 

equipaments.

8. Apostarem perquè l’esport continue sent un projecte centrat en el desenvo-

lupament físic, la salut i l’educació, donant també importància a valors no 

competitius.

PENSEM EN EL FUTUR

1. Reimpulsarem un programa de contractació per a joves amb fons propis, com 

Avalem Joves que tan bons resultats està donant, per tal d’oferir una primera 

experiència laboral a la vegada que permet seguir en el procés de formació 

de la persona beneficiada.

2. Promocionarem les instal·lacions esportives entre la població jove, i facilita-

rem l’accés a grups de joves, entitats i col·lectius per a desenvolupar activi-

tats i projectes en elles.

3. Promocionarem programes de viatges i excursions que tinguen com a ele-

ment central el coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del 

patrimoni valencià.

4. Impulsarem l’Espai Jove com a centre referència per a l’oci, l’educació, la cul-

tura i la participació entre la població jove, amb una programació de qualitat 

i variada.

5. Crearem una Oficina Municipal de l’Habitatge per a fomentar el lloguer en-

tre els joves, fomentant el mercat del lloguer com a intermediaris entre els 

propietaris i els inquilins facilitant sempre la gestió de les rendes i oferint 

garanties a totes dues parts i, en tot cas, amb unes condicions justes sense 

interessos especulatius.
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vinalesa.compromis.net

CompromisVinalesa

@CompromisVina

Compromís Vinalesa



1. Víctor Martínez Puchol
2. Ferran Pardo Llopis
3. Maria Orenga García

Candidatura de Compromís per Vinalesa:

4. Julio Pastor Martí
5. Elsa Ros Verdú
6. Pili Peydro Navarro
7. José Frías Navarro

8. Coral Barrachina González
9. Vicent Boscà Albiach
10. Pili Llopis Monleón
11. Joan Alcayde Orts


