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L̓any 2011 es va impulsar la primera
candidatura valencianista i progres-
sista a Vinalesa amb el nom de Bloc
Nacionalista Valencià: Coalició Mu-
nicipal Compromís que aconseguí
entrar a l̓Ajuntament amb 254 vots i
un regidor. Durant la primera legisla-
tura, on tant el PSPV com PP tenien 5
regidors i regidores, el grup optà
per mantindres̓ en l̓oposició. Es pos-
sibilità així un govern en minoria
dels socialistes i sa̓postà per fer una
oposició positiva i constructiva.

L̓any 2015 després d i̓ncorporar

un gruix de simpatitzants es decidí
concórrer a les
eleccions muncipals amb la candida-
tura Compromís per Vinalesa. En
aquelles eleccions so̓btingueren dos
regidors, passant de 254 a 355 vots.
En aquella ocasió so̓ptà per pactar
amb el PSPV per tal de garantir un
govern progressista. Compromís as-
sumia per primera vegada tasques
de govern gestionant les àrees dʼEdu-
cació i Cultura i de Medi ambient i
Participació.

A mitan legislatura, Víctor Martí-

nez substituïa Ferran Pardo com a
portaveu del grup municipal de
Compromís i l̓any 2019 es presentava
com a cap de llista de Compromís,
obtenint els millors resultats en unes
eleccions municipals passant de 355
a 385 vots.

Compromís per Vinalesa i el
PSPV arribaren de nou a un acord de
govern per a la legislatura 2019-2023
conformant una ampla majoria pro-
gressista, sumant 7 dels 11 represen-
tants al ple municipal.

Des de Compromís treballem

perquè les persones que viuen en
Vinalesa, vinguen do̓n vinguen i
pensen com pensen, se senten lliu-
res, i puguen viure dignament, amb
uns serveis públics de proximitat i de
qualitat. Fem política en positiu per-
què estem ací per millorar el nostre
poble amb una visió oberta, inclusi-
va i integradora. Rebutgem el dog-
matisme, el sectarisme i els enfron-
taments estèrils. La política ha de
servir per a trobar solucions als pro-
blemes, no per crear-los i per cohesi-
onar el nostre poble, no per enfron-

tar-lo.
Durant estos anys hem centrat la

nostra acció política en la defensa
dels serveis públics, en la millora de
la comunicació i de la transparència,
en el manteniment dels espais pú-
blics i en l̓aposta per la sostenibilitat.

Deu anys després, podem dir sʼha
consolidat un tercer espai en la polí-
tica municipal de Vinalesa. Un espai
valencianista, progressista, compro-
més amb el medi ambient i amb la
defensa de la diversitat del nostre
poble.
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Millorar la mobilitat i la
comunicació, una
reivindicació compartida

En les eleccions de 2019 Com-
promís per Vinalesa aconseguí
385 vots (el 20,19% dels vots) i
dos regidors. Compromís arribà
a un acord de govern amb el Par-
tit Socialista per a la legislatura
2019-2023 donant continuïtat al
pacte de progrés iniciat lʼany
2015. Fruit dʼaquell pacte Com-
promís assumí les regidories de
Cultura i Foment del valencià i
de Sostenibilitat, Transició Ener-
gètica i Horta.

Els principals objectius de la
Regidoria de Cultura són el fo-
ment de la llengua, la història i
la literatura valencianes, amb la
realització
dʼactes transversals que arriben
a tots els sectors de la població,
centrant-se especialment
en la inclusió i la participació de
les famílies en la vida social i
cultural del poble; la col·labora-
ció amb les associacions i el re-

coneixement dʼiniciatives cultu-
rals dʼartistes de Vinalesa i dʼar-
rel valenciana i mediterrània.

La Biblioteca esdevé la pota
principal per a complir amb ei-
xos objectius, amb la realització
de̓spectacles dʼanimació lectora,
contactontes, tallers de lectura i
presentacions de llibres.

Per una altra banda, lʼEspai
Cultural La Nau és el recinte on
es desenvolupen majoritària-
ment les activitats culturals de
Vinalesa. Entés com un espai
obert a associacions i entitats i
dʼús multidisciplinar. Tenint en
compte el pressupost limitat del
qual es disposa, així com l e̓xten-
sa oferta cultural que es pot tro-
bar tant a la ciutat de València
com als pobles de lʼHorta Nord,
el treball de la Regidoria se cen-
tra, sobretot, en la coordinació
dʼactivitats proposades per enti-
tats i particulars més que en la

programació pròpia.
Un altre objectiu que es mar-

ca la Regidoria és avançar cap a
la plena normalització del valen-
cià complint amb allò que esta-
blix el Reglament de Normalitza-
ció Lingüística de lA̓juntament
de Vinalesa aprovat lʼany 2014.
En este sentit, la realització del
Pla de Normalització Lingüística

en 2021 és un primer pas dʼuna
sèrie dʼaccions que hauran de
digni�car i millorar la presència
del valencià al nostre poble tant
en lʼadministració com en la co-
municació, la senyalització i la

retolació o�cial de lA̓juntament.
Pel que fa a la Regidoria de

Sostenibilitat, Transició Energè-
tica i Horta es marquen com a
propis els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS) i
lA̓genda 2030. Allò que fem en el
nostre àmbit dʼacció, el local, té
un abast global, un abast més
enllà de les fronteres que ens de-
limiten i esta realitat sʼha fet
molt palesa amb la crisi de
la COVID-19. Entendre els ODS
dʼuna forma transversal a tota
lʼacció que desenvolupa un ajun-
tament és en si mateixa un
objectiu.

O2: “Fam Zero” a través dels
programes de difusió dels hàbits
alimentaris més
saludables, lʼagricultura sosteni-
ble i el consum de productes de
proximitat.

O7: “Energia assequible i no
contaminant” universalitzant,

millorant i augmentant lʼús
de̓nergies
renovables.A este efecte lA̓junta-
ment de Vinalesa ja treballa acti-
vament en este objectiu a través
del programa europeu del Pacte
de les Alcaldies.

O13: “Acció pel clima”: millo-
rant l e̓ducació, la sensibilització
i la capacitat humana i instituci-
onal respecte de la mitigació del
canvi climàtic, lʼadaptació a ell,
la reducció dels seus efectes i
lʼalerta primerenca. Són objec-
tius delimitats, però que també
abordaran els grans reptes, des
de la lluita contra la pobresa �ns
a l e̓ducació, la salut, la igualtat
de gènere, la pau o les ciutats
sostenibles.

Es marquen com a prioritàri-
es les inversions per avançar en
l e̓�ciència energètica així com
per millorar lʼaccessibilitat i la
mobilitat.

Per una altra banda, es proposà apropar la para-
da de lʼautobús al nucli urbà. Unes propostes que
a curt termini podrien millorar el servei de trans-
port públic en el nostre poble, mentre sʼavança
en la nova plani�cació de la mobilitat en lʼàrea
metropolitana de València. LʼEMT es va compro-
metre a realitzar un estudi econòmic i traslladar-
lo a la Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat per a la seua valoració.

Així mateix, en el ple municipal del mes de
juny sʼaprovà una moció per unanimitat per sol·li-
citar l e̓studi sobre la viabilitat de convertir les lí-
nies 16 i 26 de lʼEMT en circulars, cosa que possi-
bilitaria la connexió amb Meliana, Montcada i les
pedanies de València.

La moció presentada pel Partit Popular va ob-
tindre el suport del Partit Socialista i de Compro-
mís després dʼintroduir uns canvis en la redacció

de la proposta per evidenciar la falta de �nança-
ment de l e̓stat al transport públic metropolità de
València durant els últims anys. Tot i que la pro-
posta de línies circulars ja havia estat damunt de
la taula anteriorment en negociacions amb
lʼEMT, la moció traslladava la proposta a lA̓utori-
tat Metropolitana de Transport, organisme com-
petent en el disseny i la plani�cació del transport
públic en lʼàrea metropolitana de València. Des
de Compromís valorem positivament lʼaprovació
per unanimitat de̓sta moció i la postura compar-
tida pels tres partits polítics de Vinalesa per tal de
millorar la mobilitat i la comunicació amb altres
pobles de la comarca.

A les eleccions de
2019 Compromís
aconseguí 385
vots, el 20,19% del
suport electoral
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LA̓juntament té la responsabili-
tat i l o̓bligació de mantindre en
bones condicions els espais pú-
blics. Per això lA̓juntament rea-
litza inversions i destina recur-
sos del pressupost municipal
a este �. I per això la brigada
municipal fa tasques de mante-
niment i de neteja diàries.

Malgrat això, vegem que hi ha
zones del poble que es troben
massa sovint brutes i que donen

una imatge degradada del nostre
poble. Alguns diran que la culpa
és de lA̓juntament, que no fa res,
o dels treballadors que es ras-
quen la panxa i no treballen
prou. Nosaltres pensem que ei-
xes crítiques no sʼajusten a la re-
alitat. Des de Compromís hem
defensat sempre que cal invertir
més i dotar de més personal
lʼàrea de manteniment per poder
assumir la conservació òptima

de tots els espais públics. Fàcil
de dir, però difícil de
concretar per culpa de les res-
triccions que hi ha per contrac-
tar personal en els ajuntaments i
als recursos limitats del pressu-
post municipal. Durant els úl-
tims anys, però, sʼha augmentat
la partida de manteniment, cosa
que demostra que efectivament
calia reforçar pressupostària-
ment eixa àrea.

Dit açò, considerem que si bé
lA̓juntament té l o̓bligació de ma-
tindre els espais públics, la res-
ponsabilitat ha de ser comparti-
da, entre lʼadministració i entre
les persones que vivim
en este poble. Tots i totes nos-
altres som responsables dels
nostres actes com també del nos-
tre entorn.

Des de Compromís sempre
hem incidit en esta qüestió. Ja en
els primers mesos de 2011 quan
entràrem a lA̓juntament per pri-
mera vegada, traslladàrem les
primeres foto-denúncies sobre
l e̓stat de diversos punts del po-
ble. Lʼany 2012 presentàrem la
campanya Vinalesa entre tots
amb una aplicació web de de-
núncia sobre l e̓stat dels espais
públics i en 2015 ja al govern cre-

ant diverses campanyes instituci-
onals de conscienciació.

Cal reforçar els mecanismes
que ja tenim disponibles com la
Línia verda per comunicar a
lA̓juntament els desperfectes
que trobem a la via pública, cal
denunciar les actituds incíviques
i el vandalisme, i sobretot no
acovardir-se,
perquè mantindre el poble net és
una faena contínua que mai aca-
ba. Cal crear consciència veïnal i
deixar clar que les conductes in-
cíviques ens afecten a tots i totes.
Si volem viure en un poble tran-
quil, net i agradable ho hem de
fer possible entre tots i totes. Per
molts recursos que es destinen
al manteniment i a la neteja, si
no es crea una consciència adi-
ent de respecte per allò que és
de tots, no avançarem.

Lʼacció de lA̓juntament és im-
prescindible per mantindre el
poble net però mai serà su�ci-
ent, allà on les comunitats són
fortes i solidàries, conscients
dels seus drets i de les seues obli-
gacions i orgulloses del que són,
les coses funcionen millor. Exi-
gim, queixem-nos i exercim com
a veïns i veïnes que som
de̓ste poble.

De segur que qualsevol de nos-
altres, en algun moment de la
nostra vida necessitarem als ser-
veis socials. Siga per demanar la
dependència, o una prestació de
sustent vital, un carnet de família
nombrosa, una plaça en una resi-
dència, els serveis socials són es-
sencials per una vida digna. Per
això, al llarg de̓stos anys de go-
verns botànics, uns dels objectius
ha sigut la de̓nfortir i dignificar
els serveis socials sota la direcció i
coordinació de Mónica Oltra al
capdavant de la Conselleria
dʼIgualtat i Polítiques Inclusives.

Al llarg de 20 anys, l a̓ntic Go-
vern del PP havia desmantellat la
xarxa de serveis socials. Però des
del govern del Botànic se̓stà trans-
formant el model social valencià
amb el seu reforçament econò-
mic, ampliació de personal, amb
instruccions i una direcció clara,
que permet establir els mecanis-
mes necessaris perquè existisca
una política coordinada en matè-
ria de serveis socials entre les di-
ferents administracions.

Des de la Conselleria se̓stà im-
pulsant que els serveis socials si-
guen la veritable quarta pota de

le̓stat de benestar, centrat en la
dignificació i la normalització, i
en eixe sentit, es va aprovar l a̓ny
passat la Llei de Serveis Socials
que garantitza la universalitat del
sistema públic. Lo̓bjectiu és situar
els drets socials a la mateixa altu-
ra que sanitat i educació, conver-
tint-los en un tret definitori del
territori valencià i garantint que
qualsevol persona que els necessi-
te tinga accés a ells. Per a això sʼha
de posar al centre a les persones,
per tenir una xarxa de seguretat
que ens reculla si ens passa qual-
sevol desgràcia.

Des de la Conselleria que dirigeix
Mónica Oltra sʼha cregut des del
primer moment en la importàn-
cia dels ajuntaments per ser la
primera porta a la qual diuen les
persones per demanar ajuda. Da̓-
questa manera, sʼha fet realitat el
reforç dels equips base de serveis
socials dels ajuntaments, ja que
són fonamentals per al bon funci-
onament i la bona atenció de les
persones. Amb les noves mesures
i recursos implantats estos equips

ara compten amb treballadors so-
cials, lletrats i administratius. Per
fi els professionals de l à̓mbit soci-
al es podran dedicar a realitzar
tasques dʼintervenció social, en
lloc de dedicar la major part del
seu temps a tasques administrati-
ves. El suport als municipis per
part de la Conselleria és real i
amb diners comptants.

En eixe sentit la Conselleria
dʼIgualtat i Polítiques Inclusives
finançarà els serveis socials
da̓tenció primària cada quatre
anys, i no anualment com fins
ara, a través del contracte-progra-
ma impulsat per la Conselleria.
Segons explicà Oltra “amb esta
mesura es dona estabilitat als i les
prop de 2.500 professionals que
formen les plantilles dels equips
municipals.

A diferència da̓ltres Comunitats
Autònomes, al País Valencià hem
reforçat els serveis socials i les
prestacions de̓mergència per
atendre les persones més vulnera-
bles durant la primera onada de la
pandèmia amb ajudes de̓mergèn-
cia per als ajuntaments.

Maria Orenga va prendre pos-
sessió del càrrec de regidora
de lA̓juntament en el ple ordi-
nari del mes de març, en
substitució de Víctor Martí-
nez. D e̓sta manera, esdevenia
la primera regidora de Com-
promís a lA̓juntament de
Vinalesa.

Maria assumia la gestió de
lʼàrea de Medi ambient, Horta
i Sostenibilitat i la representa-
ció de Compromís en la co-
missió dʼUrbanisme i Medi
ambient i en el Consell
Agrari.

Víctor Martínez Puchol que
deixà el càrrec de regidor el
passat mes de febrer per mo-

tius laborals, continuarà vin-
culat al projecte de Compro-
mís i seguirà participant de la
vida social de Vinalesa. Per la
seua banda, Ferran Pardo és
el nou portaveu del grup mu-
nicipal i el representant de
Compromís a la Junta de
Govern.

Des del col·lectiu de Com-
promís per Vinalesa volem
agrair a Víctor el treball realit-
zat durant els últims anys a
lA̓juntament i la seua dedica-
ció per millorar el nostre po-
ble des dʼuna òptica progres-
sista, valencianista i compro-
mesa amb el medi ambient.

Si volem viure en
un poble tranquil,
net i agradable ho
hem de fer
possible entre tots
i totes



El Bloc Nacionalista Valencià es refunda
en Més - Compromís
El Bloc Nacionalista Valencià es refunda en Més -
Compromís El 26 i 27 de juny es va celebrar el 8é
Congrés Nacional del Bloc al recinte de Fira
València.

El Bloc passarà a denominar-se Més - Compro-
mís, un canvi de nom que demostra lʼaposta del
valencianisme polític per seguir enfortint la coa-
lició Compromís.

El Congrés, on participaren Ferran Pardo i
Víctor Martínez com a delegats de Vinalesa, ha
servit sobretot per a renovar i actualitzar el dis-
curs del valencianisme progressista amb la inten-
ció de sumar esforços i ser més útils per millorar
la vida dels valencians i valencianes. Fent políti-

ques des dʼuna òptica progressista, ecologista i
feminista que tinga en compte la pluralitat i la di-
versitat del poble valencià.

Més Compromís es mantindrà com una força
política de̓stricta obediència valenciana, alhora
buscarà una col·laboració més estreta amb altres
forces polítiques de lʼEstat, per avançar en el dis-
seny de polítiques progressistes i que tinguen en
compte les necessitats i les particularitats de
cada territori.

Així mateix, Més Compromís continuarà for-
mant part de lA̓liança Lliure Europea que permet
tindre una veu nítidament valenciana en les insti-
tucions europees.


