
Compromís per Vinalesa ha 
importat el model del Botànic 
al nostre Ajuntament.

La nostra gestió ha estat ga-
rantia d’estabilitat, lleialtat, 
transparència i treball en 
equip. Però ara també volem 
liderar l’equip de govern.

Els nostres regidors Ferran 
Pardo i Víctor Martínez han 
gestionat tres regidories de 
pes dins del govern local: Edu-
cació i Cultura, Sostenibilitat 
i Agricultura, Comunicació i 
Participació Ciutadana.

Hem dirigit les nostres àrees 
amb solvència, hem innovat 
i hem aportat una visió dife-
rent i renovadora. Però encara 
queda espai per a la millora.

Vinalesa necessita encarar 
amb valentia alguns dels rep-
tes que té pendents. Estos 
quatre anys ens han servit per 
posar les bases. Ara és mo-
ment de consolidar i seguir 
avançant.

En matèria educativa, hem 
aconseguit la gratuïtat dels 
llibres de text i de l’educació 
infantil de 2 a 3 anys. També 

hem iniciat els tràmits per a 
renovar el col·legi públic. 

Hem avançat cap a nou mo-
del de relació amb el territori. 
La gestió dels residus, el pla 
d’enllumenat públic en pro-
cés de licitació o les diferents 
campanyes de conscienciació. 
La participació i la comunica-
ció han estat al servei d’una 
ciutadania crítica i activa.
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L’Anell Verd i el Carraixet 
a Vinalesa: una aposta de 
transformació

Educació amb valentia: 
xarxa llibres, educació 
infantil i manteniment 
d’infraestrures

El front urbà de Vinalesa que dóna al 
Carraixet ha estat objecte de treball del 
govern del Botànic a Vinalesa.

L’Anell Verd Metropolità, una aposta de 
la Conselleria per la mobilitat interuba-
na ha significat que recuperem un es-
pai  per a les persones, per a l’esport, 
per a la natura, per a la convivència.

Però no sols això. La regidoria de sos-
tenibilitat i agricultura que ha dirigit 
Víctor Martínez també ha apostat deci-
didament: els nous horts urbans i l’hort 
de fruiters són exemples de la preocu-
pació que tenim per la relació entre les 
persones i l’entorn natural.  

L’educació és la millor eina per construir 
una societat més justa i inclusiva. Hem de 
formar una ciutadania lliure, crítica i culta. 
Este és el nostre model educatiu: millorar 
la qualitat educativa per corregir les des-
igualtats, no per reproduir-les. El repte és 
difícil, però estem avançant molt i segui-
rem fent-ho amb valentia.

Xarxa Llibres fou la primera mesura a im-
plantar-se. La gratuïtat dels llibres de text 
ha beneficiat a 298 alumnes en Vinalesa,  
tant dels centres públics com els concer-
tats. 

A més a més hem aconseguit la gratuïtat de 
les places 2-3 anys de l’Escola Infantil Ni-
nos. Les ajudes a la matriculació han aug-
mentat considerablement, repercutint en 
el cost a les famílies.

L’envelliment de l’edifici del col·legi José 
Blat Gimeno ens ha obligat a esforçar-nos 
especialment en el mateniment i serveis: 
renovació de la tanca perimetral, pintura 
interior i exterior de l’edifici, augment del 
servei psicopedagògic, millores en el pati.

Les escoles a Vinalesa han participat acti-
vament en les activitats de la Setmana del 
Llibre, però també en les activitats que des 
de l’Ajuntament oferim com la Setmana In-
quieta, les exposicions o els tallers.



El Contenidor Marró. 
Avancem cap a una nova 
gestió de residus
Vinalesa ha implantat el contenidor marró 
a través de la Mancomunitat del Carraixet. 
La recollida selectiva de la matèria orgàni-
ca suposa un benefici ambiental destacat, 
ja que representa el 40% del pes total del 
nostre fem. 

A Compromís hem liderat este avanç con-
vertint-se en un dels primers municipis de 
la comarca en implantar este sistema que, 
a més a més, obri el camí cap altres millo-
res com la recuperació del compostatge 
casolà, l’ús agrícola dels residus orgànics o 
la implantació d’altres sistemes de control 
i millora del reciclatge.

L’arribada del contenidor ha estat acom-
panyada d’una campanya per a la cons-
cienciació ciutadana amb tallers educatius 
a escoles, al Mercat i als comerços locals, 
comptant amb la imatge del jugador de pi-
lota Puchol II.

Sostenibilitat transversal, 
el got de festes!
Les regidories de Compromís a l’Ajunta-
ment de Vinalesa han incidit de manera 
transversal amb la resta de regidories del 
govern. Un exemple és la iniciativa de la 
regidoria de sostenibilitat de implantar 
els gots reciclables per a festes.

La idea és fer arribar a les festes del po-
ble un dels objectius en el qual ha treba-
llat l’àrea: el reciclatge i l’ús responsables 
del plàstic. A més a més de solucionar un 
greu problema: la generació de residus 
durant les festes.

L’experiència ha estat positiva i la idea és 
treballar en implicar el got en les dife-
rents comissions festeres per tal que tot 
el món puga utilitzar-lo durant les festes 
d’octubre.
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Obrir la Nau a la Cultura
Recuperar la Nau com a espai per a la 
cultura i l’art. A més de l’ús que el món 
associatiu: la Societat Renaixement 
Musical, l’AMPA del José Blat o les Fa-
lles, la Regidoria d’Educació i Cultura 
s’ha esforçat per oferir una oferta de 
qualitat.

Per l’escenari de la Nau han passat 
Dani Miquel, Rubén Aparisi, Purna 
Teatre, Xavi Sarrià i Feliu Ventura. A 
més d’altres activitats com la troba-
da d’escriptores i escriptors de l’Hor-
ta, presentacions de llibres, o exposi-
cions com les de David Segarra.

Però el treball també ha estat cons-
tant a la Biblioteca amb la promo-
ció dels grups de lectura i els tallers 
d’animació lectora,  la trobada d’esco-
les de l’Horta o el certamen de lectura 
en veu alta.

No podem deixar de banda les dife-
rents escoles de nadal, pasqua i estiu 
que es consoliden com a feramenta 
per a la conciliació familiar.

Una administració propera i 
accessible
Des de la regidoria de Comunicació i Parti-
cipació ciutadana s’han impulsat diferents 
iniciatives encaminades a transformar 
l’Ajuntament en una administració propera 
i accesible a la ciutadania. 

Hem modernitzat la web en continguts i en 
aplicacions que la fan accesible a les per-
sones amb diversitat funcional. També la 
presència a les xarxes socials ha satisfet 

la demanda informativa, sense deixar de 
banda el format en paper, on també hem 
modernitzat el butlletí Es fa saber.

L’administració electrònica ha supossat 
un gran esforç per a l’Ajuntament: suposa 
una atenció més directa, accessible, àgil, 
transparent i flexible, una millora conside-
rable en la gestió d’expedients, de mane-
ra més segura, guanyem en optimització i 
productivitat del treball a l’Ajuntament, i 
a més a més som ecoresponsables, estal-
viant en consum d’energia i de paper.

Levante-EMV 06/02/2018
El PP i C’s votan en contra de que Vinalesa tenga un 
nuevo campo de fútbol de césped artificial

El Periódico de Aquí 02/03/2018

La Junta de Gobierno de la Diputació, con los votos del PSOE, 
Compromís, EU y València en Comú, ha aprobado el convenio 
que permitirá construir la nueva instalación deportiva

Els camins del Carraixet, nova 
ruta patrimonial de l´Horta Nord
Més de 150 persones de Bonrepòs i Mirambell, Alfara 
del Patriarca i Vinalesa varen disfrutar d´un recorre-
gut pel llegat la comarca



La reforma del col·legi: el 
disseny d’un pla participat

El Pla Edificant preveu la reforma del 
CEIP Blat Gimeno. El projecte recull les 
actuacions prioritàries atenent a les 
demandes del Consell Escolar i l’AMPA 
després de diverses reunions mantingu-
des amb la regidoria d’Educació.

La inversió es centra amb el canvi de 
portes i finestres que incorporen un sis-
tema de control acústic i solar, noves ca-
nalitzacions i remodelació de tots els la-
vabos interiors, el canvi de la instal·lació 
elèctrica i il·luminació així com la cons-
trucció d’un passadís d’accés al pati. 

Pel que fa a l’edifici exterior, el projecte 
inclou la reforma integral dels lavabos 
així com la incorporació de lavabos d’in-
fantil accessibles des del pati dels més 
menuts.

La memòria democràtica 
a través del Greixero
La recuperació del llegat històric i de-
mocràtic del nostre poble ha estat una 
competència assumida per la regidoria 
de Participació Ciutadana i Comunicació 
que va promoure l’estudi i posterior taula 
rodona al voltant de la revista El Greixe-
ro, un magazine editat al nostre poble 
durant els anys de la transició i que mai 
havia sigut motiu de reconeixement.

Polítiques socials: quarta 
pota de l’Estat de Benestar
La nova legislació, impulsada per la vi-
ce-presidenta Mónica Oltra, aposta pel 
sistema públic de serveis socials, supe-
rarant el marc assistencial d’èpoques 
anteriors, garanteix els drets de les per-
sones per a promoure la qualitat en els 
serveis socials. 

A Vinalesa, l’augment de recursos pre-
vinents de la Generalitat ha supossat 
l’ampliació de l’equip de professionals 
amb la contractació de una segona tre-
balladora social, una administrativa i 

una psicòloga. Aquest increment de la 
plantilla ha permés una reducció de la 
ràtio d’habitants per professional, la 
qual cosa significa augmentar el temps 
i la qualitat de l’atenció ciutadana, amb 
una dedicació més personalitzada, més 
professional i més pròxima.

En la legislatura del Botànic s’han incor-
porat el doble de persones al sistema de 
Dependència que en la legislatura ante-
rior. A Vinalesa comptem amb una pro-
fessional encarregada a la tramitació 
d’expedients en dependència, així com 
en la nova Renda Valenciana d’Inclusió 
que permet cobrir necessitats bàsiques 
com l’accés a l’habitatge.



Víctor Martínez presenta la seua 
candidatura a l’Alcaldia
El divendres 5 d’abril a les 19:30 hores, a l’Es-
pai La Nau - Julio Martínez Blat, el candidat a 
l’Alcaldia de Vinalesa Víctor Martínez serà pre-
sentat en acte públic. 

Maria Josep Amigó, vice-presidenta de la Di-
putació de València i regidora a l’Ajuntament 
de Bonrepòs i Mirambell, i Nathalie Torres, 
candidata a les Corts Valencianes per Valèn-
cia, acompanyaran al candidat en la seua pre-
sentació en un acte que servirà de tret d’eixida 
per a la campanya.

Mónica Oltra
Candidata a la Presidència 
de la Generalitat Valenciana

Joan Baldoví
Candidat al Congrés per València

“És important dir a les dones i homes del nostre país que encara 
queda molt per fer, molts per ajudar. Volem liderar un nou govern 
del Botànic. La següent ha de ser una legislatura de transforma-
ció on abordem canvis molt més profunds”


