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Ja fa sis mesos de la signatura del pacte de Go-
vern amb el Partit Socialista de l’Eliana, sis mesos 
englobats en dos anys de representació, en el 
que el nostre paper ha estat sempre marcat pel 
nostre compromís amb les persones de l’Eliana, 
intentant que la nostra tasca fora sempre en po-
sitiu mitjançant propostes i ara gestionant des del 
consens i la transversalitat el nostre Ajuntament.

Durant aquest mig any hem treballat des de les 
Regidories que assumirem per a fer les polítiques 
que a la nostra campanya, nomenarem valentes, 
perquè el que tenim davant és la responsabilitat 
de governar per a totes les persones.

No negarem que ha estat un temps curt i ple 
de canvis, per començar, al cap de poc temps de 
la signatura del pacte de La Torre, vam assumir 
sobtadament però amb molta il·lusió la Regidoria 
d’Igualtat, àrea des de la qual el més important 
ha estat la tasca de visibilitat, de reivindicació i 
de protagonisme per a totes les persones que per 
alguna qüestió pateixen discriminacions inaccep-
tables, i així ho ha treballat la nostra regidora Isa-
bel, que sense tindre un suport tècnic adient va 

dur endavant el gran projecte del primer Mes de 
l’Orgull a l’Eliana, tot comptant amb el suport de 
la ciutadania i del teixit associatiu del poble, que 
sempre és fonamental per a donar vida a qualse-
vol projecte.

Per altra part crear una regidoria nova comporta 
molta tasca política i tècnica però per a nosaltres 
fer realitat l’àrea de Benestar Animal era prioritària 
perquè sabem que l’Eliana és un poble que estima 
els animals i tot i comptem amb escassos recur-
sos econòmics per a aquesta posada en marxa, 
cada dia el nostre grup estem més convençudes 
de la vital importància que tenia aquesta tasca i 
gràcies al compromís i tasca de la nostra regidora 
Carmen a poc a poc anem desenvolupant els pro-
jectes encoratjadors que dotarà al poble de meca-
nismes de protecció per a les estimades masco-
tes de la ciutadania.

També volem posar en relleu la tasca de dina-
mització del comerç local, perquè si a l’Eliana 
tenim alguna font de riquesa són les nostres xi-
cotetes tendes que dia a dia fan amb la seua 
proximitat que el nostre poble siga un referent en 
l’àmbit comarcal en el sector serveis, per aquest 
motiu des de la regidoria de Promoció Econòmi-
ca, que ostenta Isabel, vam impulsar un pla amb 
caràcter anual pensat per a dinamitzar el nostre 
comerç amb moltes accions que donen suport a 
les propostes dels nostres comerciants, tasca en 
la qual hem comptat sempre amb el suport que 
l’associació de comerciants Viu L’Eliana.

Al pacte assumirem més regidories, moltes de 
les quals la tasca és vorà pròximament.

Aquest és un resum d’accions concretes però 
des de Compromís volem recalcar que la principal 
tasca a l’Ajuntament és la de consens i transver-
salitat, tasca que començarem a fer ja a l’oposició 
i que és un dels pilars del nostre grup municipal, 
perquè el treball en equip és qüestió de confiança 
i de transparència aplicada de dins cap a fora.

Sis mesos al capdavant de la gestió
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Visibilitat per a les dones elianeres
Al nostre poble per tradició, les famílies s’organitzen 

sota el comandament de les dones, no és una percep-
ció particular, sinó una realitat, les mares o iaies són 
les encarregades de l’ordre familiar i tradicionalment 
de l’organització de la casa i criança dels fills i filles.
No obstant això, no escapa del sistema cultural pa-

triarcal que impera a la societat en el qual encara que 
a les famílies la responsabilitat recau sobre les dones, 
són els homes els qui ostenten tots 
els reconeixements públics.
La nostra organització, que té 

caràcter feminista, vam decidir que 
una de les qüestions que devíem 
visibilitzar era la creació de refe-
rents femenins de la societat, do-
nes empoderades, que a l’Eliana 
siguen referent per a tota la ciuta-
dania per la seua labor.
Per això proposarem a l’Equip de Govern, mitjançant 

una moció que es va aprovar al ple del passat mes de 
maig, amb el suport de tots els grups polítics, fer un 
reconeixement públic a la primera dona regidora de 
l’Ajuntament de l’Eliana.
Aquesta dona va ser la tia Dolores Marimon, “la Ca-

brereta”, que va ser l’única regidora de la CNT a la 
corporació de l’Ajuntament de l’Eliana que es va for-
mar el 18 de juliol de 1938, Ajuntament format durant 
la Guerra Civil causada pel cop d’Estat militar contra el 
sistema democràtic republicà constituït a Espanya el 
14 d’abril de l’any 1931.
Aquest merescut homenatge Institucional per a la 

tia Doloretes, va tenir com a colofó el nomenament 
de la sala de comissions de 
l’Ajuntament amb el seu nom, 
que, a més a més, se celebrà 
amb un acte amb els seus fami-
liars, així com familiars de la resta 
dels regidors d’aquella corpora-
ció de l’Ajuntament republicà de 
l’Eliana el dia 19 de juliol.
Des de Compromís per l’Eliana 

no solament ens alegrem d’haver 
contribuït a la visibilitat de les dones de l’Eliana com a 
referents públics, sinó que a més pensem que aques-
ta ha sigut l’inici del canvi de paradigma patriarcal al 
nostre municipi que des de la regidoria d’Igualtat im-
pulsarem com a treball per a fer de les dones elianeres 
el referent públic que ja són dins de les nostres llars.

Isabel Montaner:
Promoció Econòmica, Igualtat, Joventut, Trans-

parència i Govern Obert. 2a Tinent d’Alcalde

L’activitat dels nostres joves no para, fins i tot en 
estiu. Després de la presència de dos membres 
de Joves amb Iniciativa-Compromís l’Eliana, Ig-
nacio Olivas i Pau de Miguel, a la darrera con-
venció Marc de les Nacions Unides Sobre Can-
vi Climàtic, ara el portaveu de JaI-Compromís 
l’Eliana, Pau de Miguel, ha estat seleccionat com 
un dels 20 joves que participarà en la Coppieters 
Academy que tindrà lloc a Brussel·les entre els 
pròxims dies 12 i 14 de setembre.
Aquest curs, organitzat pel Centre Maurits Cop-

pieters, entitat europea dedicada a estudiar el 
procés d’integració europea des de la perspectiva 
de les polítiques sobre els drets humans, la diver-
sitat lingüística i cultural, els drets de les mino-
ries o el principi de subsidiarietat, està dissenyat 
perquè les persones participants adquirisquen un 
coneixement en profunditat sobre la Unió Euro-
pea a través d’una sèrie de conferències, tallers 
interactius i visites d’estudi.

Espai JAI On estem?

Carmen López:
Benestar animal i Promoció Lingüística

96 275 80 30 EXT. 217
678 34 52 86

96 275 80 30 EXT. 216
678 34 52 84

Ajuntament, junt a Secretaria

C. Sociocultural, junt a ADL
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Els diputats de Compromís al 
Congrés visiten el poble per 
reivindicar un “Tracte Just”

Ficant als animals al lloc que 
merèixen en aquesta societat
Al món existeixen milions 

d’animals que sempre han es-
tat amb nosaltres des que hi ha 
vida en aquest planeta. És difícil 
imaginar un món sense animals. 
Fins i tot els éssers humans per-
tanyem a aquest grup. 

En el municipi de l’Eliana, des 
que fa sis mesos el grup muni-
cipal Compromís hem arribat a 
l’equip de govern. Hem volgut 
donar als animals el lloc que els 
correspon dins de la nostra so-
cietat. Sent la primera població 
de la comarca Camp de Túria a 
crear la regidoria de Benestar 
Animal. Treballant des de l’àrea 
a la qual represente en les dife-
rents iniciatives i, des de la nos-
tra arribada, els primers passos 
donats des de l’àrea, han estat:

- L’engegada del mètode 
CES (captura, esterilització i 
solta) en les colònies felines de 
la nostra població. Esterilitzar a 
una mascota és un procediment 
beneficiós per a la salut i benes-
tar general d’aquesta. La decisió 
d’esterilitzar primerencament a 
una mascota, gos o gat, mascle 
o femella, és un fet que afectarà 
positivament la seua existència. 

- La conscienciació als 
nostres ciutadans dels 
efectes que produeix 
l’explosió del material pi-
rotècnic prop dels animals. 
Els animals tenen una capacitat 
auditiva superior a la dels hu-
mans, podent escoltar sons que 
per a nosaltres serien impercep-
tibles. Els gossos solen sentir 
temor i en fugir poden ser vícti-
mes d’accidents o perdre’s.

- La sensibilització al munici-
pi de l’Eliana sobre les obliga-
cions que la normativa vi-
gent estableix en matèria 
de tinença d’animals de 
companyia, especialment el 
control de l’abandó, el control de 
la identificació pertinent i de les 
conductes quan aquests es tro-
ben en la via pública. Recordar 
la regularització específica dels 
gossos potencialment perillosos 
i les pautes bàsiques que hem 
de tenir en compte en l’època 
de vacances estivals per evitar 
el sofriment de l’animal. Tot això 
amb la col·laboració de la poli-
cia local.

L’Eliana és oficialment muni-
cipi declarat “sacrifici zero” tre-
ballant dia a dia per promoure 
l’adopció o acolliment d’animals. 
Una adopció responsable co-
mença al moment en què s’és 
conscient que un gos o un gat 
no són una joguina. Cal estar 
disposat a assumir les res-
ponsabilitats 
que aquests 
éssers vius 
necessiten i 
perquè no si-
guen oblidats 
a mesura que 
van creixent. 
No només es 
tracta de cuidar-
los quan són 
cadells. A més, 
és donar-li una 
segona oportu-
nitat a un animal 
de tenir una vida 
plena i afectiva. 

És molt important tenir clar que 
amb una adopció responsa-
ble es resoldrien molts proble-
mes. Per exemple, una persona 
propietària responsable no va 
deixar anar al carrer al seu gos 
o al seu gat, no l’abandonarà si 
està malalt, o no el deixarà re-
produir irresponsablement.

Una altra mesura, que està 
engegant-se és la creació de 
la “TAULA DE BENESTAR ANI-
MAL”. Es tracta d’un espai de 
trobada i debat ciutadà 
(coneixent de primera mà les 
propostes dels nostres ciuta-
dans, policia local, veterinaris, 
associacions animalistes, així 
com la dels diferents partits po-
lítics) per impulsar iniciatives en 
l’àmbit de la protecció animal, 
erradicar el seu abandó i esta-
blir sinergies i col·laboracions 
entre els actors interessats. Té 
per objectiu protegir i vetllar pels 
drets dels animals.

Els diputats de Compromís al Congrés, Enric Ba-
taller i Ignasi Candela, acompanyats pel diputat 
autonòmic de la coalició, Paco García, van recó-
rrer les localitats del Camp de Túria, amb parades 
a Llíria, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, 
Sant Antonio de Benaixeve i L’Eliana, per recla-
mar un “tracte just” per als valencians i 
valencianes per part del Govern central i 
prendre nota sobre el terreny de les necessitats de 
la comarca de cara a les esmenes als Pressupos-
tos Generals de 2017.
La maratoniana jornada va començar centrada 

en les reivindicacions del transport públic a l’àrea 
metropolitana de València, on el representant de 
Compromís al 
Congrés dels Di-
putats, Enric Ba-
taller, el diputat 
autonòmic de la 
formació, Paco 
García, i Isabel 
Montaner, regido-
ra a l’Ajuntament 
de l’Eliana van 
ser molt crítics 
amb l’actual exe-
cutiu de Rajoy 
per la falta d’inversió a la comarca.
La també portaveu del grup municipal a 

l’Ajuntament de l’Eliana, va lamentar que “una ve-
gada més el Govern de Rajoy ens ha castigat en in-
versions en infraestructures” i ha recordat que “no-
saltres tenim una reivindicació molt important per a 
la nostra comarca que és la vertebració a través del 
transport públic”. En aquest sentit ha subratllat que 
el Govern valencià “ha fet els deures” amb el pla de 
mobilitat comarcal, amb la renovació de la flota de 
la línia 145 que connecta l’àrea metropolitana amb 
València.
No obstant això, Compromís continuarà reclamant 

la creació de l’Entitat Metropolitana de Transports, 

que ja tenen Madrid i Barcelona, “imprescindible 
per al futur de la nostra comarca” i per la qual és 
necessària una inversió de 29 milions d’euros.
Per la seua banda, Bataller ha denunciat que als 

Pressupostos Generals del 2017 suposen un “atac 
per al poble valencià” i un “maltractament injus-
tificat i inacceptable”.
El diputat de Compromís ha qualificat els comptes 

de “gran decepció”, al mateix temps que ha avançat 
que tractaran de reparar el que es puga a través 
de les esmenes. Per a això, “estem coneixent de 
primera mà la realitat de les comarques i les 
necessitats en transport i infraestructures i ani-
mem a la gent al fet que propose esmenes per 

intentar corregir 
aquest maltracta-
ment”.
Pel que fa a Isa-

bel Montaner, va 
reivindicar les in-
versions en trans-
port i en el barranc 
de Mandor, entre 
l’Eliana i Riba-Ro-
ja, l’obra de la qual 
es va licitar per 20 
milions d’euros, 

encara que “incomprensiblement” mai es va execu-
tar per part del Govern central.
A Riba-roja de Túria, els diputats de Compromís 

van celebrar un dinar amb les federacions de co-
merciants de la comarca, i gràcies a aquestes de-
mandes i al treball dels quatre diputats de Com-
promís al Congrés s’ha dut endavant la proposta, 
presentada pel grup de Compromís d’eliminar la 
liberalització d’horaris (zgat) a València i Alacant. 
Aquesta proposta fonamentada en la reivindicació 
dels comerciants, previsiblement tirarà endavant 
gràcies al treball mediador dels diputats de Com-
promís, que han aconseguit un gran consens amb 
la resta de partits.


