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DEFINICIÓ GENERAL DEL PROGRAMA 

«Rescatem persones» va ser el lema principal de la passada campanya del 2015 i d’aquesta 
legislatura. Tot i que la situació ja no és la mateixa, continua sent encara un lema necessari. 
Continuen existint moltes persones en situació de pobresa, de risc d’exclusió, de precarietat; 
continuen sent una majoria els que miren al futur amb incertesa.  

 

Desnonaments, pobresa energètica, atur, precarietat laboral, encara són una realitat a la nostra 
societat, sense oblidar-nos de la violència de gènere, la mancança de recursos a l’educació i 
sanitat pública, el canvi climàtic, o les encara existents discriminacions per qüestions ètniques, 
de gènere, ideològiques o d’orientació sexual. 

 

És per això que continuem reivindicant que l’Ajuntament de l’Eliana ha d’estar al costat dels veïns 
i veïnes fent propis els seus problemes, les seues inquietuds, les seues propostes i transmetent 
un missatge clau (i òbviament, actuant en conseqüència): no només estem amb vosaltres, sinó 
que som vosaltres i els vostres problemes són els nostres. 

 

Sent com és la institució més propera i amb coneixement més directe de la ciutadania, cal que 
siga la base de la política de benestar en tots els àmbits: econòmic, social, cultural, 
mediambiental, educatiu, sanitari, etc. Com a observadors privilegiats, el nostre ajuntament ha 
de ser capaç d’analitzar i entendre les mancances i necessitats reals del nostre poble, així com 
les oportunitats del seu entorn. 

 

Hem de tindre la capacitat de crear-nos una imatge viva de la realitat del poble, de cada barri o 
districte, de cada col·lectiu. També de la mateixa administració local. Per a això cal fer-nos moltes 
preguntes: Què va bé? Què va malament? Què podria estar millor? En què estem gastant els 
diners? Quin retorn es produeix del que gastem? L’Ajuntament és eficaç i eficient? Lloguer? 
Transport públic? Programació cultural? Telecomunicacions? Oci? Podem solucionar nosaltres 
aquests problemes o d’acudir a altres fonts de recursos? 

 

Ací, al nostre programa electoral, intentem respondre a totes aquestes preguntes que s’hem fet 
des de Compromís per l’Eliana, per construir l’Eliana de totes. 
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1. L’AJUNTAMENT PER A LES PERSONES 

En 2015 vam dir que vindriem a rescatar persones, i així ho vam fet a la Generalitat i al nostre 
poble. Però rescatar-les no és caritat, és responsabilitat; és el dret de totes i tots i la nostra 
obligació. Tothom pot veure’s en algun moment en una mala situació i tothom, en algun sentit, 
forma part d’alguna minoria. 

 

Cal desestigmatitzar i, conjuntament a qualsevol altra actuació, transmetre dignitat i normalitat. 
Ajudar a una persona, a un col·lectiu o fins i tot a una PIME a superar una mala situació és, a més 
d’un acte de responsabilitat social, una inversió de cara al futur i cada cèntim i cada esforç 
destinat a rescatar persones retorna en forma de benefici comú i prosperitat. 

 

Vivim en una societat que ha sigut creada i desenvolupada per a respondre a les necessitats del 
homes. L’urbanisme, l’economia, els horaris laborals, fins i tot la cultura, ha sigut feta i pensada 
per i per als homes, deixant fora les necessitats de l’altra mitat de la societat.  

Afortunadament, tot i la gran inèrcia implícita en tota societat, eixa tendència està canviant. De 
vegades a poc a poc, de vegades amb salts significatius. Els ajuntaments, com a institucions més 
properes i amb més capacitat no només per a l’actuació directa i l’observació dels resultats; sinó 
també per traslladar i reflectir en el dia a dia de les persones, les polítiques - diguem-li - més 
abstractes i d'àmbit més global, han de ser els que lideren i facen coprotagonistes d’aquest canvi 
a tota la societat. 

 

És per tant el nostre deure, com a representants de totes les persones i no només d’una part, 
analitzar, entendre i revaluar, des d’una perspectiva feminista, i amb una participació activa 
femenina, tots els aspectes i particularitats que conformen la realitat de la vida dels nostres 
pobles i ciutats, i des d’eixa perspectiva, aplicar polítiques i actuacions que siguen capaces de 
revertir eixa cultura de marginació i exclusivitat encara present de facto en la nostra societat. 

 

Per a això establim dues vies principals d’actuació: atenció i apoderament 

• Atenció: cal prestar especial atenció als problemes específics fruits de la tradicional 
discriminació. Violència de gènere, discriminació laboral real (amb igualtat de salari per 
categoria, però discriminació en la categoria), conciliació d’horaris o permisos de 
maternitat. Hem de tindre present també, que un problema comú a tots els altres és el vel 
de silenci en què freqüentment van envoltats. Cal doncs no només enfrontar la 
problemàtica visible, sinó que s’ha d’incidir especialment en l’aflorament i visibilització de 
tota la problemàtica oculta, en molts casos, autoamagada. 

• Apoderament: una de les conseqüències de la discriminació continuada és l’autoexclusió. 
La no participació, l’autorelegació, esdevé amb el temps i la pressió com una cosa natural, 
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especialment quan la cultura heretada i l’educació rebuda no han fet sinó propiciar-ho. 
Aquest és un verí que ha de combatre’s especialment, creant, difonent i facilitant la 
participació i apoderament de la dona en tots els àmbits de la societat: laboral, polític, 
social, lúdic, cultural, etc. 

 

Els i les joves som el present, i no el futur. És per això que calen polítiques públiques dirigides des 
de l’Ajuntament per fer-nos partíceps de la vida quotidiana del nostre poble. Ara, ens trobem amb 
diverses dificultats per fer poder una vida emancipada: precarietat laboral, alt nivell d’emigració, 
dificultat de transport i impossibilitat d’accedir a una vivenda al nostre poble. És per això, que els 
i les joves hem de participar activament a la política per decidir quin és el nostre present en 
l’Eliana. 

 

1.1. IGUALTAT 

 
● Vetllarem pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la Violència de 

Gènere i Masclista i impulsarem l'adhesió dels col·lectius, associacions i del xicotet 
comerç de l'Eliana. 

● Continuarem desenvolupant la perspectiva de gènere en l'elaboració dels Pressupostos 
Municipals. 

● Implementarem la xarxa d'agent d'igualtat, creant la plaça de tècnic d'igualtat. 
● Declararem l'Eliana municipi adherit a la xarxa de municipis protegits contra la violència 

de gènere. 
● Incentivarem l'adopció dels plans d'igualtat en tot el teixit empresarial municipal, que 

comptarà amb el total suport de l'Ajuntament, a més de continuar desenvolupant el primer 
pla d'igualtat que vam crear per a l'Ajuntament. 

● Desenvoluparem plans contra la violència masclista i l'assetjament sexual a les festes i 
festivals, amb la inclusió de punts violetes en totes les activitats d'aquest tipus i amb una 
anàlisi previ amb perspectiva de gènere que garantisca que aquest serà un espai lliure de 
masclisme. 

● Instarem a la Generalitat a obrir un punt de trobada familiar on puguen acudir les famílies 
que es troben en procés de separació, per vetllar pel benestar de les persones menors 
d’edat i de les famílies. 

● Continuarem impulsant campanyes de sensibilització i accions per a la igualtat de gènere 
i contra les violències masclistes. 

● Fomentarem l'associacionisme de les dones per impulsar activitats que fomenten la 
igualtat, en especial atenció a les joves. 

● Instarem a la Generalitat a que ens atorgue la subvenció corresponent per desenvolupar 
la Llei Trans i LGTBI, i vetllarem pel seu compliment. 
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● Promourem el reconeixement institucional del Dia de l’Orgull LGTBI (28 de juny) i del Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia (17 de maig). 

● Crearem un cos específic LGTBI de la Policia Local que estiga especialitzat en delictes 
d'odi, amb formació específica constant per als i les agents. 

● Desenvoluparem un Pla Municipal per la Diversitat LGTBI, sol·licitant a la Generalitat 
l’ajuda establerta a l’article 8.5 de la Llei valenciana LGTBI per als municipis. 

● Iniciarem programes de sensibilització sobre la diversitat familiar, sexual i de gènere als 
centres educatius i al personal propi de l’Ajuntament de l’Eliana. 

● Dotarem de contingut LGTBI a la Biblioteca Municipal per formar en diversitat. 
● Impulsarem la creació d’un punt d’informació i atenció LGTBI amb personal especialitzat. 
● Donarem suport als equips esportius femenins del nostre poble tant per impulsar la seua 

visibilització com per recolzar el desenvolupant de la seua activitat.  

 

1.2. POLÍTIQUES INCLUSIVES 

● Desenvoluparem la Llei Valenciana de Serveis Socials al nostre municipi. 
● Garantirem els serveis necessaris d'informació, orientació i assessorament de situacions 

de necessitat social. 
● Promourem ajudes econòmiques d'emergència social, gestió de la Renda Valenciana 

d'Inclusió o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques. 
● Crearem programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies, grups i 

col·lectius en risc d'exclusió. 
● Col·laborarem en la protecció de menors en situació de risc, en l'atenció a les persones en 

situació de dependència, gent gran i persones amb diversitat funcional. 
● Millorarem i impulsaren els serveis socials generals, a través d'un major desenvolupament 

i implantació de les prestacions bàsiques de programes i una major dotació als equips 
socials de base. 

● Ampliarem els recursos ja existents dirigits a la gent gran per a aconseguir una major 
cobertura: servei de suport a domicili, teleassistència. 

● Mobilitzarem les polítiques actives d'ocupació dirigides a joves, persones aturades de 
llarga duració, col·lectius amb dificultats d'integració laboral, dones soles amb càrregues 
familiars, persones migrants, persones amb diversitat funcional, etc. Desenvolupant 
també l'economia social mitjançant programes d'ocupació protegit. 

● Implementarem mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans 
distribuïdores i companyies d'abastiment. 

● Crearem plans de detecció i resolució de les necessitats derivades dels problemes de la 
soledat no desitjada, sobretot en l'àmbit de la gent gran. 
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● Posarem en marxa campanyes, materials didàctic i informació que sensibilitze a la gent 
del nostre poble sobre el valor social de les persones majors i el seus drets, eliminant així 
els estereotips i creant una imatge social ajustada a la realitat. 

● Impulsarem la creació de programes d’activitats d’oci per a persones amb diversitat 
funcional.  

● Impulsarem la creació d'un Consell de Persones Majors per fomentar la seua participació 
en les polítiques municipals i posar-los al centre de les decisions que els afecten, perquè 
la seua experiència siga aprofitada per totes i tots. 

 

1.3. JOVENTUT 

●  Elaborarem i aprovarem, amb la participació dels i les joves de l’Eliana, un Pla Local de 
Joventut, que coordine les mesures de totes les àrees de l'Ajuntament adreçades als joves 
que estiga en la línia amb els objectius de l'Estratègia Valenciana de Joventut de la 
Generalitat. 

● Proposarem l'obertura de borses d'habitatges perquè els i les joves de l'Eliana puguen 
optar a la seua primera vivenda al nostre poble i no hagen de marxar fora. 

● Impulsarem programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per evitar 
la fugida de "cervells". 

● Crearem en l'àmbit local programes com Avalem Joves que tan bons resultats han donat. 
● Proposarem un Pla Estratègic en coordinació amb els centres educatius del municipi per 

tal de treballar en mesures contra l’abandonament escolar.  
● Posarem en marxa programes per a desenvolupar habilitats i millorar l'ocupabilitat dels i 

les joves que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, aprofitant els recursos del 
programa "Jove Oportunitat" de l'Institut Valencià de la Joventut. 

● Proposarem l'obertura de borses d'habitatges social per garantir el compliment l'article 
47 de la Constitució i que tots els veïns i veïnes de l'Eliana puguen accedir a una vivenda 
al poble. 

● Posarem en marxa una oficina d'assessorament a la joventut en matèria de beques, ajudes 
i premis, que centralitze tota la informació en aquest aspecte a nivell municipal, 
autonòmic, estatal i europeu. 

● Crearem Espais Joves per al desenvolupament de l'oci juvenil i responsable, col·laborant 
en associacions juvenils d'àmbit comarcal o autonòmic, per a coordinar activitats i 
construcció d'infraestructures centrades en les activitats físiques: tal com el parkour, el 
dirt jump, l'activitat en patins o en bicicleta, autogesionant-se els espais. 

● Remodelarem la Casa de la Joventut, per a fer d'ella una veritable casa de la joventut, 
creant un casal jove amb possibilitat d'autogestió. 

● Impulsarem un projecte per a la construcció de nous espais d’activitats per a la joventut 
mitjançant un procés de participació ciutadana que implique especialment als més joves, 
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per tal de conèixer quines instal·lacions serien més profitoses així com involucrar-los en 
la presa de decisió.  

● Acompanyarem i facilitarem els recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions 
juvenils i grup de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats que 
afavorisquen la participació, l'associacionisme i la implicació de la joventut en la vida de 
l'Eliana. 

● Obrirem la biblioteca 24 hores durant el període d’exàmens de la Universitat de València i 
el mes previ s’ampliarà l’horari habitual. 

 

2. L’ELIANA SOSTENIBLE I TRANSPARENT 

Hem de crear un urbanisme orientat al benestar de les persones, entorns urbans amables i 
sostenibles amb el que les persones puguen identificar-se i formar part, no només estar 
contingudes, promovent una mobilitat accessible i sostenible per a les ciutats i pobles: el que es 
coneix actualment com urbanisme feminista. 

 

Hem de prendre mesures per combatre l’especulació urbanística i no afavorir la gentrificació dels 
barris. Tindre lloguers a preus estables i raonables millora la qualitat de vida de les persones, 
especialment per a les més joves que busquen independitzar-se, les que estan valorant quedar-
se o anar-se’n a un altre lloc i per a les nouvingudes. L’habitatge és i ha de ser un dret. Tot i que 
l’habitatge no és competència directa municipal, no hem d’amagar-nos darrere d’això sinó que 
hem d’aprofitar les possibilitats que tenim (com ara l’IBI, la taxa de fem o el lloguer social) per 
mirar de fer tot el possible, encara que siga transversalment. 

Hem de considerar els voltants dels nostres pobles com espais de conservació, com inversió de 
salut i goig, augmentant la qualitat de vida de les persones que hi habiten als nostres pobles i 
ciutats. 

 

Hem de fer entendre que una societat sostenible i ecològica és un bé tangible que reporta 
beneficis directes i immediats a aquella societat que la promou, que cada volta que cuidem o 
regenerem el medi ambient, ja que som part d’aquest, ens estem cuidant i regenerant a nosaltres 
mateixa i a les persones que ens envolten. Els nostres joves estan demostrant molta força amb el 
Fridays for Future, plataforma transversal des de la qual les juventuts de Compromís participen 
activament per exigir-nos als representants polítics la necessitat d’actuar ja contra el canvi 
climàtic 

 

Els ajuntaments han de ser eines per a fer complir la voluntat del veïnat. Cal per tant crear espais, 
eines i formes de participació avançades, de fàcil ús i comprensió, tant pel que fa als 
pressupostos, no limitant-se a crear una partida de pressupostos participatius, com a la resta 
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d’aspectes de la gestió municipal. Cal crear fórmules per a apropar a la ciutadania la gestió 
municipal i involucrar-la en la presa de decisions. 

Hem de promoure i fer especial incidència en l'associacionisme, no només en la seua besant 
lúdica i cultural, sinó també com a via de participació en els assumptes públics. 

Hem d’implicar a la ciutadania en la presa de decisions i crear una cultura de participació, creant 
missatges i actuacions engrescadores que animen a considerar la participació com una eina, com 
a una contribució valuosa a la construcció del nostre país i del nostre futur. Per a això cal crear 
mecanismes de participació amb influència directa i repercussions reals en la presa de decisions 
i difondre i promoure el seu ús. 

En tant que els ajuntaments són responsables davant la ciutadania de l’ús que es fa dels seus 
recursos, aquesta ha de poder estar plenament informada d’aquest ús. Hem de continuar en la 
recerca de noves ferramentes que milloren l’accés a la informació per part de la ciutadania. 

S’ha de garantir l’accés a la informació mitjançant la generació de documents de lectura fàcil i 
adaptada a les necessitats de la ciutadania. Per tal que la transparència siga un actiu i no només 
un requeriment, hem de sembrar les llavors per a una cultura de la transparència. Hem de 
continuar apropant la informació a la ciutadania de forma proactiva, per tal d’involucrar i 
normalitzar la participació ciutadana. 

 

2.1. MEDI AMBIENT 

● Fomentarem els desplaçaments a peu i en bicicleta, per tal de reduir la circulació entre el 
nucli urbà i les urbanitzacions, ampliant els carrils bici i recondicionant els actuals. 

● Declararem l’Eliana com a poble que assumeix les reivindicacions del moviment Fridays 
for Future.  

● S’implicarem en el pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia, aprofitant els 
instruments de mitigació del canvi climàtic que ens aporta. 

● Iniciarem els tràmits necessaris per remunicipalitzar el servei de l'aigua. 
● Posarem la diagnosi energètica al capdavant de les actuacions de manera que les accions 

de l'Ajuntament s'optimitzen al màxim energèticament i econòmicament. 
● Impulsarem les instal·lacions d'autoconsum en els edificis municipals perquè tots els 

edificis públics estiguen dotats d'instal·lacions renovables fotovoltaiques d'autoconsum, 
especialment allà on l'Ajuntament té les competències. 

● Realitzarem un estudi i pla especial, dins del Pla General del Diagnòstic Energètic de cada 
municipi, per determinar on és aconsellable fer instal·lacions d'energia neta. 

● Promourem la participació i l'alfabetització energètica per a la ciutadania com a garantia 
de transformació del model energètic i la sobirania energètica. 

● Dotarem de personal per a agilitzar i facilitar la tramitació, assessorament i gestions 
energètiques. 

● Fomentarem i donarem suport al desenvolupament de moviments cooperatius i ciutadans 
amb objectius inversors en la generació d'energia renovable i autoconsum compartit. 
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● Establirem que la compra pública incloga criteris de sostenibilitat i assegurarem que el 
subministrament energètic de l’Ajuntament provinga de fonts renovables. 

● Promourem la contractació amb comercialitzadores i productores 100% renovables. 
● Implementarem una fiscalitat reduïda per a vehicles elèctrics, instal·lacions 

d'autoconsum, energies renovables, rehabilitació energètica d'habitatges i edificis. 
● Promourem la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura incloent el Pla de 

Mobilitat als centres de treball, incloent la comunitat educativa, el comerç i quantes 
activitats es realitzen a l'Eliana. 

● Electrificarem la flota de vehicles municipals i de transport, ampliant la xarxa de punts de 
recàrrega amb sostres fotovoltaics per a tota classe de vehicles elèctrics. 

 

2.2. BENESTAR ANIMAL 

● Continuarem aplicant el mètode de captura, esterilització i posada en llibertat dels gats 
del carrer. 

● Complirem l'Ordenança Municipal de Benestar Animal i disposarem com a titularitat 
pública els gats que no tenen llar. 

○  
● Impulsarem la consolidació d'un cens d'animals domèstics del nostre municipi. 
● Continuarem realitzant  campanyes educatives per una tinença i convivència 

responsable amb els animals. 
● Impulsarem el treball i desenvolupament de la Mesa de Benestar Animal d'acord amb allò 

que estableix l'Ordenança de Benestar animal aprovada aquesta legislatura. 
● Donarem continuïtat a les campanyes informatives per a millorar la convivència cívica amb 

els animals, fomentant la promoció de l'adopció i l'esterilització dels animals domèstics. 
● Augmentarem la xarxa de menjadors per als gats sense llar, al mateix temps que crearem 

més zones d’espai d’oci recreatiu - zones Agility- per a les nostres mascotes.  

2.3. URBANISME 

● Desenvoluparem plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer del nostre municipi 
un espai segur i inclusiu. 

● Crearem plans d'accessibilitat urbana per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques 
en totes les instal·lacions de la ciutat, fent de l'Eliana un poble 100% accessible. 

● Garantirem la mobilitat de totes les persones, propiciant el disseny i l'acord d'una targeta 
unificada de transport per a estudiants, persones amb diversitat funcional i gent gran a un 
preu reduït. 
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● Impulsarem un nou model de construcció, espentant l'habitatge social i cooperatiu, 
facilitant la construcció de vivendes en règim de lloguer social per a ser ocupades per 
persones joves i majors de 65 anys, promovent també la construcció d'habitatges socials. 

● Impulsarem la participació i la informació a través de reunions establertes i continues amb 
les associacions de veïns i veïnes. 

● Implantarem programes d'ajudes i beneficis fiscals per a les vivendes al voltant de tres 
eixos: eficiència energètica i rehabilitació d'edificis, estalvi en les instal·lacions 
comunitàries de calor i incorporació d'energies renovables locals en la producció tèrmica. 

● Durem a terme un disseny urbà per a la convivència, on l'espai públic ha jugat sempre un 
rol fonamental i transformador, i on el disseny serà inclusiu i arreplegarà la diversitat 
sociològica de les persones usuàries de l'espai urbà. 

● Elaborarem un Pla de Voreres des de l'equip tècnic de l'Ajuntament, per ordenar la 
conservació que ha de fer l'Ajuntament de major importància a menor, dotant de major 
pressupost les zones que tinguen prioritat.  

● Impulsarem la posada en marxa d’un servei de transport públic i de qualitat a nivell 
comarcal per tal de facilitat el desplaçament als pobles de la nostra comarca, sempre 
responent a les necessitats reals del Camp de Túria.  

2.4. GOVERN I TRANSPARÈNCIA 

● Crearem una Mesa del Voluntariat, coordinada amb les associacions de persones 
voluntàries, per intercanviar experiències i aprofitar recursos. 

● Publicarem electrònicament les dades de gestió i liquidació pressupostària, incorporant 
indicadors de gestió que permeten als ciutadans fer un seguiment real. 

● Dissenyarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere, com eina per a garantir una 
distribució de la despesa pública més equitativa i per a fomentar la transparència i el 
compromís de l'Ajuntament en l'erradicació de les desigualtats de gènere i el treball 
continuat cap a la igualtat entre homes i dones. 

● Actualitzarem i modificarem la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l'Ajuntament per a 
conéixer les necessitats reals de la plantilla. 

● Crearem borses de treball per l'Ajuntament, ja que tenim una plantilla minvada amb menys 
d'un 50% dels efectius necessaris per al normal funcionament de la institució segons la 
quantitat de població que tenim. 

● Instarem al Ministeri d'Hisenda a què elimine la taxa de racionalització de les 
Administracions Públiques i el sostre de despesa. 

● Instarem a la Generalitat a donar continuïtat a la línia de subvenció per a contractació de 
personal propi i transferència de competències en l'àrea de Benestar Social. 

● Remunicipalitzarem els serveis de neteja, jardineria i recollida de residus a través d'una 
empresa municipal. 
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● Donarem de personal tècnic l'equip de transparència per garantir el seu compliment 
transversal a l'Ajuntament. 

● Adaptarem l’Ajuntament a la legislació de finestreta única amb la implantació de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania i l’Administració Electrònica. 

● Iniciarem una auditoria dels comptes de l'Ajuntament, en especial atenció als deutes no 
declarats o emmascarats d'exercicis anteriors. 

● Ampliarem l’Ajuntament amb la casa annexa, centralitzant totes les oficines, actualment 
disgregades per tot el municipi, per evitar desplaçaments innecessaris i millorar 
l’eficiència dels recursos. 

 

3. COMPROMÍS AMB UN POBLE CULTURAL, TRANSFORMADOR I 

VIU 

El coneixement és un dels béns més poderosos i germinadors. Cal afavorir l'accés al coneixement 
de tota classe: científic, tècnic, social, cultural, artístic, etcètera. Cal transmetre una actitud 
positiva enfront de la innovació i l'emprenedoria i transmetre una imatge de suport i estímul i no 
d'impediment. 

 

La cultura i l'art, la seua producció, discussió i circulació, generen al nostre municipi un cicle 
productiu i compta amb un valor simbòlic significat. Segons defineix la UNESCO, la indústria 
cultural agrega valor econòmic i social als individus i les nacions. És per això, que l'eix cultural al 
nostre municipi és tota una font de coneixement que es tradueix en ocupació, consolidació de la 
creativitat i foment dels processos de producció. Al mateix temps, són centrals les dinàmiques 
pel manteniment de la diversitat cultural, ja que qualsevol plaer cultural és únic. La cultura té un 
poder de alliberament de l'individu, que genera individus amb una visió crítica de la societat i de 
la realitat, el que genera un potencial per canviar cap a millor la nostra realitat. 

 

Com a societat tenim el deure d'educar als nostres fills i filles, als nostres companys i companyes 
i a la nostra gent gran. És una ferramenta de transformació social que tenim el deure d'oferir, i és 
mitjançant la qual podrem erradicar qüestions tan arrelades com el masclisme, podent educar en 
llibertat sexual i d'identitat, generant també individus lliures i crítics. És una eina fonamental per 
a qualsevol societat que vulga evolucionar cap a un futur més cívic, cohesionador, necessari des 
de la primera etapa de la vida, dels 0 a 3 anys, on cal democratitzar l'accés a aquesta etapa 
d'escolarització, fins a les persones més grans. L'aprenentatge és constant durant tota la nostra 
vida, i els poders públics han de garantir-nos un de qualitat i emancipador. 
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3.1. CULTURA 

● Apostarem per la creació cultural per part de la joventut local, afavorint la seua presència 
en l'oferta cultural i garantint línies de subvencions per al seu correcte funcionament. 

● Crearem el Museu d'Etnologia local al Molí de la Lluna, una vegada estiga aquest 
remodelat. 

● Proposarem la creació d'una plaça de gestió cultural com a ferramenta de captació de 
subvencions i per programar i estabilitzar l'oferta cultural a l'Eliana. 

● Crearem un Pla Estratègic Cultural, comptant amb la creació del Consell de la Cultura, que 
reunirà a tots els agents culturals com a ferramenta útil per a la programació transversal 
al nostre poble, i que garantisca l'accés a la cultura de totes les persones, introduint la 
perspectiva de gènere, diversitat funcional i totes les diversitats culturals, afavorint així la 
democratització de la cultura. 

● Apostarem per la interacció creativa entre diferents col·lectius locals i artistes. 
● Crearem i impulsarem de programes i activitats destinades a la conscienciació de la 

importància de la lluita contra la violència de gènere i masclista. 
● Dissenyarem un pla per dur a terme la revitalització de la Torre del Virrei com a centre 

cultural de la gent de l'Eliana, fent valdre el nostre patrimoni i la seua difusió. 
● Remodelarem la Biblioteca per actualitzar i adaptar les instal·lacions a les necessitats 

actuals. 
● Fomentarem l’ús de la Biblioteca Municipal com a servei social bàsic en la vida cultural de 

les persones, reforçant la seua funció social i el paper que desenvolupa com a servei 
igualitari, cohesionador i democràtic en l'accés a la informació, apostant, especialment, 
per l'alfabetització informacional (capacitació digital). 

● Crearem l’arxiu municipal, dotant-lo amb recursos humans i materials per a dur a terme la 
tasca. 

 

3.2. ESPORTS 

● Incentivarem i afavorirem la pràctica d'esport per tota la població, regulant els preus 
perquè tota la ciutadania puga accedir. 

● Recolzarem esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar esports que són 
menys coneguts, com per promocionar la pràctica en sectors menys habituals de la 
societat. 

● Impulsarem decididament l'esport femení, augmentant el pressupost fins a igualar-lo al 
masculí. 

● Impulsarem campanyes per conscienciar de la importància de mantenir hàbits 
saludables, amb programes i activitats específiques dirigides a la salut. 

● Garantirem que els premis de les competicions amb fons públics siguen equitatius. 
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3.3. EDUCACIÓ I INFÀNCIA 

● Continuarem impulsant activitats coeducadores en col·laboració amb les escoles del 
poble per tal de col·laborar i donar suport a la transformació de les escoles mixtes a les 
escoles coeducadores. 

● Afavorirem la participació activa de l'Ajuntament en les mesures territorials de seguiment 
i aplicació de la Formació Professional Dual per afavorir la connexió entre el món educatiu 
i el món empresarial de l'Eliana. 

● Promourem un sistema de corresponsals juvenils als centres educatius de l'Eliana, que 
tants resultats ha donat, per tal de crear espais de coordinació i diàlegs entre les persones 
delegades dels diferents centres educatius. 

● Afavorirem i incentivarem la participació activa dels diferents agents protagonistes: pares, 
mares, professorat, alumnat i gent gran, reforçant el sentiment de pertinença a l'escola i 
al poble. 

● Aprofundirem en el funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, com ara el Consell 
Escolar Municipal. 

● Demanarem a la Generalitat la implantació de la primera escola infantil pública de 0 a 3 
anys a l’Eliana, i facilitarem beques per a las famílies que ho necessiten a les escoles 
privades que existeixen al nostre municipi.  

● Reclamarem a la Conselleria d'Educació la construcció d'un nou institut mitjançant el Pla 
Edificant.  

● Promourem la formació per a gent gran, facilitant l'accés a nous aprenentatges, a través 
de la creació de cursos i accions formatives reglades i no reglades per a gent gran, 
dissenyant també iniciatives per intercanviar coneixement sobre l'ús de les TIC amb les 
noves generacions. 

 

3.4. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

● Crearem línies de subvenció per garantir que la retolació del comerç a l'Eliana estiga en 
valencià. 

● Afavorirem l'aprenentatge del valencià a les persones nouvingudes, garantint el respecte 
i la potenciació de les seues peculiaritats. 

● Continuarem en el desenvolupament de plans de normalització lingüística i foment del 
valencià com a llengua vehicular de l'Ajuntament. 

● Garantirem que la documentació de l'Ajuntament estiga en la llengua que trie el ciutadà, 
garantint les opcions de les dues llengües oficials.  

● Promocionarem l'ús del valencià a l'escola mitjançant tallers i programes específics per 
conéixer l'idioma. 
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● Implantarem major oferta de classes de preparació per als distints nivells de valencià, 
continuant amb el programa voluntaris pel valencià i amb un impuls de la cultura en la 
nostra llengua. 

 

4. L’ELIANA POBLE COMERCIAL I DE PROGRÉS 

La institució també ha d’apoderar les persones sent un suport i un estímul i no un conjunt de 
traves. Cal per això, entre altres coses, una tributació justa, progressiva i flexible, amb capacitat 
d’adaptació a les necessitats específiques i puntuals.  

 

Una simplificació de la burocràcia tant de forma directa, pel que fa a l’àmbit municipal, com 
indirecta, servint d’eina per a facilitar l’accés a altres recursos i institucions supramunicipals, 
públiques i privades, i com a plantejament bàsic, una voluntat dels ajuntaments de servir tant 
d'estímul com de pont i acompanyament.  

 

El teixit social, la xarxa, és la base de l’economia del bé comú. Cal promocionar el comerç  i les 
iniciatives locals i visibilitzar la producció pròpia, de tots els sectors, tant en l’àmbit local com 
supramunicipal. Apostar per el que és local no ha de ser en tot cas un impediment per estar oberts 
a l’exterior i projectar no només el que fem sinó el que tenim i el que som. Hem d’afavorir 
l’associacionisme també en l’àmbit empresarial i comercial per tal de crear sinergies i 
realimentació. Facilitar en tot el que ens siga possible la cultura d’intercanvi i cooperació a tots 
els nivells. 

 

El turisme, sent un dels pilars de l’economia valenciana ha de ser cuidat i promogut, hem de fer 
possible compatibilitzar l’oferta turística amb la qualitat de vida de la població i fer compatible 
l’aprofitament econòmic, l’oci i el lleure amb la conservació de l’entorn, el patrimoni i la forma de 
vida de cada lloc. 

 

A més, els reptes que com a ciutadans europeus se’ns plantegen són grans, i les ajudes que la 
mateixa Unió Europea destine a projectes d’on podem treure molt de profit, són àrees que fins ara 
han estat jugant un paper massa secundari, i que els Ajuntaments del futur hauran d’assolir 
aquest repte. És per això que considerem necessària l'obertura d’un departament de relacions 
amb la Unió Europea per captar i aconseguir tota la línia de subvencions que puguem assolir per 
promocionar i ajudar el nostre comerç local, ajudar als nostres agricultors i aconseguir les 
infraestructures que ens corresponen. 
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4.1. COMERÇ LOCAL 

● Potenciarem la creació de cooperatives laborals que es basen en l'economia sostenible. 
● Crearem un Pla General d'Ordenació Urbanística, detallant les zones destinades a l'oci 

nocturn, i declararem l'Eliana com a municipi saturat de grans superfícies. 
● Estudiarem i implementarem mesures per aconseguir més zones d'aparcament tant en les 

zones pròximes al nucli urbà com dins del mateix 
● Dotarem de major partida pressupostària a l'àrea de comerç local per tal de fomentar i 

potenciar el xicotet comerç, senya d'identitat de l'Eliana, amb la creació de línies de 
subvenció per a fomentar l'associacionisme comercial i seu correcte funcionament. 

● Facilitarem la implantació de nous establiments comercials, reduint els tràmits 
burocràtics i facilitant tota la informació, amb la creació d'una oficina de comerç amb 
personal tècnic especialitzat. 

● Modificarem la normativa de terrasses perquè els establiments de restauració puguen 
desenvolupar la seua activitat amb normalitat. 

● Impulsarem la creació de l'Observatori de Comerç Local, per tal d'assegurar la codecisió 
entre el xicotet comerç, agents socials i l'Ajuntament en allò que els afecte directa i 
indirectament. 

● Realitzarem un estudi diagnòstic de la situació dels sectors econòmics de l'Eliana, 
col·laborant en l'associació de comerciants, detectant àrees de millora i posant recursos 
humans i econòmics per superar-les. 

● Farem valdre les nostres tradicions festives i culturals amb l'impuls necessari per a 
exportar-les. 
 

4.2. ECONOMIA I UNIÓ EUROPEA 

● Crearem una àrea de l'Ajuntament de l'Eliana que estiga destinada únicament a la 
captació d'inversió i fons europeus, com a ferramenta de desenvolupament del nostre 
comerç local. 

● Iniciarem un estudi de reordenació del tràfic per facilitar l'accés al nucli urbà en vehicle 
motor. 

● Facilitarem el pagament dels impostos municipals, dividint el pagament en terminis si així 
ho demana el ciutadà. 

● Concedirem beques i ajudes municipals per a l'alumnat universitari empadronat al nostre 
municipi que siga benefactor de la beca Erasmus, Erasmus+ o Séneca. 

● Crearem beques de formació i de pràctiques en les empreses de l'Eliana. 
● Implantarem el nou polígon industrial, que esdevindrà un autèntic fixador de l'economia 

en l'àmbit local, al mateix temps que impulsarem la col·laboració entre àrees i 
professionals de diferents territoris. 
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● Impulsarem la producció i el consum de proximitat i quilòmetre zero, així com la producció 
de qualitat certificada, reconeixent la producció local i la celebració de Fires i Certàmens 
locals. 

● Fomentarem l'agricultura ecològica a través de línies de subvencions en l'àmbit Europeu 
que complementen l'ajuda als agricultors. 

● Impulsarem les marques turístiques del nostre poble com a referent de qualitat, serveis i 
cultura, fent valer el nostre patrimoni històric i la nostra indústria artesanal, exportant-lo 
a fires estatals i internacionals. 

● Gestionarem la responsabilitat social de l'Ajuntament, elaborant un codi ètic amb 
clàusules socials i criteris de compra responsable, fomentant la formació i sensibilització 
del personal.  


