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Introducció 
En la situació actual en la que vivim els valencians, és inevitable no recordar tot lo que                 

hem perdut en estos últims anys. És cert que, en teoria, seguim sent una comunitat               

“autònoma”, pero en la pràctica hem perdut grans cotes d’autonomia política,           

econòmica i cultural, per culpa dels nostres governants. És un fet que la nostra ciutat               

de Valéncia, sempre solidària i amable, pareix condenada ad un ostracisme etern pels             

nostres governants i que viu en un constant agravi comparatiu respecte al tracte de              

favor que este dona a atres determinades ciutats. És també un fet que, tant a nivell                

estatal com autonòmic, la cultura valenciana està sent adulterada i fagocitada de forma             

continuada, sense que cap dels partits en representació intente evitar-ho. 

Habitualment més pendents d’atendre els seus interessos corporatius que de satisfer a            

la ciutat que governen i els vota, el tripartit que nos governa actualment en nostra               

ciutat, com el vintiquatre anys passats governat pel PP, han mirat més pel seu propi               

benestar i el del seus partits, que per la ciutadania, han segut décades de caciquisme               

que lo únic que han conseguit és mermar-li a nostra ciutat les seues possibilitats de               

prosperar. 

Hem pogut vore envellir nostra ciutat any a any, hem vist com la nostra Ciutat Vella                

cada dia es troba més deteriorada i abandonada. Com els servicis de neteja i              

manteniment de nostra ciutat, han anat disminuint paulatinament el seu treball, mentres            

els carrers estan més bruts i deteriorats. 

Hem vist com els nostres diners se balafiaven gastant-los en subvencionar entitats de             

dubtos comportament estatutari i constitucional, en favor d’una unificació d’una aliena           

llengua i d’un imaginari territori, en contra d’aumentar els servicis públics bàsics i             

deixant-los caure, empobrint i donant una image de nostra ciutat cada volta més             

llamentable.  

  

   



 

 

En quan als nostres barris, base en la qual se deu edificar nostra ciutat de Valéncia,                

cada volta se’ls ha tingut més abandonats. Casos escandalosos com La Creu Coberta,             

en el qual a pesar de tindre terrenys abandonats i en ruïnes, el chiquets encara van a                 

escoles en barracons i no disponen ni un lloc a on poder jugar en seguritat, o el                 

Cabanyal a on a tots se’ls unfla el pit per a salvar-lo d’una imminent desaparició com a                 

barri emblemàtic de nostra ciutat, pero que passen els anys i no es mou ni una rajola.                 

Barris com Benimàmet, Beniferri totalment abandonats i descuidats, Orriols o Torrefiel           

convertits en guetos de nostra ciutat. Malvarrosa fagocitat pel tràfic de drogues i aixa              

barri a barri que tenim que recuperar per a fer gran nostra Valéncia. 

Sí, les actuals circumstàncies són molt desfavorables pero, llunt de desmoralisar-nos,           

reforcen la convicció que nos impulsa. Esta, no és una atra que la de demostrar que,                

des de la voluntat de servici públic, és possible una atra forma de fer política, i que                 

l’eficiència en la gestió, la màxima de conseguir una economia diversificada, i una millor              

distribució de la riquea, són premisses bàsiques per a conseguir una estabilitat sòlida i              

enriquidora per a tots els valencians del cap i casal. 

És necessari potenciar una gestió eficient, racional, sostenible, en uns servicis públics            

dignes, pròxims i de calitat per als ciutadans que els financen en el seu treball i esforç                 

fiscal. 

És importantíssim per a nosatres conseguir un aire net per a la nostra ciutat, reduir la                

cantitat d'emissions tòxiques al mig ambient, reduir les zones altament saturades de            

soroll i la contaminació llumínica en un allumenat públic de baixa emissió. 

  

   



 

 

Considerem que en bona voluntat i no depenent no més que de nosatres en quant a                

deutes contrets que acabem pagant sent moneda de canvi, tant siga a nivell estatal              

central com del nort, se pot governar una ciutat com la nostra. Estem convençuts que               

els nostres veïns lo que volen és viure en pau, en uns servicis de calitat, que els seus                  

carrers estiguen nets, en una movilitat urbana de calitat, en un turisme racionalisat, no              

ofegats pels imposts, en definitiva tindre el nivell de vida que pot oferir-nos una ciutat               

com és Valéncia. 

Entenem la desafecció ciutadana davant del nefast panorama local actual, pero esta            

crisis deuria servir per a no tornar a repetir en el futur els erros que l’han originada, i                  

solament podrem revertir esta situació passant de l’indignació a l’acció. És l’hora del             

poble, és l’hora de POBLE. 

  

   



 

 

 

La regeneració com a meta 
La corrupció és inadmissible i la vinculada als partits polítics en responsabilitat de             

govern és totalment detestable. Davant dels escàndals pràcticament continus de          

corrupció política coneguts i de l’incapacitat dels teòrics servidors públics per a            

erradicar estes pràctiques delictives, en POBLE apostem decididament per les          

següents iniciatives de regeneració política: 

1.- La lluita contra la corrupció ha de ser dotada en els mijos necessaris, tant               

econòmics com humans, necessaris per a poder realisar la seua llabor. 

2-. Els partits, agrupacions i proyectes polítics han d’assumir l’artícul 20 de la             

Convenció de les Nacions Unides referent a la lluita front a la corrupció. 

3.- Reclamar l’expressa prohibició d’indult als condenats per corrupció política.          

Els delits vinculats a pràctiques corruptes no poden prescriure. 

4.- D'igual manera, requerim la revisió del sistema d’accés al càrrec de Secretari             

d’Ajuntament, impossibilitant la lliure designació, reforçant el sistema normal de          

provisió, és dir el concurs de mèrits entre funcionaris d’habilitació de caràcter            

nacional i mai la designació accidental en caràcter d’urgència per part de            

l’Alcalde, de funcionaris que no complixquen els requisits que marca la llei            

“suficientment capacitats per a cobrir els llocs de treball” i sempre baix la             

supervisió d'un organisme superior, per a evitar la discrecionalitat del govern           

municipal i favorint l’autonomia d’estos funcionaris de categoria superior que          

tenen entre les seues funcions la de “Fe Pública i Assessorament Llegal            

Preceptiu”. 

  

   



 

 

5.- Demanar l’inhabilitació permanent per a ocupar qualsevol càrrec públic          

d’aquelles persones condenades per causes de corrupció política i el          

reintegrament de les cantitats sostretes. 

6.- Solicitar un nou sistema d’incompatibilitats per a l’eixercici de qualsevol           

càrrec en empreses privades per part d’expolítics, almenys durant 10 anys, de            

manera que s’impedixca l’accés privat a informació pública confidencial i/o          

privilegiada. Servixca d’eixemple el vergonyós traspàs de representants públics         

cap a funcions eixecutives en empreses com ara les elèctriques, beneficiades           

per un supost deute tarifari que no és tal. 

7.- Implantar un sistema d’incompatibilitats, per mig del qual, les empreses           

privades en les que ocupen llocs directius càrrecs públics, familiars, o terceres            

persones en clara vinculació en el representant electe, no puguen obtindre cap            

tipo de benefici en els concursos públics convocats per les administracions. 

8.- Demanar l’impossibilitat d’endeutament de l’administració gestionada sense        

un pla de viabilitat econòmica per al dit endeutament aprovat per un interventor             

econòmic expert. Implementar les disposicions de la Llei d’Economia Sostenible          

evitant que les administracions públiques puguen esquivar la dita autoritat          

conferida per llei a l’interventor. Considerem que el Síndic de Contes hauria de             

fiscalisar els plans de viabilitat econòmica i dictaminar, favorable o negativament,           

si són conformes a la llei, independentment de la validació per cada interventor             

municipal. 

   

   



 

 

Els barris com a base de la ciutat 
Si els individus són la base de la societat, es pot dir que els barris són la base de ciutat                    

de Valéncia. 

POBLE, d’acort en els principis establits en la Convenció Valencianista de 2012 i 2018,              

defén una visió de la política pròxima i cooperativa, que potencie la comunicació en les               

associacions veïnals i en els ciutadans de manera constant. 

Cal dotar als acorts que s’alcancen en les juntes de districte del suficient poder i validea                

per a que deixen de ser mers canals informatius a on se done una participació real per                 

part dels habitants dels barris. És hora de reclamar i de que posteriorment passen              

coses. Les reunions en l’administració local no poden ser un tràmit més per a poder dir                

que s’han reunit. Cal firmar acorts, i que estos tinguen determinis i seguiments. L’única              

manera de millorar la vida del poble, es contant en el poble. 

Des de POBLE DEMOCRÀTIC, entenem i volem construir una gran Valéncia digna i             

habitable i per a esta meta, considerem que hi ha que conferir de personalitat,              

habitabilitat i sobretot dotar de humanitat i sociabilitat a cada u dels barris de la nostra                

ciutat. 

Si tots els barris complixen estos requisits, Valéncia també la complirà. 

És prioritari, com no podia ser d’atra manera, la neteja dels nostres carrers, mobiliari              

públic i edificis protegits a càrrec de la corporació municipal,autonòmica o estatal en             

cada u dels nostres barris, de la mateixa manera que les conservacions i ampliacions              

de les zones verdes. 

  

   



 

 

En determinats barris de la nostra ciutat, s’està produint un nou fenomen en quant a la                

saturació turística i proliferació sense mida del turisme i pisos nomenat com turístics de              

lloguer, assunt sumament preocupant per a nosatres. Des de POBLE DEMOCRÀTIC,           

proponem la llimitació de llicències per ad esta pràctica de lloguer i control exhaustiu              

dels pisos que conten en esta llicència, en la finalitat de la pau i convivència dels                

nostres veïns. 

La neteja de les proliferants pintades en fronteres, persianes d’establiments i atres            

elements arquitectònics, tindria que ser prioritària, aixina com aumentar un major           

número d’efectius controlant esta pràctica mijan les sancions administratives pertinents          

i, denúncia davant dels tribunals ordinaris en cas de que calguera esta situació. 

Considerem també elements prioritaris en tots els barris, la colocació i obligatorietat de             

l’us de pipicanes en una distància màxima entre ells de 750 metros. Aixina com dotar a                

la policia de barri dels elements necessaris per a detectar el chip obligatori, en els               

animals que per llei deuen portar-lo, baix sanció administrativa. 

Implantació en cas de que no existira de la policia de barri, en el objectiu de millorar la                  

convivència entre la ciutadania. 

En els barris a on existira zones altament saturades (ZAS), un estricte control i cap               

permissibilitat, per a erradicar este fet, aixina com l’eliminació de les zones conegudes             

com zones de “botelló” 

Nostra proposta inclou dotar a tots els barris de nostra ciutat, no a soles de zones                

verdes significatives, sino de zones deportives i espargiment a on els nostres menuts             

puguen jugar sense perill, ni risc dels materials públics o privats. 

Conseguir un barris habitables per tindre una Valéncia habitable. 

  

   



 

 

LA VALÉNCIA QUE VOLEM 
1) UNA CIUTAT NETA 
Front a la visió irreal de que els recursos del planeta són infinits, en POBLE pensem                

que assegurar el benestar de les generacions actuals no pot posar en perill el de les                

futures, i entenem que el patrimoni ecològic ha de ser protegit i potenciat, buscant              

harmonisar els efectes de la vida humana sobre els recursos i espais naturals, i la seua                

preservació. 

Les institucions públiques deuen ser les primeres en marcar pautes i donar eixemple.             

No té sentit que Valéncia estiga adherida al “Pacte dels Alcaldes”, i que en la pràctica                

moltes polítiques de l’Ajuntament atenten clarament contra els  principis d’eixe acort. 

És crucial implicar-se de forma coherent en el Mig Ambient, i per això apostem per               

seguir una fulla de ruta, la “Agenda 21”, que es plasme de forma efectiva en les                

següents mides: 

A) Reduir les emissions contaminants. Este punt deu prendre forma per mig            

d’iniciatives complementàries, com l’eficiència energètica i el foment de les          

energies renovables. 

En concret: 

● Fomentarem l’eficiència energètica i l’us responsable de l’aigua en els          

edificis públics i les llars, i impulsarem les ITE’s (Inspeccions Tècniques           

d’Edificis) en edificis vells i l’adequació de les instalacions defectuoses          

d’aigua, llum i gas, als criteris d’eficiència actuals. 
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● Apostarem per les solucions bioclimàtiques en la millora i la planificació           

urbana, i exigirem l’instalació de panels solars per a l’obtenció          

d’electricitat i aigua calent sanitària, en tots els edificis públics i en els             

edificis privats en rehabilitació o nova construcció. L’aforro conseguit         

d’esta forma, es podria destinar a implantar atres mides d’eficiència          

complementàries. 

● Potenciarem el transport públic i net (elèctric). 

● Els aparcaments de nova construcció tindran punts de càrrega per a           

vehículs elèctrics, i s’instalaran punts també en carrers i places de tota la             

ciutat. 

● Implantarem fanals, senyals i mobiliari urbà de baix consum i baixa           

contaminació llumínica, i completarem la reconversió a LED de tots els           

semàfors existents. 

● Monitorisarem els equipaments municipals per a tindre una informació         

adequada del consum d’electricitat, aigua i combustible, i poder         

determinar possibles mides de millora. 

● Controlarem periòdicament els nivells de polució i els mapes acústics. 

● Creació d’un programa d’ajudes per a la compra de ciclomotors i           

bicicletes elèctriques, bicicletes, patinets i noves formes de movilitat         

personal lliures d’emissions contaminants. 

● Creació de zones de zero emissions. 

● Recolocació o nova instalación dels punts de mesura de contaminats de           

l’aire per a que donen valors més realistes. Coordinació en punts de            

mesura privats, mòvils o fixes per a generar una base d’informació més            

ampla. 

● Instalació de plaques solars en parades del bus, parcs, etc. de forma que             

siguen autosostenibles energèticament. 

● Instalació de llosetes captadores de la contaminació en llocs especialment          

sensibles com les portes de les institucions educatives o hospitals. 

   



 

 

B) Reduir els residus. Partint de la màxima de que no és més net qui més                

neteja sino qui manco embruta, plantegem les següents propostes d’actuació: 

● Aplicarem protocols de reciclage en tots els edificis públics. 

● Aumentarem el número i freqüència de pas dels Ecoparcs mòvils, i el de             

contenidors de reciclage (paper, envasos, vidre, oli, piles, etc) en tots els            

barris. 

● Promourem la neteja d’amiant dels edificis públics, i estudiarem donar          

ajudes o bonificacions fiscals per a la retirada de l’amiant a les comunitats             

de veïns que ho soliciten. 

● Instalarem contenidors per a la recollida selectiva de residus orgànics, de           

forma experimental i de cara a la reducció dels abocadors i la fabricació             

de compost i biogas. 

● Estudiarem la possibilitat d’usar els fancs de depurar l’aigua per a produir            

gas que alimente a la flota urbana d'autobusos, tal i com es fa en algunes               

ciutats escandinaves. 

● Fer descontes d’aparcament i bonificar fiscalment als propietaris de         

vehículs ecològics (Exenció de l’impost de circulació per als vehículs “zero           

emissions”). 

● Simplificació dels tràmits per a l’implantació d’empreses que ajuden a          

millorar l’aire de la ciutat (p.e.: Empreses de “sharing” elèctric, bicicletes o            

patinets, pero també empreses d’energia sostenible, eficiència energètica,        

movilitat elèctrica, bicicleta, solucions industrials, etc). 

C) Crear noves zones ajardinades usant espècies autòctones i models de           
baix manteniment (xerojardineria, jardins mudéixars, etc.), i ampliar el jardí          

Botànic i el de Benicalap. 

D) Adecentar els accessos a la ciutat, eliminant abocadors illegals i edificis en             

ruïna. 

  

   



 

 

E) Ficar en valor l’Albufera, la Devesa del Saler i les plages de la ciutat.               

Valéncia ha de deixar de viure d’esquenes a la mar i als espais naturals que               

l'envoltonen, i hauria de millorar la comunicació en els seus pulmons naturals i             

treballar per la seua total regeneració. 

F) Protecció integral de l’horta front a l’especulació urbanística.         

Històricament, l’Horta de Valéncia ha segut la principal font de riquea i aliment de              

la ciutat i un dels factors més característics associats a la seua idiosincràsia.             

Seria un erro, una ironia i un crim, seguir expandint el creiximent urbà a              

expenses dels terrenys que han fet de la ciutat lo que és hui. 

No podem ignorar que són dels més fèrtils existents en terres valencianes, i que              

conjuguen valors ambientals, estètics, etnològics i estratègics, d’impossible        

substitució. Tampoc podem ignorar que protegir l’horta implica mantindre l’us          

agrícola que determina la seua fisonomia característica, i que això és totalment            

impossible si la protecció no va acompanyada de polítiques globals que ajuden            

als llauradors que la cuiden. En conseqüència: 

● Farem un cens de les parceles existents, en especial de les           

abandonades.  

● Revisarem el PGOU. Valéncia no necessita crear més sol urbà sobre           

l’Horta perque té un stock enorme de vivendes desocupades i solars           

abandonats, i una població minvant. 

● Crearem un banc de terres per a l’horta, que permeta l’arrendament i            

aprofitament estrictament agrícola de les parceles abandonades als        

agricultors i els parats que vullguen treballar-les, reservant per al cultiu           

ecològic un percentage de l’horta del terme municipal. 

● Promourem una marca de calitat per als productes de l’horta. 

● Farem que els menús de les institucions públiques, centres educatius i           

hospitals, usen els productes de l’horta per mig de convenis en els            

agricultors locals. 

   



 

 

● Fomentarem el consum de productes de l’horta en la ciutat (comerç de            

proximitat). No té sentit que, tenint tan prop una font tan vasta de             

productes agrícoles, no s’aprofite més en benefici dels habitants de la           

ciutat, i dels propis llauradors, els quals moltes voltes han de malvendre            

els seus productes a intermediaris o destinar-los a l’exportació. Per ad           

això, facilitarem espais públics en els mercats dels barris, que permeten           

que els consumidors puguen adquirir els productes directament dels         

agricultors que els cultiven, eliminant els intermediaris, i organisarem cada          

dos mesos una fira o mercat temàtic per als productes locals de            

temporada, de forma pareguda al Mercat de la Taronja de Castelló de la             

Plana. 

● Millorarem la vigilància rural i implantarem la “Guía Conduce”, per a           

controlar la traçabilitat i procedència del gènero en els comerços          

d'hortalices i evitar els furts en els camps. 

● Bonificarem la neteja i el treball dels camps, com ya es fa en molts              

ajuntaments. 

● Delimitarem rutes per a ciclistes i peatons, i ajudarem al manteniment dels            

camins rurals, barraques, alqueries i atres BIC, i destinarem les de més            

valor cultural a albergar servicis municipals, escoles-taller i aules         

ambientals per als instituts i coleges. És important delimitar estes rutes,           

per a que els ciclistes i peatons no interferixquen en les faenes agrícoles. 

● Crearem horts urbans en les zones d’horta abandonades. L’horticultura         

urbana, és una pràctica habitual en moltes ciutats europees, i una forma            

molt ràpida i barata de crear espais verts i evitar que els solars             

abandonats es transformen en abocadors i aparcaments insalubres. Per         

atra banda, són una ferramenta ideal per a l’oci i la socialisació de             

famílies, jubilats, i persones sense treball, la teràpia ocupacional dels          

discapacitats, i la didàctica infantil i jovenil. En el cas de Valéncia, estos             

horts es dividirien en parceles que es llogarien ad un preu simbòlic als             

   



 

 

ciutadans que ho demanaren, baix el compromís del cultiu ecològic de les            

mateixes i l’autoconsum dels productes cultivats com a úniques normes          

d’us. El model seria paregut al dels horts urbans ya existents en            

Benimaclet. De no complir-se el deure de manteniment d’alguna parcela,          

es cediria l’us d’esta a una atra persona que no tinga cap parcela. 

G) Regular l’implantació de minihorts, cobertes vegetals, jardins verticals i          
apicultura urbana en els espais públics i privats en els que siga            

tècnicament viable. Les abundants experiències positives en grans ciutats de           

tot el món (com el High Line Park de Nova York, com a màxim exponent)               

evidencien que, ben planificades, són formes molt bones d’aprofitar espais que           

d’atra forma quedarien sense apenes us; i que, a banda d’acostar la ciutat a la               

naturalea i netejar l’atmòsfera urbana, poden convertir-se en motius d’interés          

turístic. 

H) Creació d’uns premis anuals en dotació econòmica que reconeguen a           
empreses, associacions, investigadors, etc. en idees, iniciatives,       

investigacions o productes que milloren l’aire de la ciutat o l’eficiència           

energètica de la mateixa. 

I) Efectuar campanyes de conscienciació. És necessari promoure la cultura          

de la sostenibilitat, i el civisme, entre la societat valenciana, i si fora precís,              

establir possibles sancions per embrutar els carrers o contaminar el mig ambient.            

En este sentit, i respecte a uns atres països desenrollats, encara estem molt             

llunt. Solament des d’un adequat coneiximent del mig ambient i les seues            

problemàtiques, es pot aplegar a amar-lo i defendre'l. 

   

   



 

 

2) UNA CIUTAT HUMANA 
La societat valenciana ha canviat molt en les últimes décades. A les tradicionals             

reivindicacions socials de la ciutat hui s’afig la necessitat de donar una resposta a              

l’envelliment poblacional, als dependents, desempleats i immigrants, i fer que tots els            

habitants tinguen els mateixos drets i deures. És important ser conscients de que les              

circumstàncies de cada persona són úniques, i que l’atenció a prestar sempre deuria             

intentar adaptar-se a les necessitats individuals. 

També és primordial donar preferència a les inversions que revertixquen en un manifest             

benefici social, sobre les que no impliquen cap millora o solució dels problemes             

existents. 

En estes metes per davant, POBLE planteja les següents propostes: 

A) Sanitat i dependència: 
● Crearem els centres de salut pendents de fer en diferents zones de la             

ciutat, per a que els veïns no s’hagen de desplaçar fòra del seu barri per a                

rebre atenció primària, i per a reduir els problemes de saturació existents            

en ambulatoris com el del carrer Trafalgar. 

● Habilitarem programes de prevenció de la drogodependència i les ETS.          

És especialment important educar als més jóvens en un oci i una            

sexualitat responsables i sanes. 

● Reivindicarem que s’amplie l’Hospital Clínic, i que es recupere la Fé de            

Campanar com a hospital de referència per a Campanar, Benicalap, i els            

barris més pròxims. 

● Adherirem la ciutat als principis de la Declaració de Dublín 2013 

● Promourem diferents centres de dia associats als centres de salut de           

referència, aixina com programes de vivenda tutejada per a persones          

majors i persones dependents. 

   

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0716209.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0716209.pdf
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● Crearem unitats d’ajuda als familiars de les persones dependents. Estos          

familiars estalvien molts recursos a l’administració i és just compensar-los          

i ajudar-los. 

● Millorarem els servicis de teleassistència. 

● Bonificarem fiscalment a les empreses que ajuden de forma continua i           

demostrable a l’inserció laboral de les persones en algun grau de           

discapacitat física o síquica. 

● Farem més accessibles els carrers i servicis públics, adaptant-los a les           

dificultats motrius, de vista i audició, especialment semàfors, mijos de          

transport, i edificis i parcs públics. 

B) Infància: 
● Treballarem per l’eliminació dels barracons dels centres educatius i         

millorarem les instalacions dels centres més vells. Tots els coleges i           

instituts deurien reunir unes condicions d’habitabilitat mínimes, i        

actualment estes no es complixen en alguns d’ells. 

● Possibilitarem la creació de noves escoletes i ludoteques infantils, i          

flexibilisarem els horaris d’estes per a facilitar la conciliació familiar i la            

socialisació dels chiquets. 

● Fomentarem les escoles d’estiu, el deport, els tallers educatius i lúdics, i            

les activitats enfocades a difondre la cultura valenciana entre la població           

infantil. 

● Promourem programes d’educació vial i cívica, i charrades de policies,          

bombers i personal de manteniment i neteja, per a que els chiquets            

valoren la seua funció i la seua ciutat. També fomentarem campanyes           

educatives que consciencien contra l’abús escolar  i la violència. 

● Millorarem els servicis d’acollida dels chiquets sense llar, víctimes de          

maltractate o de famílies desestructurades, colaborant en les        

associacions especialisades en ajuda infantil, i creant ferramentes de         

prevenció i detecció precoç dels chiquets en situació de risc. 

   



 

 

C) Vivenda: 
● Fomentarem les vivendes de lloguer social, intentant adaptar els lloguers          

a la situació de cada família i seguint models de gestió com el d’Alzira. Un               

dret com l’accés a una vivenda digna no hauria de ser una qüestió de              

mercadeig, sino un element de justícia. 

● Facilitarem l’assistència social necessària a les famílies en risc de ser           

embargades. 

D) Ocupació: 
● Establirem una fulla de ruta que aspire als objectius marcats per “Europa            

2020” 

● Impulsarem cursos de formació adaptats a les necessitats reals del món           

laboral, que servixquen de reciclage per als desocupats de llarga duració           

i, en especial, aquells en majors dificultats de reincorporació. 

● Fomentarem la creació d’Escoles Taller i de programes de pràctiques          

tutejades, coordinant recursos i objectius en els instituts de FP i les            

universitats de la ciutat. 

  

   

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm


 

 

E) Integració i cooperació social: 
● Efectuarem campanyes de sensibilisació sobre les persones en risc         

d’exclusió social. 

● Incentivarem programes de convivència entre jóvens i majors i entre          

diversos colectius i nacionalitats, que estimulen l’empatia i el coneiximent          

de les diferents realitats existents. 

● Oferirem punts d’orientació als immigrants, a on puguen conéixer el          

funcionament de la nostra societat, rebre cursos de valencià i castellà, i            

facilitar la seua integració cultural i laboral. 

● Treballarem per a que es tanque el CIE (Centre d’Internament          

d'Estrangers) de Sapadors. En el seu lloc instalarem un CAE (Centre           

d’Acollida a l'Estranger). 

● Donarem el 0.7 % del presupost municipal a proyectes de cooperació           

solidària, i propondrem la creació d’un còdic ètic per a les empreses,            

basat en el comerç just. 

● Facilitarem espais de treball a les ONG i el voluntariat. 

● Realisarem auditories a les subvencions, per a evitar fraus o          

malversacions de fondos. 

   

   



 

 

3) UNA CIUTAT RESPONSABLE 
A banda de destapar molts casos de corrupció, la crisis econòmica ha evidenciat de la               

pijor manera possible que la gestió financera de l’actual govern municipal és            

insostenible; pero aixina i tot es seguixen balafiant les arques públiques com si no              

haguera passat res. En POBLE pensem que és necessari un canvi radical de mentalitat              

i que, inclús en temps de bonança econòmica i conscients de que els diners públics no                

cauen del cel, s’hauria de promoure un model de gestió més pràctic i racional, adaptat               

a les necessitats i els recursos existents en cada moment, i que invertixca en futur, en                

conte de gastar com si no hi haguera un demà. 

En base als nostres principis, les nostres propostes en esta matèria són: 

A) Combatre la corrupció institucional. Com consta en els estatuts i clàusules            

internes de POBLE, qualsevol conducta ilícita d’un membre del partit, implicarà           

la seua separació immediata del partit. En cas de presunta corrupció o            

malversació per part de qualsevol atre càrrec públic, exigirem que se li aparte del              

càrrec fins a que la justícia es pronuncie. 

B) Reducció de salaris als regidors i assessors municipals, adequant-los a           

les seues responsabilitats reals. La vocació d’un bon polític no deu dependre del             

seu sou. Ademés, els membres de POBLE renunciem expressament a la           

possibilitat de cobrar més d’un sòu públic. 

C) Reducció d’empreses públiques, consorcis, delegacions i organismes        
equivalents; i en especial totes aquelles que demostren sobradament la seua           

ineficàcia. 

  

   



 

 

D) Presuposts participatius. Tindrem molt en conte les reivindicacions de les           

associacions de veïns a l’hora d’establir les inversions en barris i pedanies,            

creant un catàlec de prioritats, per a evitar les licitacions de proyectes que no              

conten en un clar consens social. 

E) Transparència total, tant en el gast corrent de l’Ajuntament, com en els             

concursos, contractes, subvencions i processos de selecció de personal que          

s’efectuen. Publicarem el presupost municipal, el seu us i les possibles           

incidències, de forma trimestral i accessible, i penjarem en internet vídeos dels            

plens municipals, per mig de la web municipal. 

F) Compromís escrit de permetre actuar a l’interventor municipal en rigor i            
independència. 

G) Auditar el grau de compliment del nostre programa electoral seguint els            
criteris de la Roda de Deming. 

H) Fomentar la funcionalitat, aplicant protocols per a reduir l’actual deute           

municipal, concretant objectius anuals en les diferents àrees i regidories, i           

debatent públicament els resultats de les polítiques aplicades en elles al final de             

cada eixercici. 

I) Aplicar criteris socials i ecològics en els imposts, taxes i bonificacions            
municipals, com desgravar a les empreses que contracten a parats de llarga            

duració o en risc d’exclusió social del municipi, o desgravar als particulars i a les               

empreses que instalen fonts d’energies renovables o mides d’eficiència         

energètica en les seus vivendes o locals. 

J) Exigir a l’Estat una major participació en la finançació municipal.           

Valéncia és una gran ciutat, i com a tal necessita més ajudes estatals de les que                

rep hui en dia. 

  

   



 

 

K) Estimular el comerç local i el consum de productes locals i/o artesans, i              

estudiar estratègies de millora junt a les associacions de comerciants i artesans.            

Promoció del consum de proximitat entre la població i empreses com           

restaurants, obligatorietat per als organismes municipals i institucions que         

tinguen una dependència econòmica directa de l’Ajuntament. 

L) Incentivar la gastronomia local creant un distintiu de calitat de l’estil del             
“Fait Maison” francés, que premie als establiments que cuinen correctament          

els plats típics valencians. 

M) Dotar de microespais en lloguers assequibles als mamprenedors en          
idees innovadores, per a que puguen crear les seues empreses, seguint el            

model de les “start-up” i el “coworking”. 

N) Colaborar en les associacions de consumidors i l’Oficina Municipal          
d’Informació al Consumidor (OMIC), per a evitar abusos i fomentar les bones            

pràctiques. 

O) Treballar per a que la conexió de Valéncia a Ferrmed siga una realitat, i               

colaborar en l’Autoritat Portuària per a millorar el funcionament del port. 

P) Reducció de l’IBI a autònoms en els seus negocis per a estimular el teixit               

empresarial.  
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4) UNA CIUTAT SOSTENIBLE 

Valéncia, per a molts urbanistes, és una ciutat de tamany perfecte, pero mal             

planificada. No podem oblidar el principi bàsic de que les ciutats es deuen planificar per               

a satisfer les necessitats dels seus habitants, són una ruïna, i han deixat als valencians               

completament endeutats. 

Açò no significa que la ciutat dega renunciar a proyectes com el del Delta del Túria o a                  

infraestructures com l’accés nort al port, pero és important entendre que en la situació              

actual existixen qüestions més urgents, i que els recursos de la ciutat són llimitats. 

La creació de nous barris sense fer estudis de viabilitat previs tampoc pot seguir sent               

usada per l’Ajuntament com a font de finançació municipal, en tant que, cada volta que               

la ciutat s’amplia, també aumenta la necessitat d’estendre els servicis municipals           

(neteja, llum, jardins, centres educatius, centres de salut, etc.) i, si l’oferta de vivenda              

supera amplament la demanda, el sistema colapsa, com ha demostrat la bambolla            

immobiliària de l’última década. 

Si Valéncia vol ser realment una ciutat en vocació de capital, deu compartir les seues               

necessitats en les de la seua àrea metropolitana, coordinant-se en els municipis que             

L'envoltonen per a crear sinèrgies que beneficien a tots. S’haurien d’evitar els canvis             

aleatoris en l’ordenació pormenorisada, per a no deixar prematurament obsoleta          

l’ordenació estructural de la ciutat, i evitar que les dotacions públiques que sobre el              

paper es proyecten en base als ràtios de població, en la pràctica terminen convertint-se              

en propietats privades. 

Creem fermament que Valéncia necessita millorar els barris existents, rehabilitar els           

centres històrics (El Carme, Velluters, El Cabanyal), i donar un us pràctic als abundants              

solars i vivendes buides de la ciutat; i que, si pot fer-se, deu fer-se. 

  

   



 

 

Les nostres propostes d’actuació en matèria urbanística són les següents: 

A) Vertebrar la ciutat de forma equilibrada. S’hauria de garantisar que cada            

barri o, com a mínim cada districte, tinga les dotacions publiques bàsiques            

(jardins, zona deportiva, centres de salut i de dia, APARCAMENTS, etc). No té             

sentit llevar una zona deportiva de Benicalap per a fer-la en la Ciutat Fallera, ni               

llevar un hospital de Campanar per a fer-ho en Malilla. 

B) Incentivar la rehabilitació i el lloguer de les vivendes existents, donant            

garanties de seguritat als propietaris i bonificacions fiscals condicionades al          

posterior lloguer del pis. 

C) Fomentar la regeneració i peatonalisació dels carrers del centre històric,           

reservant l’accés i l’aparcament de vehículs als residents, proveïdors,         

emergències i servicis públics. També controlarem la velocitat dels vehículs (per           

mig de badanes o atres mides paregudes) en les zones on estiga llimitada, per a               

protegir als peatons i conscienciar als conductors. 

D) Detindre el nou pla del govern de la nau per al Cabanyal. En POBLE                

pensem que El Cabanyal és un patrimoni urbà d’un gran potencial que, com el              

Barri del Carme o Velluters, necessita ser rehabilitat, no destruït. Si l’Ajuntament            

haguera invertit en rehabilitar el barri tot els recursos que va prometre hui el              

Cabanyal no continuaria siguen una zona degradada, sino una zona molt           

atractiva. POBLE DEMOCRATIC tenia molt clar que la prolongació de l'avinguda           

Blasco Ibáñez fins a la mar era una aberració urbanística, un atentat contra el              

patrimoni i, sobretot, un atac als habitants del Cabanyal-Canyamelar. Per això           

presentàrem alegacions al pla, colaborant a que, finalment, el proyecte de           

prolongació fora descartat. Pero el nou pla propost pel tripartit governant conté            

encara moltes carències. Proponem la redacció d'un pla RICA (Rehabilitació          

Integral del Cabanyal-Canyamelar) que es centre en els problemes dels          

habitants del barri, que facilite la rehabilitació dels nostres edificis tradicionals,           

   



 

 

que elimine els focs d'inseguritat i degradació que continuen existint, que           

recupere per als vianants les travessies que posen en comunicació el barri en la              

mar, que recupere l'atractiu turístic del barri sense propiciar l'expulsió dels seus            

habitants tradicionals, i que evite la construcció d'edificis d'altures impròpies per           

a la tipologia tradicional del barri. 

E) Obligar a mantindre la coherència estilística en les zones històriques.           

S’ha d’evitar que en els conjunts històrics (Carme, Velluters, Benimaclet,          

Campanar, Cabanyal, etc), es construïxquen proyectes que puguen trencar         

l’harmonia arquitectònica de l’entorn. 

F) Exigir la rehabilitació dels edificis d’especial valor històric, i fer efectiva            

l’expropiació forçosa per a donar-los un us públic, en cas de que els propietaris              

es neguen a rehabilitar-los. 

G) Eliminar els “tapons” o edificis fòra d’ordenació especialment         
problemàtics, expropiant als propietaris o fent permutes per vivendes         

protegides (VPO) que estiguen sense ocupar. 

H) Revitalisar les infraestructures abandonades o infrautilisades de la         
ciutat. Alguns edificis ya construïts, podrien suplir determinades carències         

dotacionals de forma ràpida i barata. 

I) Evitar que les vores dels carrers es convertixquen en aparcaments           
indiscriminats, i millorar els paviments. 

 

 

 

   



 

 

5) UNA CIUTAT ÀGIL 
És de domini públic que un dels problemes més grans de Valéncia és el trànsit i la falta                  

d’aparcament en moltes zones de la ciutat. Per atra banda, una ciutat plana, no massa               

extensa, i en un clima suau i solejat, també hauria de traure més partit a les bicicletes                 

com el mig de transport fàcil, barat, ecològic i sà que són. Des de POBLE               

DEMOCRÀTIC, creem en una movilitat piramidal, a on en la punta sempre estaria el              

peató, seguit de bicicletes i vehículs no contaminats. En conseqüència, s’haurien de            

potenciar les solucions que possibiliten una circulació més àgil i que reduïxquen la             

necessitat d’usar els coches per a efectuar trayectes curts, i plantegem els següents             

compromisos de millora, 

A) Facilitar l’us del transport públic com alternativa al coche. 
● Habilitarem aparcaments dissuasoris estratègics en les entrades de la         

ciutat, per a l’intercanvi entre coche, metro, bus i bici. 

● Donarem especial prioritat a la terminació de la llínea de metro Tavernes            

Blanques-Nazaret, una infraestructura que està completament      

abandonada des de 2008 i que és fonamental per a comunicar radialment            

la part sur de la ciutat, que no té encara servici de metro. 

● Ampliarem el servici en hores punta (primera hora del matí i última de la              

vesprada) en les rutes metropolitanes que comuniquen la ciutat en les           

zones industrials. També demanarem a Ferrocarrils de la Generalitat que          

amplie l’horari de metro les nits dels finals de semana. 

● Exigirem a l’Estat que subvencione el transport públic de Valéncia igual           

que fa en els de Madrit i Barcelona i, si fora necessari, que modifique els               

criteris de bonificació que usa actualment. Si es considerara tota la           

població de l'àrea metropolitana de Valéncia, esta mida permetria baixar          

les tarifes de bus i metro i al mateix temps milloraria la calitat del servici. 

 

   



 

 

● Aplegar a que el transport públic depenent del nostre ajuntament fora           

100% elèctric o no contaminant. 

B) Facilitar i fomentar  l'us de la bicicleta com a mig de transport urbà. 

Des de POBLE DEMOCRÀTIC, considerem que els actuals traçats de carrils           

bici, construïts particularment durant esta última llegislatura, no han segut          

dissenyats de forma raonable, fins al punt de que han fet pujat exponencialment             

la polució mig ambiental en nostra ciutat debut als atascs produïts. 

La construcció desmesurada d’estos carrils bicis, pensem que llunt de donar           

llibertat i el protagonisme que es mereix este transport, lo que fan és marginar al               

propi cicliste. Les bicicletes deuen poder circular com un vehícul més i buscar la              

pacificació de peatons, bicicletes i automòvils. 

Alguns dels carrils bicis construïts deurien de replantejar-se, inclús donat el cas,            

llevar-se o canviar-se d’ubicació en el fin de poder aumentar la movilitat positiva. 

També considerem que hi hauria que: 
● Ampliar el número de ciclo-carrers. 

● Millorarem els carrils bicis existents (en especial el de l’Avinguda del           

Port), homologant dimensions i color, i colocant un paviment que dificulte           

els accidents per esvarons. 

● Aumentarem els aparcabicis de barra, per a poder ancorar tota la bici i no              

soles les rodes. 

● Estudiarem la viabilitat del lloguer de bicis elèctriques i de càrrega en            

Valenbisi, i valorarem si pot ser factible l’interconexió d’un mateix sistema           

per als municipis limítrofs a la ciutat. 

  

   



 

 

C) Sobre el lloguers de vehícul elèctrics en nostra ciutat. 

A l’igual que ya existixen empreses dedicades al lloguer de motocicletes           

elèctriques, deurien de potenciar l’inclusió de les empreses de lloguer          

d’automòvils que funcionen d’este modo. Nos consta que hi ha empreses           

dispostes a treballar dins de nostra ciutat en este àmbit. POBLE DEMOCRÀTIC            

obrirà esta porta tancada a pany i clau per l’actual govern municipal i que              

considerem tant important. 

Un centre peatonal, obert no més a vehículs no contaminants, veïns i            

aparcaments no té que ser el futur, sino el present de la nostra ciutat. 

 

  

   

   



 

 

6) UNA CIUTAT PARTICIPATIVA 
En POBLE, com a iniciativa ciutadana, pensem que una autèntica democràcia no pot             

consistir simplement en votar cada quatre anys, sino que ha de ser una faena              

quotidiana i transversal. Més encara existint internet i atres ferramentes, la gestió            

participativa dels municipis ya no és simplement una necessitat estructural, sino també            

una obligació moral. 

També es fa necessari millorar l’atenció al ciutadà, incorporant mides per a agilisar les              

tramitacions, facilitant l’informació i simplificant procediments burocràtics. 

En concret, actuaríem: 

A) Donant més pes a les Juntes de Districte en el funcionament de la gestió               
municipal i facilitant la representació ciutadana en totes les decisions          

d’interés general. 

B) Reordenant les àrees i delegacions, eliminant les que siguen          
innecessàries. 

C) Fomentant la finestreta única i la coordinació entre àrees. 

D) Millorant l'accessibilitat de la web municipal per a facilitar l’accés a            

l’informació i la gestió telemàtica dels tràmits ordinaris (lo que també repercutix            

en l’estalvi  d'impresos). 

E) Otorgant majors atribucions a les pedanies. L'Ajuntament conta en 15           

delegacions pedànees, pero els veïns encara han d’anar al centre de la ciutat a              

fer tràmits senzills. 

  

   



 

 

F) Implementant programes de formació contínua per al personal         
administratiu i auditories periòdiques que evaluen la gestió municipal i estudien           

possibles mides de millora. 

G) Donant més veu a les associacions de veïns, culturals, de mares i pares,              

de jóvens, etc. en la gestió local i en organismes de caràcter consultiu, com per               

eixemple el Consell Escolar.  

7) UNA CIUTAT INTERESSANT 
Els valencians sempre hem destacat per la nostra creativitat i per tindre una             

personalitat i unes tradicions molt marcades. En plena era de la globalisació, des de              

POBLE aspirem a una Valéncia oberta al món i orgullosa de les seues costums i la                

seua història, a una Valéncia que seguixca conjugant tradició i modernitat en totes les              

seues manifestacions culturals, des de les musicals a les plàstiques i des de les              

gastronòmiques a les lliteraris, i que siga un referent cultural. 

Una ciutat culta, per atra banda, no pot permetre que els chiquets estudien en              

barracons, no aprofitar la seua oferta museística, ni que el seu patrimoni arquitectònic             

se solsixca davant la desídia de les diferents administracions. Per últim, tampoc es pot              

oblidar que estem en una ciutat turística i que la cultura també és un atractiu turístic de                 

gran importància. 

  

   



 

 

En sintonia en estes premisses, defenem: 

A) Adherir Valéncia a l’Agenda 21 de la cultura. 

B) Treballar per a que Valéncia siga declarada Capital Europea de la            
Cultura. 

C) Potenciar la cultura en els barris per mig de les diferents Universitats             
Populars. Estes modestes institucions fan una gran funció sociocultural, des de           

l’alfabetisació d’adults a classes d’informàtica i idiomes, passant per cursos          

d’arts plàstiques o l’ensenyança de música i cultura valenciana. Són per tant            

una peça clau per a la difusió cultural i convé cuidar-les. 

D) Treballar per una nova Escola Oficial d’Idiomes. També s’estudiarà la           

possibilitat d’usar més instituts com aularis de vesprada. 

E) Colaborar en les associacions culturals locals, i adherir-se a la solicitut            

d'un còdic ISO 639-Val, per a les Normes de la Real Acadèmia de Cultura              

Valenciana (Normes del Puig). 

F) Millorar els museus: 
● Fomentarem una oferta expositiva variada, i facilitarem l'accessibilitat als         

museus, instaurant jornades de portes obertes o “Nits en Blanc” en           

determinades efemèrides de l’any. 

● Treballarem per a que la Ciutat de les Arts i les Ciències i la Marina del                

Port, siguen l’espai sociocultural que deurien ser i no són, promovent           

activitats per a tots els públics. 

● Rehabilitarem la muralla àrap de Valéncia, per a fer-la visitable. 
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● Treballarem per conseguir un Museu Sorolla per a la ciutat i buscarem            

una ubicació definitiva per a als fondos del Museu Marítim i del Transport.             

És incomprensible que Valéncia no conte en una espai mínimament digne           

dedicat al seu pintor més universal, ni en un us per a les drassanes, i que                

els fondos del museu del transport es rovellen en un almagasén oblidat. 

● Impulsarem la creació de rutes turístiques, ecològiques i museístiques per          

la ciutat. 

● Reclamarem al Ministeri de Cultura que amplie i dote adequadament el           

Museu de Belles Arts, segona major pinacoteca de l’Estat, pero de les            

últimes en rebre inversions estatals. 

G) Biblioteques i archius: 
● Ampliarem l’horari de les biblioteques municipals, aixina com les zones          

WiFi, intentant adequar el servicis disponibles a les necessitats dels          

usuaris (estudiants, investigadors, etc). 

● Aumentarem els fondos existents en les biblioteques, tant els físics com           

els digitals, i les dotarem de llibres en Normes del Puig. Considerem que             

en ple sigle XXI no té sentit que les biblioteques valencianes tinguen tota             

classe de llibres en idiomes estrangers pero no en llengua valenciana,           

vetant el dret dels usuaris a conéixer les diferents realitats valencianes. 

● Farem campanyes locals de promoció de la llectura orientades als          

chiquets i jóvens. 

H) Festivals i certàmens: 
● Reformularem les activitats locals sobre cine i moda, perque tal i com            

estan concebudes actualment són poc útils. És necessari donar-los una          

perspectiva més pragmàtica i enfocar-les com a trampolins per als jóvens           

creadors valencians i la promoció turística i cultural de la ciutat. També            

estudiarem la possibilitat de crear un festival sobre publicitat. 

● Millorarem la promoció dels festivals i concerts musicals. 

   



 

 

● Potenciarem el turisme cultural, gastronòmic, de congressos i creuers.         

Valéncia és molt més que sol i plaja, i hauria d’aprofitar molt més les              

seues infraestructures i peculiaritats per a generar activitat econòmica         

complementària i dinamisar el món laboral durant tot l’any. 

8) UNA CIUTAT ACTIVA 
És un fet que actualment el deport és una part imprescindible en la vida diària de molts                 

valencians. Si be que, de forma general, en Valéncia existix una oferta deportiva             

acceptable, molts barris encara seguixen sense tindre instalacions deportives públiques          

suficientment adequades a la demanda existent, dificultant a molts veïns l’accés a la             

pràctica deportiva. 

Per atra banda, els efectes de la crisis econòmica units a les tradicionals preocupacions              

i dubtes naturals a la seua edat, fan que la joventut actual, es trobe en una situació                 

complicada i necessite una atenció adequada. Si volem uns adults feliços, implicats,            

creatius i responsables, és fonamental proporcionar als jóvens d’ara les oportunitats           

que siguen necessàries per al seu desenroll com a persones, i tractar-los com la part               

fonamental de la societat que són. 

Com a resposta ad estes necessitats, advoquem per les següents iniciatives: 

A) Facilitar l’activitat deportiva: 
● Procurant que cada barri i pedania tinga unes instalacions deportives          

bàsiques, per a que els veïns no tinguen que usar les instalacions d’atres             

barris, en els problemes que comporta. 

  

   



 

 

● Creant trinquets de pilota valenciana, i fer tallers sobre este deport           

autòcton, per a donar-ho a conéixer i que no es perga la seua pràctica.              

Com és de trellat i des del respecte a tots els deports, en POBLE sempre               

hi haurà una discriminació positiva cap a la Pilota Valenciana, hui           

reconeguda i admirada en Europa i Amèrica pels campeonats Europeus i           

del Món dels quals la Selecció Valenciana n'ha conseguit molts, en           

categories Masculines i Femenines i a diverses modalitats. En la mida de            

lo possible, colaborarem en la seua difusió junt als Clubs i la Federació,             

els coleges i els Jocs Escolars (que ya van per la XXXIV edició). 

● Impulsant els programes de la Fundació Deportiva Municipal. 

● Baixant les quotes dels polideportius municipals, en especial als         

desempleats i els jóvens. 

● Municipalisant la gestió dels polideportius públics. Si les empreses         

privades anhelen gestionar estes instalacions, és perque obtenen grans         

beneficis gestionant-les, de forma que l’excusa de que convé         

privatisar-les perque són ruïnoses per al consistori és absurda. 

● Aumentar l’ajuda per al deport d’èlit en nostra ciutat 

B) Apostar per la Joventut: 
● Millorant els Centres Municipals de Joventut i els servicis d’informació          

jove, per a que les jóvens puguen rebre una orientació adequada sobre            

tots els temes que els preocupen. 

● Fomentant  l’oci nocturn saludable, oferint activitats alternatives al botelló. 

● Creant més albercs jovenils municipals, seguint l’estela dels existents en          

el Saler i Rocafort. 

● Habilitant més espais per a la socialisació, l’associacionisme, i el          

voluntariat jovenil, seguint el model de l’Hotel d’Associacions Jovenils i la           

Casa de l’Alumne de l’Universitat Politècnica. 

● Promovent tallers de teatre, música, debat, idiomes, etc. enfocats als          

jóvens. 

   



 

 

● Permetent que els alumnes en dificultats per a trobar un lloc per a fer              

deport, estudiar o treballar en grup, puguen usar les instalacions del seu            

colege o institut fora de l’horari escolar, facilitant els mijos per a que             

puguen fer-ho de forma controlada i segura. 

● Potenciant sinèrgies entre el Consell de la Joventut, el IVAJ i les            

associacions jovenils. 

● Fixant en el barri d’El Cabanyal d’una Oficina de lloguer per a l'estudiantat             

universitari. La situació de la zona és perfecta per als estudiants i            

supondria la revitalisació de la zona com ha ocorregut en atres barris de             

la ciutat (activitats culturals, espais vius, locals de restauració...). 

● Proporcionant ferramentes que faciliten l’accés a la primera vivenda, ya          

que l’Oficina Municipal de Vivenda Jove, no termina de funcionar com           

deuria. 

9) UNA CIUTAT SEGURA. 
Tal i com recomanen les conclusions dels treballs efectuats pel Foro Europeu de             

Seguritat Urbana (FESU), que no només sosté la necessitat de treballar per a reduir la               

delinqüència sino també la de millorar la percepció social de seguritat; la gestió de la               

seguritat pública a nivell local, ademés de fer-se per als ciutadans deu fer-se contant en               

ells, i enfocant-se més en la prevenció social de la delinqüència que en la mera sanció                

en mijos policials o penals. 

Per tot açò, proponem estes polítiques públiques de seguritat: 

A) Favorir l’inclusió de tots els actors socials en el disseny dels            
programes preventius o de seguritat. Recolzant i impulsant totes les noves           

iniciatives preses per la Policia Local de Valéncia en matèria de programes            

internacionals i iniciatives com la mediació policial. 
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B) Fomentar l’equilibri entre la seguritat ciutadana i els valors cívics de            
respecte, tolerància, solidaritat i inclusió social. 

C) Treballar per la reintegració social i laboral de les persones infractores.            

Convé senyalar que les entitats locals actualment són les que absorbixen gran            

part de les penes alternatives a presó, com poden ser les fetes en benefici de la                

comunitat (TBC). L’implantació de més places de TBC per a determinats delits            

menors es correlaciona directament en una menor reincidència, i al ser una            

forma de justícia restaurativa, estalvia recursos als municipis. 

D) Regenerar ambientalment les zones degradades i evitar la creació de           
guetos. La finalitat és conseguir una ciutat equilibrada, agradable de viure, a on             

els espais públics pertanyguen als ciutadans. Una ciutat més amable en el peató             

i que tinga en conte els criteris de la “vigilància informal”. Fomentar campanyes             

de sensibilisació per a que la gent tinga un sentiment de pertinença a la seua               

comunitat i de respecte a l’espai públic. 

E) Efectuar enquestes de victimisació bienals i confeccionar una auditoria          
de seguritat (l’organisme ideal i per a fer-ho i decidir la seua periodicitat seria              

l’observatori de la seguritat que proponem a nivell autonòmic), per a obtindre una             

panoràmica de la realitat local i saber si s’estan gestionant be els recursos i              

quines mides correctores haurien d’implantar-se. 

D) Impulsar la policia de barri en aquells barris a on hui no està present. 

  

  

  

   



 

 

10) UNA CIUTAT ATRACTIVA 

Una de les cartes de presentació de la nostra Ciutat són les seues festivitats. Des de                

POBLE, com a proyecte netament valencià, defendrem totes les festes i tradicions            

valencianes, centrant-nos, principalment, en els següents punts: 

A) Falles: 
● Fomentarem la convivència entre veïns, fallers i no fallers, creant un espai            

de debat i coneiximent de les necessitats i punts de vista de cada part. 

● Donarem la paraula i el protagonisme als actors principals de la Festa: els             

fallers. En este sentit, favorirem unes Assamblees de Presidents totalment          

participatives a on siguen ells, com a representants de les seues           

comissions, qui decidixquen com volen que siga la festa fallera així com el             

seu màxim orgue rector, la Junta Central Fallera. 

● Crearem una oficina municipal que coordine l’acció de totes les regidories           

i servicis que tenen a vore en la semana fallera (circulació i transports,             

parcs i jardins, seguritat ciutadana, etc.) en la finalitat de rebaixar els            

tràmits burocràtics per a l’obtenció de permissos i favorir         

consensuadament les necessitats de cada Falla. Igualment, esta oficina         

inclourà assessorament llegal i fiscal per a les comissions falleres. 

● Reajustarem les taxes municipals i de l’aigua que actualment han de           

pagar-se per a obtindre permissos com, per eixemple, de bunyoleries i           

atres llocs de venda d’aliments. 

● Favorirem l’explotació de les demarcacions falleres com a forma         

d’obtindre recursos econòmics, sempre de forma adequada i en consens          

en el veïnat, no només els dies de Falles, també a lo llarc de l’any en                

benefici de les comissions, el barri i el comerç de proximitat. 

  

   



 

 

● Treballarem per la seguritat ciutadana durant els dies de Falles impedint           

excessos com, per eixemple, el vandalisme, la venda incontrolada         

d’artefactes pirotècnics de gran calibre, així com la venda illegal i           

incontrolada d’aliments de dubtosa procedència 

● Controlar els espais de espargiment i verbenes i “botellons” pro d’edificis           

protegits 

● Tractarem les Falles com lo que en son: el gran event de la nostra ciutat.               

Així, fomentarem el seu aspecte cultural, solidari i de vertebració social i            

veïnal. Fomentarem el gast, dins de cada comissió, en el seu objectiu            

primordial: la falla. Així mantindrem les actuals ajudes als monuments          

fallers, l'allumenació i l'adquisició de casals fallers. També millorarem la          

seua promoció internacional (en especial atenció a la declaració de les           

Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat), i treballarem per a           

registrar i fer valdre les denominacions "Falla/as/es", "Faller/a/o" per a que           

no puguen ser utilisades per activitats no pròpiament falleres (concerts,          

corregudes de bous, events, menús, etc) sense el permís corresponent i           

pagant a les Falles el canon pertinent que es derive. 

● Recuperarem la Ciutat de l’Artiste Faller com a espai a on els artistes             

fallers puguen desenrollar la seua tasca, i com a espai cultural i            

d’encontre faller, construint un edifici polivalent, un Casal Faller, a on           

albergar els concursos de teatre, presentacions i demés events fallers,          

així com una digna Exposició del Ninot. 

● Fomentarem l’us de l’idioma valencià en les diferents manifestacions         

festives i culturals del món faller, respectant les distintes sensibilitats          

existents en la festa fallera. Igualment, protegirem i fomentarem la cultura           

popular valenciana com a element irrenunciable: des de la més tradicional           

(indumentària, tabal i dolçaina, bandes de música) fins a la més actual            

(grups de música en valencià) així com l’interrelació en atres          

manifestacions culturals i festives del nostre territori. 

   



 

 

● Realisarem un estudi d’impacte ambiental i de soroll de l’activitat fallera i            

fomentarem l’utilisació de materials, per a la construcció de les falles,           

menys contaminants. 

B) Semana Santa, Corpus i Creus de Maig: 
● Promocionarem la Semana Santa Marinera i ampliarem la seua Casa          

Museu. 

● Promourem els diversos actes i elements del Corpus (danses, roques,          

etc) i les Creus de Maig, tant pel seu valor cultural com pel seu interés               

turístic, hui desaprofitat. 

C) Sant Vicent Ferrer: 

La Festa de Sant Vicent Ferrer és una de les més importants, solemnes i              

tradicionals de la nostra ciutat. La seua finalitat principal és mantindre viva la             

figura del valencià més internacional de la nostra historia, el pare Vicent, i baix              

eixe punt de partida: 

● Treballarem per a la recuperació de la dotació econòmica de la Junta            

Central Vicentina. 

● Acondicionarem un espai digne com a seu permanent de la Junta Central            

Vicentina, convertint-lo en un lloc de reunió, archiu de la Festa, gestió de             

permissos municipals i assessorament llegal i fiscal per als diferents          

Altars i associacions vicentines. 

● Estarem presents institucionalment en els diferents actes oficials de la          

Festa de Sant Vicent, així com en els més representatius de cada Altar i              

associació vicentina. 

● Inclourem dins de l’orde protocolari propi de l’Ajuntament a l’Honorable          

Clavariesa, així com als membres directius de la Junta Central Vicentina,           

com a mostra del recolzament i el respecte que es mereixen. 

  

   



 

 

D) Fira de Juliol: 
● Millorarem la programació general de la Fira, per a fer-la més atractiva. 

● Promocionarem els concerts i la batalla de flors, com els valors turístics            

que són. 

● Potenciarem la presència de la pirotècnia durant la Fira. 

E) Nou d’Octubre: 

El dia de tots els valencians ha de tindre uns actes coherents en la seua dignitat                

i essència: 

● Recuperarem el Centenar de la Ploma per a custodiar la Senyera durant            

la Provessó Cívica. 

● Recuperarem el sentit de reivindicació valenciana de la Provessó Cívica.          

No es pot oblidar que és un acte en honor a la Real Senyera, i a l’event                 

històric que supon el Nou d’Octubre, on les manifestacions, símbols i           

consignes de qualsevol atra índole estan fora de context. 

● Promourem la penjada de Senyeres per part dels veïns com una forma de             

participació ciutadana en una commemoració que nos unix a tots. 

● Millorarem les activitats de la vesprada (moros i cristians, pirotècnia, etc). 

F) Festes de Nadal: 
● Usarem ornamentació preferentment diürna i llums de baix consum. 

● Donarem a Expojove un enfocament més didàctic, sense minvar el seu           

aspecte lúdic. 

 

   


