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EL NOSTRE PROGRAMA

“GENT DEL POBLE TREBALLANT PER CATARROJA”

Hui  en  dia  vivim  circumstàncies  desfavorables  en  tota  la  societat,  pero  llunt  de
desmoralisar-nos,  volem  reforçar  la  convicció  que  nos  impulsa  a  treballar  en
constància e ilusió pel nostre poble, Catarroja.

No tenim un atre  incentiu  que treballar  en la  voluntat  del  servici  públic,  i  per  això
pensem que hi ha una atra forma de fer política, i que la eficiència en la gestió, la
màxima de conseguir una economia diversificada i una major redistribució de la riquea,
són premisses bàsiques per a conseguir una estabilitat sòlida i enriquidora per a tots
els catarrogins.

Volem  potenciar  una  gestió  eficient,  racional,  sostenible,  en  uns  servicis  públics
dignes, pròxims  i de calitat per als ciutadans que els financien en el seu treball i esforç
fiscal.

Els nostres barris, desde Les Barraques fins al Raval, passant per La Regió, el Charco
o el Pilar, són la base en la que devem edificar el nostre poble, el qual cada volta més
ha segut abandonat en molts casos, ya siga perque no hi ha llocs a on poder jugar en
seguritat, o  perque de continuar en les actuals polítiques, barris tradicionals acabaran
desapareixent com a barris emblemàtics, que nos fan recordar als barris dels nostres
arrels.

Per a Poble Democràtic de Catarroja també és important conseguir un poble en un aire
net, reduir la cantitat d´emissions tòxiques al mig ambient, aixina com reduir el soroll i
la contaminació llumínica, pero mai menyscabant la protecció i la seguritat dels nostres
veïns.

Estem convençuts que la nostra població vol viure en pau, en uns servicis de calitat,
en una bona política de movilitat urbana, en un bon creiximent del turisme racionalisat,
sense estar agobiats pels imposts….. En definitiva tindre el millor nivell de vida que un
poble com Catarroja nos pot oferir.

Entenem la desafecció ciutadana davant del nefast panorama local actual, pero esta
crisis passada deuria de servir per a no tornar a repetir en el futur erros que l´han
originat, i solament podem revertir esta situació passant de l´indignació a l´acció. És
l'hora de tornar la política al poble, és l´hora de POBLE CATARROJA.

Per a poder revertir l´actual situació d´apatia en la que s´ha convertit  la política en
Catarroja, Poble Democràtic de Catarroja ha creat un programa modern i adequat a les
que considerem són les  necessitats  de hui  en dia  precises per  a  tots  els  nostres
ciutadans.
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BENESTAR SOCIAL, SANITAT i EDUCACIÓ

 DOTAREM de major presupost i més mijos humans a la Regidoria de Benestar
Social. Considerem que hui en dia es fan moltes coses be des de la Regidoria
de Benestar Social, pero encara no s´ha conseguit fer tot lo que és necessari
per a les persones més desfavorides de Catarroja, i  és per això que volem
potenciar en majors partides presupostàries tots aquells elements que fan que
estos sectors més vulnerables del  nostre  poble puguen eixir  d´esta situació
insostenible, per lo que no només les dotarem en més diners, sino que farem
tot lo possible per a incrementar en més mijos humans que aporten tot el seu
saber  per  a  portar  a  terme  tot  eixe  immens  treball  tant  burocràtic  com
administratiu que una regidoria d´estes característiques necessita.

 TREBALLAREM conjuntament en les Associacions humanitàries, caritatives i
socials.  Considerem que en molts  casos són elles les que més nos poden
aportar tota l´informació necessària sobre les necessitats dels sectors en els
quals  cada  associació  es  mou,  per  a  poder  nosatres  fer  les  millors  i  més
efectives polítiques per a intentar i conseguir portar a  fí tot lo que les mateixes
necessiten.  Colaborant  inclús  en  elles  per  a  poder  prestar  i  ajudar  a  la
convivència  entre  persones  majors  i  families  necissitades.  Des  de  POBLE
CATARROJA som conscients de que cada dia més i més tots els recursos són
pocs, per eixe motiu volem treballar de valent per a intentar reduir al màxim les
seues necessitats.

 INCENTIVAREM  programes  de  convivència  entre  jóvens  i  majors,  perque
creem que d´esta manera s´estimularà l´empatia i el coneiximent dels jóvens i
els coneiximents de les diferents realitats existents en la nostra societat, creant
una bossa de treball,  aixina com una bona organisació de voluntariat per a
poder portar a terme est immens treball.

 DONAREM el 0,7% del presupost a la cooperació solidària, i tot perque creem
que hui en dia una de les parts importants en la cooperació tant social com
humanitària  la  deuen  de  fer  les  administracions,  locals,  autonòmiques  i
estatals.

 EXIGIREM l´aument de meges per a l´ambulatori. Creem que ya és l´hora de
que la Regidoria de Sanitat  s´involucre definitivament en la nostra població,
degut a que no se correspón l´aument d´habitants en l´aument de meges. No
es pot consentir des de les llistes d´espera per a poder ser atesos inclús per a
la medicina familiar, la qual deuria de ser pràcticament immediata, i no que te
donen cita per a més de quinze o vint dies, com fins ara s´està fent.



POBLE CATARROJA – POBLE DEMOCRÀTIC (POBLE)

 EXIGIREM un servici d´urgències únic per a Catarroja, perque creem que nos
mereixem ser atesos per el millor dels servicis que una població com Catarroja
en un gran número d´habitants  es mereix.  No volem que els  nostres veïns
tinguen  que  esperar  tant  de  temps  per  a  poder  ser  atesos  en  les  nostres
urgéncies. Creem que Catarroja no té el servici sanitari que es mereix i per aixó
anem a ser constants, inclús si fa falta ser prou pesats, per a poder conseguir
portar a Catarroja la millor sanitat, exigint ya d´una volta  per totes la finalisació
del nostre ambulatori, renovant inclús les instalacions ya existents, i reivindicant
que tornen totes les especialitats  mèdiques que un poble com el  nostre  es
mereix.  També reivindicarem un consultori que ya fa molts anys deuria d'existir
en el Barri de les Barraques, a on se puga atendre a lo manco tres dies a la
semana a la gent més major del barri i a on es puguen fer les receptes sense
tindre la necessitat de desplaçar-se a l´ambulatori.

 EXIGIREM  que  els  nostres  meges  tinguen  a  la  seua  disposició  tots  els
materials  i  servicis  necessaris  per  a  atendre  als  seus  pacients.  No  podem
consentir per més temps que tinguen que anar a realisar les seues visites en
taxi,  exigirem  que  hi  haja  a  lo  manco  un  vehícul  fix  en  Catarroja  per  als
desplaçaments que hagen de realisar a les vivendes en casos urgents, aixina
com  una  ambulància  totalment  medicalisada  per  a  donar  un  bon  servici.
Obligarem a la Conselleria de Sanitat a revertir la situació de caos en la que
està sumit el nostre centre de Salut.

 ATENDREM en més eficacia les necessitats de les Residències dels Majors,
perque considerem que tot és poc per ad ells  Cada dia els centres necessiten
més  i  més  recursos,  i  nosatres  tenim  que  estar  ahí  per  tal  d´ajudar,
incrementant subvencions, dotant-los en més recursos i ajudant en tot lo que
estiga en les nostres mans per a intentar fer que el gran treball que realisen les
persones que gestionen i treballen en estos centres siga cada dia millor i de
major  calitat,  perque en  POBLE CATARROJA,  considerem que els  nostres
majors es mereixen tindre la millor i més digna calitat de vida.

 CONSIDERAREM  i  estudiarem la necessitat  de fer realitat  ya en el  nostre
poble d'un Centre de Dia Municipal per als nostres majors, que no necessiten
tanta atenció com per a estar en una residència, pero que o be per estar a
soles o per atres causes no poden realisar els treballs més bàsiques en la llar i
aixina  intentar  resoldre  un  problema que  per  desgràcia  es  dona en  moltes
families del nostre poble. 

 ADHESIÓ al Plà de Menjadors Socials de la Comunitat  Valenciana, i aixina
resoldre u dels problemes més importants en la nostra societat, i és que cap
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dels nostres veïns sofrixca per no tindre res quemenjar. Considerem que és u
dels  pilars  bàsics  de  la  nostra  societat  i  de  la  nostra  constitució,  que  tots
tinguen dret a poder menjar dignament.

 CREAREM per a les associacions humanitàries del poble, en la Plaça Vella, a 
on estava l'antic ambulatori,  un centre de referència per ad ells, a on puguen 
tindre els seus despachos i una sala de reunions, facilitant-los aixina la gran 
llabor en els diferents sectors de la nostra societat.

 DONAREM més respal al CEAM, realisant més activitats i millorant tots els 
servicis que des del centre es realisen en benefici dels nostres veïns.

 DOTAREM en el presupost  municipal l´ajuda al material escolar. Per a POBLE
CATARROJA  l'ensenyança dels nostres chiquets i jòvens és primordial, per
aixó considerem que en l´etapa escolar tots el nostres estudiants deuen tindre
a la seua disposició tots el materials necessaris per a una bona formació que
faça que destaquen en els seus estudis per a ser gent de futur, i tindre tots les
mateixes  oportunitats  per  a poder  estudiar,  per  aixó  volem crear  esta nova
ajuda, que segur será beneficiosa per a les families, perque si la despesa dels
llibres de text  és gran,  en moltes ocasions,  la  despesa de material  escolar
s'incrementa a lo llarc del curs molt més, inclús superant-la. 

 AUMENTAREM l´ajuda als llibres en tota l´etapa educativa obligatòria, per a
que ningú dels nostres estudiants en la seua etapa d´aprenentage no tinga cap
problema per a dur a terme els seus estudis. 

 AUMENTAREM  les  beques  de  menjador  als  menors  de  families  en  pocs
recursos, siga quina siga la seua condició, sense excluir a cap persona.

 AUMENTAREM les ajudes per a les escoles infantils, perque creem que des de
ben chicotets  deuen  de  tindre  ya  una  bona  ensenyança  acort  a  les  seues
necessitats i que esta siga al mateix temps de calitat.

 DOTAREM I AUMENTAREM el recolçament i el reconeiximent a l´esforç per
als notres jóvens universitaris, donant més soport ad aquells expedients més
brillants.
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 FACILITAREM l´ajuda per als estudiants universitaris que hagen de desplaçar-
se a la ciutat per a poder dur a terme els seus estudis en les millors condicions.

EMPLEO, COMERÇ I AGRICULTURA

 REDUIREM de forma efectiva la desocupació jovenil i de majors de 45 anys,
colaborant en el  centre SERVEF, creant més cursos, potenciant i  dotant en
majors subvencions a les Escoles Taller de la població, que creem que són una
de la base en les que es pot generar ocupació en Catarroja, i intentant que este
treball siga de calitat i que redunde en benefici dels nostres veïns, lo que farà
que puguen tindre major calitat de vida.

 REVISAREM  els  convenis  en  les  empreses  municipals  per  a  fomentar  la
contractació  dels  veïns  de Catarroja,  que són als  que principalment  devem
destinar  tots  els  nostres  esforços,  aixina  com  a  millorar  l'efectivitat  dels
contractes,  intentant  que  estos  siguen  de  calitat  i  reduïnt  al  màxim  la
temporalitat  dels  mateixos,  perque  considerem  que  d'esta  forma  creixerà
considerablement la calitat de vida dels nostres ciutadans.

 REVITALISAREM  i  sobretot  intentarem  dotar  de  majors  subvencions  les
Escoles  Taller  de la  nostra  població,  coordinant  recursos  i  objectius  en els
instituts  de  Formació  Professional  i  les  universitats,  inclús  incentivant  la
realisació de pràctiques en les empreses de Catarroja i fomentant la posterior
contractació en les mateixes.

 TREBALLAREM conjuntament en ACYPE, l'Associació del Mercat i l'Associació
d'Empresaris de Catarroja per a millorar totes les activitats que realisen en pro
del  nostre  comerç  i  la  nostra  economia  com  a  poble,  fomentant  noves
polítiques que redunden en benefici dels nostres comerços i empreses. 

 FOMENTAREM i ajudarem a fer del Mercat Municipal de Catarroja el verdader
punt  neuràlgic  del  consum  en  la  nostra  població,  ajudant  per  mig  de
campanyes especials, de consum, o de diversió, pero sempre pensant en els
protagonistes  del  mercat,  que  són  els  seus  comerciants.  totes  aquelles
activitats necessaries per a fomentar  les seus vendes.  Estarem en contacte
continu en ells per a fer les millors promocions, perque ningú més que ells en el
seu dia a dia són els que verdaderament saben quins són els seus problemes.

 PROMOUREM  rebaixes  fiscals  per  als  comerciants  autònoms  de  la  nostra
localitat. Considerem que u dels motors més importants de Catarroja són els
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comerços,  i  creem que  hui  en  dia  estan  veent-se  agobiats  per  les  actuals
polítiques  fiscals  que  l'Ajuntament  els  està  imponent.  Des  de  POBLE
CATARROJA volem treballar colze a colze en ells i conseguir eixa rebaixa tan
ansiada, perque de lo contrari molts dels nostres comerços es voran obligats a
tancar, i devem ser conscients que una població sense comerç és una població
morta, i nosatros volem ser un poble viu, per això anem a potenciar i activar
polítiques que nos porten a conseguir els nostres propòsits.

 FOMENTAREM entre el comerç e industria local la contractació dels nostres
veïns, d'esta manera, es fomentarà la baixada de la desocupació en la nostra
població, que és lo que tots ansiem i en lo que realment els polítics nos devem
centrar  i  aixina  també conseguirem que els  nostres  veïns  treballen  per  als
nostres mateixos veïns, que són els que finalment millor nos coneixen i els que
més poden aportar per al nostre comerç, millorant-lo i fent que este siga de
calitat

 FOMENTAREM politiques efectives per a incentivar el consum en els comerços
de Catarroja, per mig de fires, trobades, charrades, activitats per a totes les
edats i realisant campanyes de temporada, marcant una data única i senyalada
per a la realisació d'una gran Fira del Comerç digna d'un poble com el nostre, i
que siga atractiva no només per als nostres comerciants, sino per als nostres
veïns i per als d'atres poblacions, i aixina conseguir que siga un referent en tota
la comarca, perque lo més important per a POBLE CATARROJA és que els
nostres  comerciants  creixquen,  perque  d'esta  forma  el  nostre  poble  també
creix.

 ESTUDIAREM totes les zones del poble per a crear una zona d'Aparcament
gratuït en époques especials per al comerç i aixina fomentar el consum en les
tendes del poble.

 FACILITAREM i  simplificarem  tots  els  tràmits  que  siguen  necessaris  per  a
l'obertura  i  ampliació  dels  negocis  de  la  nostra  localitat.  Des  de  POBLE
CATARROJA considerem que devem ajudar, no perjudicar, al nostre comerç.

 CREAREM  una  Web  municipal  especifica  i  de  fácil  accés  per  a  tots  els
comerços, empreses i indústries de la població, a on es facilite tota l´informació
necesaria, tant d´actes, com d'ofertes, etc, i a on es fomente també la compra
ON-LINE en els nostres comerços, ya que aixó és el futur del nostre comerç.

 REVITALISAREM  la  Regidoria  d´Agricultura  dotant-la  de  major  presupost.
Catarroja és un poble a on sempre ha predominat  l'horta,  en casi  totes les
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famílies del nostre poble algú dels seus membres es dedica a l'agricultura, i
considerem que estos han estat  abandonats per part  dels seus governants.
POBLE CATARROJA vol  revertir  esta  situació,  perque  considerem que  els
agricultors  aporten una gran  part  de  l'economia  de  la  nostra  població,  i  es
mereixen que qui són els seus representants es preocupen d'ells en el dia a
dia, per lo tant, devem atendre les seues reivindicacions, com millorar tots els
accessos dels agricultors a les seues terres, per a poder portar a bon terme el
seu important treball.

 CREAREM  l´Oficina  d´Asesorament  a  l'agricultor,  per  a  que  treballe
conjuntament  i  de  forma  molt  directa  en  la  Conselleria  d´Agricultura.  Una
oficina especialisada d'assessorament als agricultors per a ajudar-los en tots
aquells  temes  importants  per  ad  ells,  com poden  ser  les  subvencions,  les
ajudes  que  puguen  rebre  en  casos  de  temporals,  ajudes  per  causes  de
malalties o plagues que puguen aparéixer,  i  un llarc etcétera que en moltes
ocasions les administracions coneixen i que no apleguen mai als usuaris. 

 CREAREM  la  patrulla  de  vigilància  agrícola,  recuperant  aixina  una  de  les
antigues reivindicacions dels nostres llauradors que veien en ella un respal que
ara  no  tenen  i  que  defenia  els  seus  interessos  davant  de  situacions
complicades,  com són els  robaments,  les agressions i  les indefensions que
estant patint en el seu dia a dia, lo que repercutix en que cada volta són més
les persones que renuncien a treballar les seues terres.

 CREAREM horts urbans, per a aixina conseguir que Catarroja siga un poble
sostenible i que produïxca estabilitat social en el futur, perque la seua creació
va més allà de l'àmbit alimentici. Els horts urbans influiran de manera important
en la Catarroja que desigem, tant en el seu desenroll com en el benestar dels
seus veïns, sent la cultura de la producció d'aliments una necessitat que devem
impondre per a les nostres generacions futures.

 CREAREM  en  el  Polígon  Industrial  l´Oficina  de  l´empresari  per  a  acostar
l'administració, i que esta siga una oficina econòmica-jurídica-administrativa a
on els mateixos empresaris puguen realisar tots els tràmits necessaris per al
seu treball i el be de les seues empreses, facilitant i aforrant-los temps, lo que
redunda en un major benefic, tant per ad ells com per als propis treballadors.  

 ESTUDIAREM la creació i la millor ubicació d´un Pàrqing gratuït i segur per als
grans transportistes del polígon industrial.
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 TREBALLAREM junt a l´Associació d´Empresaris de Catarroja per tal de trovar
i millorar totes les instalacions del polígon industrial. Considerem que tenim u
dels millors  polígons de tota la  comarca i  que es deu de millorar  en tot  lo
posible, pero sempre contant en l´opinió dels que verdaderament l´utilisen i els
que saben quins són els seus verdaders problemes.

JOVENTUT I DEPORTS

 CREAREM una Bossa Municipal de Treball per als jóvens entre 16 i 30 anys,
perque considerem que u dels majors problemes de la joventut dels nostres
dies és el treball, que molts no el troben o be tenen treballs precaris i cada volta
més temporals, per això des de l'Administració Municipal devem ajudar a tot
este colectiu de persones per a que treballen i es puguen sentir aixina realisats
com a persones.

 CREAREM el Centre Municipal de la Joventut en l´actual Casa de la Cultura.
Considerem que és una de les grans necessitats de la nostra joventut, tindre un
centre a on trobar-se, un centre que estiga acort a les necessitats que hui en
dia nos estan demandant, i que siga en unes instalacions de calitat. Des de
POBLE CATARROJA, considerem que el  lloc idòneu és l'actual  Casa de la
Cultura, perque està en un lloc cèntric de la població, en bones comunicacions i
a on en una bona redistribució de les instalacions podrem fer que siga el centre
més important tant per ad ells com per ad aquelles associacions que vullguen
realisar allí les seues activitats.

 FOMENTAREM  l´alquiler  de  cases  desocupades  en  els  barris  més  antics,
intentant donar ajudes per a incentivar-lo per als mès jóvens, lo que portarà
que estos barris es revitalicen i tinguen millor calitat de vida, fomentant aixina,
que els nostres jóvens es queden en el seu poble.

 POTENCIAREM els deports de base de la nostra població i totes les seues
escoles, (fútbol, judo, padel, tenis, frontenis, natació, rugby, dansa, etc), en les
seues dos variants, masculina i femenina, perque considerem que el deport és
igual  d'important  per  a  tots,  i  ningú  deu  ser  exclòs  per  cap  condició.
Recolzarem per tant en majors i millors subvencions, intentant realisar totes les
reivindicacions que a lo llarc de la pròxima llegislatura nos facen aplegar.

 BAIXAREM  les  actuals  quotes  de  les  activitats  deportives,  creant  nous
abonaments tant per a desocupats com per a jóvens i famílies numeroses. Tot
això per a fomentar la pràctica del deport. Reduïrem les tases per a l'alquiler i
l'utilisació de les pistes deportives.
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 EXIGIREM  un  major  acondicionament  de  les  instalacions  municipals
deportives. La realitat nos demostra en el dia a dia, que els nostres veïns estàn
realisant  les  seues  activitats  deportives  en  instalacions  cada  volta  més
estropejades i en majors deficiències, a on fallen molts dels servicis, els quals
no se  reponen o quan ho fan és molt tart. POBLE CATARROJA vol per als
seus  ciutadans  unes  instalacions  de  primera,  que  estiguen  en  les  millors
condicions per a la realisació de totes les activitats, per això serem constants i
actuarem en mà ferma per a que les empreses que gestionen les instalacions
les tinguen sempre perfectes per als usuaris, lo que redundarà en el seu be i en
ajudar a fomentar la practica del deport entre els catarrogins i catarrogines.

 CREAREM una nova pista  d´atletisme adaptada a les demandes reals dels
deportistes, perque considerem que les actuals instalacions per ad este deport
no cobrixen les necessitats ni dels clubs que les utilisen ni d'aquelles persones
que independentment practiquen esta modalitat deportiva. La nostra intenció és
crear unes instalacions modernes en les que se puguen realisar oficialment la
practica  deportiva,  creant  aixina  instalacions  completament  homologades.
Ademés volem realisar  dites instalacions en l'entorn de l'Avinguda Jaume I,
zona que creem que pot ser important per a l'expansió i la modernisació de
Catarroja.

 FOMENTAREM  el  nostre  deport  autòcton:  Vela  i  Pilota  Valenciana.
Considerem que un poble que recupera i manté les seues tradicions i els seus
deports és un poble viu, un poble respectuós, un poble que mira al futur sense
oblidar el seu passat, i en est àmbit Catarroja té una gran importància, tenim
grans Escoles de Vela, aixina com grans jugadors de Pilota Valenciana que
han d'anar ad atres localitats per a poder practicar els seus deports, i des de
POBLE CATARROJA, considerem que ya és l'hora de que puguen eixercir les
seues activitats en sa casa, en el seu poble. No nos oblidem d'ells i anem a fer
que se senten orgullosos de viure en Catarroja.

 REUBICAREM  l'actual  pista  de  SKATE  en  la  zona  del  pabelló  municipal,
dotant-la de millors i més segurs elements per a la correcta realisació d'este
deport tan de moda entre els nostres jóvens, fomentant un us correcte.

 CREAREM una escola municipal de Pilota Valenciana, recuperant este deport
valencià i intentant crear un campeonat en la nostra localitat, fomentant la seua
practica per mig d'exhibicions.

CULTURA I FESTES

 PROMOCIONAREN els  museus  i  centres  culturals  de  la  localitat.  Catarroja
sempre ha segut l'enveja cultural de la comarca de l´horta. Sempre hem segut
un poble que s'ha cacterisat per tindre una gran cultura. Teníem grans cines,
grans  teatres  als  que  venien  moltes  persones  d'atres  localitats.  Ara  per
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desgràcia tot això ya s'ha perdut. Pero per sòrt tenim un atre tipo d'activitats
culturals que no devem deixar de perdre. POBLE CATARROJA vol revitalisar i
fomentar  en  noves  polítiques  els  museus  de  la  població,  donant-los
l'importància que es mereixen, publicitant-los en els circuits turístics, donant-los
a conéixer entre els nostres veïns, perque molts d'ells no saben ni de la seua
existència.

 FOMENTAREM i colaborarem en la fundació, del Museu d´Antonia Mir, per a
ficar-lo dins de la ret de museus de la Comunitat Valenciana, lo que fomentarà
la cultura en Catarroja aixina com farà créixer este tipo de turisme en la nostra
localitat.

 RECUPERAREM  el  Museu  d´Alfons  Pérez  i  reobrirem  l´escola  d´escultura,
Museu que existia ya des de fa molt de temps i que considerem que ya és hora
de recuperar,  per a la memoria d´este gran artiste que ha portat el nom de
Catarroja per tot el món.

 CATALOGACIÓ  i  recuperació  d´obres  d´art  d´artistes  autóctons  que  están
desperdigolaes  pels  centres  municipals  i  almagasens,  creant  un  museu
permanent.

 RECUPERAREM definitivament la Vila Romana creant un parc visitable, aixina
com un museu arqueològic i un parc que nos mostrarà  qui i  com foren els
nostres antepassats. Volem recuperar la nostra història. Volem crear una gran
zona verda en el nostre poble i considerem que esta és la millor forma de fer-
ho. Un parc a on els nostres chiquets, jóvens i majors sàpien d'a on venen i al
mateix  temps  puguen  gojar  d'un  entorn  privilegiat  que  poques  poblacions
tenen, prop de les seues cases. POBLE CATARROJA vol recuperar la seua
història, no vol que  passe quatre anys més enterrada. Considerem que ya és
el  moment  de  que tots  la  conegam.  Lluitarem per  a  conseguir  esta  antiga
reivindicació.

 RECOLZAREM de manera efectiva als grups musicals, artístics i culturals de
Catarroja. Considerem que ells són la base de la Cultura en la población, en
ells residix el que sigam un poble ric, i per lo tant nosotros com Ajuntament
devem estar sempre colze a colze en ells per a facilitar-los que puguen donar-
se a conéixer i puguen participar en la vida social del nostre poble.
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 DONAREM més i  millor  soport  a  les  nostres bandes de música,  en millors
subvencions, fomentant la seua contractació.

 CREAREM el Pla Director de Festes, ya que considerem que l'actual forma que
s'està realisant de la gestió de les festes de la nostra localitat no és l'idònea per
a un poble com Catarroja. En la creació d'este Pla volem que totes les festes
que es porten a terme en el nostre poble apleguen a tots els veïns, sense que
ningú se senta exclòs. Volem que tot lo món, siga com siga la seua condició, se
senta implicat en l'àmbit festiu i cultural de Catarroja. Volem que siga un pla
que coordine totes les àrees en les que es tinguen que implicar les diferents
regidories de l'Ajuntament  fent  de pont  entre els  veïns i  els festers,  perque
entre tots farem que hi haja una millor convivència i un  major respecte, tant per
als que els agrada com per ad aquells que per unes circumstàncies o unes
atres no poden gojar de les festes. 

 FOMENTAREM l´aspecte cultural, social i vertebrador de les Falles i Moros i
Cristians.  Considerem  que  hui  per  hui  són  les  festes  per  excelència  en
Catarroja.

 REDISTRIBUIREM de millor  forma  les  subvencions  festives,  tant  per  a  les
Falles com per als Moros i Cristians, fomentant que estes subvencions siguen
de més calitat, destinat-les ad aquelles activitats per a les que realment siguen
necessaries, perque una bona administración deu de gestionar be els diners
dels seus ciutadans. 

 TRACTAREM d'assessorar a les festes per a conseguir patrocinis privats per a
aumentar els recursos en benefici de les festes i aixina fer un us més eficient
dels recursos públics.

          FALLES

o Les falles hui per hui és la festa que més gent mou en la població, i
considerem que deuen tindre un status que tots els dirigents que han
passat per l'administració els han negat. Les falles de Catarroja són un
gran  motor  econòmic  de  la  població  i  des  de  POBLE CATARROJA
volem que continue sent-ho, per això, anem a recolzar sempre totes les
seues activitats, i com a prova, des del primer moment en que entrem a
treballar en l'Ajuntament, solicitarem a la Generalitat la consideració de
Festa d'Interés Turístic Local, aixina com la consideració de Be d'Interés
Cultural per al món faller, perque considerem que una festa en més de
40 anys de tradició i  en més de 5000 fallers,  fa  molt  de temps que
deuria haver-ho conseguit.
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o Fomentarem i ampliarem les subvencions, destinant-les específicament
als monuments, bandes de música, allumenament, activitats culturals,
activitats  solidaries,  etc.  perque  considerem  que  d´esta  manera  les
subvencions són més profitoses i arriben millor a tots els sectors de la
població i de les activitats.

o Treballarem colze en colze en la UAFC, per a conseguir que la festa de
les  Falles  de  Catarroja  tinga  la  rellevància  que  es  mereix  en  el
denominat G7 del món faller de la Comunitat Valenciana.

o Fomentarem la creació del Dia del Faller, un dia de festa, harmonia i
agermanament entre totes les comissions de la localitat, a on es donarà
l'importància  que els  correspon  a  totes  les  persones  que treballen  i
lluiten per esta gran festa, aixina com també fomentarem la realisació
de festes conjuntes entre falles, respectant al nostre veïnat.

o Agilisarem i facilitarem tots els tràmits que es deuen realisar per a poder
efectuar  les  distintes  activitats  que  porten  a  terme  les  comissions
falleres, i que per l'experiència que tenim, són un verdader  problema, i
això  fa  que  en  numeroses  ocasions  es  desistixca  de  realisar  molts
actes, i  des de POBLE CATARROJA, creem que l'administració està
per a ajudar i no per a posar traves.

o Eliminarem  les  tases  i  fiançes  per  ocupació  de  la  via  pública  en
moments extraordinaris, i per a actes festius o per la cesió per part de
l'Ajuntament de cadires o taules.

o Crearem el  premi Faller  i  Fallera de l´any, per ad aquelles persones
més destacades del món faller catarrogí.

     MOROS I CRISTIANS

o Continuarem recolzant i fomentant esta gran festa que en els més de
vint anys que porta entre nosatres ha agarrat un auge important en la
nostra població.

o Treballarem junt a INTERCOMPARSA per a potenciar tant el mig any
com la festa oficial.
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o Crearem el premi Fester de l´any

o Dotarem  en  majors  subvencions  la  festa,  destinat-les  a  partides
concretes que redundará en un major benefic, tant per als festers com
per ad aquelles societats que lluiten i treballen per la mateixa.

o Considerem que es deu posar una data fixa per a sempre, en la que no
es mescle junt ad atres festes i tradicions de la població, fent que les
festes de Catarroja siguen un referent en tota la nostra comarca.

 FOMENTAREM la recuperació de les nostres tradicions i festes religioses, les
quals són una de les bases més important de tot el poble, perque recuperar les
tradicions considerem que nos fa vore d´una forma més especial com podrá ser
el  futur dels nostres ciutadans, que sabrán com cuidar i  respectar la nostra
cultura i la nostra idiosincràsia.

 RECUPERAREM i potenciarem les festes de Barri i de Carrer aixina com totes
aquelles  festes  genuinament  valencianes,  a  l'igual  que  potenciarem  en  els
barris la recuperació dels balls regionals.

 CREAREM un escenari  a l´aire lliure per a acostar  la cultura a la població,
perque considerem que la cultura no deu ser només per ad aquelles persones
que poden pagar una entrada. La cultura, les festes, les tradicions deuen estar
a l'alcanç de tots els ciutadans, i nosatres com a administració devem fer que
aixina siga, i ademés que siga de calitat, per això anem a procedir a realisar a
lo llarc de la llegislatura, un escenari natural en el Parc de Paluzié a on es
realisarà a lo llarc de tot  l'any una gran i  variada oferta cultural,  que estiga
també  a  l'alcanç  no  sols  dels  nostres  veïns,  si  no  també  de  totes  les
associacions del poble per a poder realisar les seues activitats.

 PROMOCIONAREM  el  Conservatori  de  Música,  firmant  convenis  en  la
Conselleria per a donar a conéixer als músics profesionals de Catarroja i de la
Comunitat Valenciana.

URBANISME I PORT
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 EXIGIREM al Ministeri de Foment, l´accés directe a Catarroja per la Pista de
Silla. Considerem que una població com Catarroja, en el volum de població tan
important  que tenim i   l'importància com a poble nos ho mereixem. Devem
tindre ya un accés directe i segur al nostre caixco urbà. Ya no podem esperar
ni  un  minut  més  per  a  que els  nostres  veïns  i  visitants  entren  a  la  nostra
població per una entrada digna i no tenint que passar pel polígon industrial, en
el  consegüent  perill  que  això  comporta.  Lluitarem  per  a  conseguir  esta
reivindicació important per al nostre poble.

 EXIGIREM la finalisació del Proyecte General del Port de Catarroja, ya és hora
de que tingam el port que nos mereixem, que tingam el port que els catarrogins
volem i necessitem, el port que siga l'enveja de tota la comarca i que puga ser
visitable i un atractiu més per a atraure turisme a la nostra localitat, perque tot
això redundarà en un major creiximent econòmic per a la nostra població i per
lo tant en un major nivell de calitat que podrem oferir, en més i millors sercvicis.
Catarroja ya no pot esperar més temps, devem revitalisar el nostre port i tot el
seu entorn i esta és la llegislatura en la que es deu fer i per ad això anirem a
parlar  i  a  negociar  en  totes  les  institucions  necessàries  per  a  conseguir  el
propòsit que nos hem marcat. Volem crear millors zones d´esplai, més zones
verdes, i de servicis i d'atenció als usuaris i vistants.

 CREACIÓ de l´Ermita de Sant Pere, una de les antigues reivindicacions de tota
la comunitat de peixcadors.

 AUMENTAREM l´allumenació de la ret pública, fomentant la seguritat, ya està
be que Catarroja siga un poble obscur i  insegur.  Els  veïns de Catarroja es
mereixen  tindre  un  bon  allumenament,  que  convide  a  passejar  pels  seus
carrers, que convide a eixir a visitar els nostres comerços, i que genere entre
els nostres ciutadans un ambient de seguritat. Una de les primeres mesures
que prendrem serà aumentar l'intensitat llumínica, això sí, sent respectuosos
també en el mig ambient, per lo que també aforrarem energia, utilisant l'última
tecnologia que redundarà en un major benefici per a les arques municipals i
conseguint que gràcies ad açò els nostres veïns tinguen una major calitat en
els seus servicis.

 ADEQUAREM parcs, carrers i servicis públics per a la total accesibilitat de les
persones en diferents discapacitats, perque considerem que tots els nostres
veïns, tinguen la condició física que tinguen deuen de ser iguals, i deuen de
tindre la mateixa oportunitat per a poder utilizar els servicis municipals, i poder
disfrutar  dels  seus  carrers  i  parcs  sense  cap  llimitació,  eliminant  barreres
arquitectòniques i establint una millor senyalisació.
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 REVERTIREM moltes de les  direccions dels carrers  dels  nostres barris.  La
realitat que hem pogut observar és que no ha tengut cap èxit la remodelació
dels sentits de numeroses vies, sobretot en els barris més antics,  que han fet
atres governs,  POBLE CATARROJA revertirà totes aquelles direccions que no
siguen concorts a les necessitats tant de ciutadans com de comerços, facilitant
que  siguen  transitables,  que  faciliten  les  compres  i  que  estiguen  en
consonància a lo que hui en dia nos està demandant la societat.

 REVERTIREM el  temps d´aparcament  en els  carrers  a  mensual  en lloc  de
semestral, aixina com revertir també aquells carrers en els que de forma anual
s'aparca només en una de les parts del carrer. Considerem que tots els veïns
són iguals, sense cap tipo de distinció, i tots es mereixen els mateixos drets.
Per ad això, una de les primeres mides que decidirem és la reversió de l'actual
forma  d'aparcament  en  els  carrers  de  la  nostra  població.  Al  mateix  temps
realisarem un estudi detallat de tots els  carrers per a intentar conseguir més
zones  d'aparcament  que  siga  eficaç,  conseguint  majors  beneficis  per  als
nostres veïns.

 REVISIÓ de l'actual ordenança de “Vados”  tant dins de la población com del
Polígon Industrial.

 CREAREM nous punts de càrrega rápida per a vehiculs elèctrics. Volem ser un
poble que mira al futur i que aposta per energies netes i renovables, per això
per a fomentar  l'us de vehículs elèctrics estudiarem les millors zones per a
instalar-los. Aixina també reduïrem l´impost de circulació ad aquells veïns que
adquirixquen este tipo de vehículs.

 FOMENTAREM  LA  REMODELACIÓ  integra  de  la  Plaça  de  la  Regió.  En
POBLE  CATARROJA,  considerem  que  tots  els  veïns  són  iguals,  i  com  a
administració devem protegir esta premissa i que no existixquen dos pobles
totalment diferents. Volem crear una plaça moderna, que siga el centre  del
barri i verdader motor econòmic, a on els nostres chiquets i jóvens puguen eixir
a gojar i els nostres majors puguen passejar tranquilament. Volem revertir esta
zona tan degradada de la nostra població, aixina com millorar tots els servicis
de les afores, aceres, vies públiques, allumenat, etc, en definitiva revitalisar tot
el barri i fer-lo atractiu i modern.
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 REMODELACIÓ de la Plaça del Port en la zona del Barri de les Barraques,
aixina com de la Plaça de la Llotgeta, fent que siguen unes plaçes atractives
per al barri.

 REMODELACIÓ de la Plaça del Fumeral en la zona de Filiberto, fent que siga
una plaça moderna, a on els chiquets tinguen jocs moderns i segurs i que siga
una plaça a on els veïns del barri puguen disfrutar d´ella.

 REALISAREM un carril bici atractiu i totalment vert i ecològic per als usuaris. El
farem conectant el carril bici de la Ronda Sur en el port de Catarroja, aplegant
en la mida de lo possible fins al Tancat de la Pipa, i tot per la zona del Barranc,
a on tots els seus usuaris podran gojar d'un gran parage natural.

 MILLORAREM  considerablement  la  neteja  de  tota  Catarroja.  POBLE
CATARROJA, no pot consentir  ni  un dia més que Catarroja es neteje cada
quatre anys.  Els  nostres  veïns  necessiten tindre  uns carrers  nets  tot  l´any.
Devem considerar les nostres vies, parcs, jardins i plaçes com a la nostra casa,
i volem tindre'ls sempre nets, per lo que revisarem el contracte en l´empresa
encarregada per a fer que complixca tot lo que Catarroja necessita. 

 Revisarem i millorarem l´ubicació de tots els contenidors de la població, fent-los
fixos  en  aquells  casos  a  on  es  puga  fer.  Incrementarem  el  número  de
papereres per tots els barris, exigirem l´ampliació de personal. Volem tindre un
poble net, i en esta premissa fomentarem la cultura de “CATARROJA NETA”.

 FOMENTAREM en campanyes, subvencions, cursets per a escolars, i un gran
número  d´activitats,  la  cultura  del  reciclage.  Perque  des  de  POBLE
CATARROJA, considerem que encara quede molta vida en este món, i volem
que siga en la millor calitat, per aixó som conscients de que devem cuidar-lo
per al futur.

ADMINISTRACIÓ, TURISME  I  ECONOMIA

 FOMENTAREM la “Ventanilla” Única, per a que siga realment efectiva. Com a
Ajuntament modern que nos considerem, devem facilitar als nostres ciutadans
tots els tràmits que estos deuen realisar. No podem consentir ni  un minut més
la lentitut en la que està sumida la nostra administració. POBLE CATARROJA
va  a  revertir  esta  situació,  fomentarem  per  a  agilitar  tots  els  tràmits
administratius una millora de l'oficina d'atenció al ciutadà, incorporant mesures
que l'agilisen, facilitant l'informació i simplificant els procediments burocràtics.
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 FOMENTAREM els presuposts participatius en tots els veïns de Catarroja, pero
ho farem de forma real, per a que tots els veïns pugen decidir a on es deuen de
gastar molts dels diners que el seu Ajuntament invertix en la población, tenint
en conte també a les associacions de veïns i  establint  noves, millors i  més
modernes inversions en tots  els barris de la población, sense cap distinció,
perque per a POBLE CATARROJA no hi ha barris de primera ni de segona,
tots els barris i veïns són iguals per a nosatros.

 REBAIXAREM   i  estudiarem  l´eliminació  de  les  Plusvalies  municipals  en
concordància en la supressió de l'Impost sobre el Patrimoni i  de l'Impost de
Successions i Donacions.

 EXIGIREM de la Direcció General del Catastre la revisió d'immobles o corregir
les sobrevaloracions a efectes del IBI.

 AUDITAREM  totes  les  subvencions  concedides  per  a  evitar  fraus  i
malversacions dels diners públics

 PROMOUREM  la  sostenibilitat  i  el  civisme  entre  la  societat  de  Catarroja,
perque una societat com l´actual deu de mirar al futur sempre respectant als
demés,  aixina  conseguirem  ser  un  poble  que  avança  en  força  i  en  millor
harmonia.

 CREAREM l´Oficina d´Asesorament jurídic a la dòna, al menor i a l'immigrant,
en professionals que puguen realisar-ho de la forma més correcta i en tots els
mijos que necessiten per a poder oferir el millor servici als nostres ciutadans.

 CREAREM una nova web municipal que realment siga d´utilitat per a l´usuari,
millorant  la  seua  accesibilitat,  facilitant  l´accés  a  l´informació,  aixina  com
fomentar la gestió telemàtica dels tràmits ordinaris.

 EXIGIREM la creació d´una Oficina de Turisme. Una oficina que tinga carácter
permanent,  perque  considerem  que  Catarroja  i  tot  el  seu  entorn  ya  ho
mereixen. Volem ser també un poble turístic, un poble que es conega més allà
de les seues fronteres i en esta oficina conseguirem que molta més gent nos
visite, perque ells serán els professionals que s´encarregaran de gestionar el
turisme de la nostra població. Volem que siga una oficina que organise rutes
culturals,  deportives,  festives,  culinàries,  etc  per  tota  la  població,  donant  a
conéixer tots aquells punts d'interés, creant rutes de museus, ecològiques, cicle
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turístiques, realisant visites guiades a la Comunitat de Peixcadors, al Tancat de
la Pipa, etc.


