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El	futur	és	verd	

Per	l’Eliana	del	futur	

La	clau	la	tens	tu	

	

L'Eliana:	un	municipi	amb	identitat	pròpia	que	treballa	pel	seu	futur	com	a	repte	creatiu,	pel	benestar	
de	totes	les	persones	i	animals	que	hi	habiten.	

Els	Verds	ens	presentem	a	aquestes	eleccions	amb	la	intenció	de	fer	una	política	municipal	en	la	qual	
els	veïns	i	les	veïnes	participen	activament	per	millorar	les	condicions	de	vida	i	la	convivència	al	nostre	poble.	

Som	 i	 volem	ser	 coherents	amb	els	nostres	principis	ecologistes	 i	 amb	 la	nostra	 responsabilitat	de	
representar	a	moltes	persones	que	creuen	que	davant	el	seu	Ajuntament	totes	les	persones	som	iguals	en	
drets	i	deures	i	que	entenen	que	les	persones	que	ocupen	les	regidories,	amb	independència	del	partit	per	
qual	han	sigut	elegides,	com	a	servidores	públiques	que	són,	defensen	l'interès	general	i	no	l'interès	dels	de	
sempre,	de	molt	pocs.	

Volem	ser	la	veu	dels	qui,	tot	i	no	podent	votar	encara,	estan	dient	alt	i	clar	que	hi	ha	que	aturar	ja	
sense	més	el	canvi	climàtic,	som	la	veu	a	l’Ajuntament	del	Fridays	for	Future	perquè	Els	Verds	apostem	pel	
mateix	model	d’institució	compromesa	que	els	més	joves	ens	reclamen	i	exigim	el	mateix	model	de	ciutat	
ben	definit:	 la	CIUTAT	VERDA,	AVANTGUARDA	A	LA	LLUITA	CONTRA	EL	CANVI	CLIMÀTIC,	un	model	de	
ciutat	del	benestar,	més	solidària,	més	justa	i	participativa,	més	habitable,	cohesionada	i	transparent,	més	
saludable,	accessible	i	inclusiva,	avantguardista	i	cosmopolita,	en	definitiva,	més	humana	i	respectuosa	
amb	la	convivència	amb	els	animals.		

Els	Verds	volem	incorporar-nos	a	l’Ajuntament	disposats	a	treballar	seriosament	per	i	amb	el	nostre	
poble	 i	 dedicar	 els	 nostres	millors	 esforços	 a	 totes	 les	 persones	 del	municipi,	 residents	 o	 transeünts,	
nouvingudes	o	amb	arrels	elianers,	siguen	quines	siguen	les	seues	necessitats,	idees	o	interessos.		

Per	això	el	Programa	Municipal	es	centra	en	cinc	grans	blocs	temàtics	al	voltant	de	l’Eliana	del	futur:	

L’Eliana	verda:		sostenible,	eco-eficient,	estalviadora	dels	recursos	naturals	i	econòmics.		

L’Eliana	del	benestar:	ciutadana,	inclusiva,	participativa,	solidària	i	igualitària.	

L’Eliana	avantguardista:	educadora,	emprenedora,	regeneradora	de	riquesa	i	recursos.	

L’Eliana	 cosmopolita:	 multicultural,	 integradora,	 promotora	 de	 la	 cultura	 i	 l’esport,	 preservadora	 del	
patrimoni	cultural.		

L’Eliana	animalista:	curadora	de	l’entorn,	generadora	de	convivència	pacífica	amb	els	animals	i		protectora	
del	benestar	animal.	
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En	cada	bloc	ens	delimiten	les	següents	propostes	bàsiques	que	marcaran	les	accions	polítiques	a	treballar	
al	llarg	de	la	legislatura-	

L’Eliana	verda:		sostenible,	eco-eficient,	estalviadora	dels	recursos	naturals	i	econòmics.		

Els	objectius	fonamentals	d'una	gestió	energètica	sostenible	són	l'estalvi	d'energia,	la	reconversió	ecològica	
dels	 sistemes	 de	 producció	 i	 començar	 el	 camí	 cap	 a	 la	 suficiència	 energètica	 local	 i	 comarcal.	 Per	 això	
proposem	 la	 unificació	 de	 les	 competències	 de	 medi	 ambient,	 urbanisme,	 serveis	 urbans,	 agricultura	 i	
ordenació	del	territori	en	una	nova	Àrea	municipal	que	seria:	ÀREA	DE	MEDI	AMBIENT,	ORDENACIÓ	DEL	
TERRITORI	I	SERVEIS	URBANS.		

ü Posada	en	marxa	de	manera	immediata	la	desnitrificadora.	La	posada	en	perill	de	la	salut	pública	
exigeix	mesures	 dràstiques	 que	 permeten	 obrir	 la	 planta	 	 tot	 i	 que	 queden	 sobre	 la	 taula	 les	
diferents	postures	sobre	el	cost.	Negociació	seriosa	amb	el	Ministeri,	ja	que	la	planta	és	de	la	sua	
propietat,	per	obrir	sense	entrar	a	parlar	de	pagaments	a	Acuamed	com	mesura	cautelar	i	urgent	
per	evitar	problemes	de	salut	pública		

ü Programa	d'educació	ambiental	a	la	ciutadania	en	general	 i	a	 la	població	escolar	per	fomentar	
una	cultura	ciutadana	que	afavorisca	l'estalvi	i	un	ús	racional	de	l'aigua.	

ü Creació	del	consell	sectorial	de	medi	ambient,	ordenació	del	territori	i	serveis	urbans.		On	estudiar	
i	debatre	com	renovar	i	millorar	tant	la	forma	de	gestió	dels	recursos	naturals	i	els	serveis	públics	
com	canviar	el	sistema	de	gestió	dels	serveis,	reconduint-los	a	la	gestió	directa,	com	introduir	les	
mesures	i	canvis	necessaris	per	tal	que	la	prestació	dels	serveis	no	supose	malestar	ni	destorbe	
a	 la	 ciutadania	 i/o	 a	 les	 seues	mascotes.	 La	 responsabilitat	 social	 corporativa	 ha	 de	 ser	 una	
exigència	en	tots	els	contractes	que	es	vulguen	subscriure	amb	l’Ajuntament.	

ü 	Aprovació	del	Pla	municipal	d'Estalvi	energètic	 i	 impuls	de	 les	energies	 renovables.	Ordenança	
d’estalvi	energètic:	Foment	de	les	energies	renovables	i	ajudes	municipals	als	ciutadans	que	aposten	
per	l'estalvi	i	les	energies	renovables.	Els	ajuntaments	han	de	donar	exemple	i	aplicar	en	totes	les	
seves	edificacions	i	aquelles	dependents,	l'eficiència	i	la	suficiència	energètica.	Ara	per	ara,	aquesta	
reconversió	energètica	és	totalment	possible	i	urgent.	

ü 	Política	integral	de	reducció	de	residus	domèstics	i	eliminació	de	l'ús	de	bosses	de	plàstic	buscant	
el	 residu	 Zero.	 Promoure	 la	 reutilització	 dels	 residus	 vegetals	 per	 a	 compostatge	 i	 biomassa.	
Promoció	 de	 projectes	 de	 reutilització	 d'envasos	 i	 compra	 ecològica	 amb	 les	 associacions	 de	
comerciants	de	la	ciutat.	Aprofitar	el	polígon	industrial	en	aquest	sentit	

ü 	Estudi	 i	debat	per	establir	un	 sistema	públic,	 adaptat	 i	 sostenible	de	 transport	públic.	 Establir	
convenis	amb	FGV	per	ampliar	horaris	de	metro	i	per	poder	circular	per	les	quatre	estacions	a	costs	
mínims,	si	més	no,	gratuïts.	Ampliació	i	millora	del	carril	bici	amb	connexions	amb	els	carrils	bicis	
dels	pobles	de	l’entorn.	Consolidació	d’aparcaments	públics	al	voltant	dels	centres	cívics.	

ü La	policia	de	proximitat	he	de	ser	l’acció	d’una	renovada	policia	local.		També	considerem	necessària	
la	creació	de	la	secció	de	Policia	Verda,	o	grup	operatiu	permanent	per	a	la	detecció	i	prevenció	de	
les	actuacions	contra	el	medi	ambient	
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ü Resoldre	 el	 conflicte	 entre	 zones	 d'oci	 i	 zones	 residencials	 amb	 normatives	 i	 mesures	 que	
impossibiliten	la	suma	de	les	molèsties	i	la	contaminació	acústica.	

ü Control	de	plagues	efectiu.	Introducció	de	elements	naturals	per	evitar	la	proliferació	massiva	de	
plagues,	com	els	mosquits	tigre.	Establiment	de	mesures	d’actuacions	tant	públiques	com	privades	
per	 assolir	 accions	 ciutadanes	 que	 previnguen	 nius	 de	 plagues.	 Neteja	 periòdica	 de	 solars	 de	
propietat	municipal	i	establiment	de	protocol	d’actuació	efectiva	en	els	solars	privats.		

ü Campanyes	 de	 conscienciació	 ciutadana	 sobre	manteniment	 i	 neteja	 de	 solars	 i	 piscines,	 i	 de	
mesures	de	prevenció	de	plagues.		

ü Finançament	local	just	i	sostenible.	Exigir	del	Ministeri	l’eliminació	immediata	de	les	limitacions	
de	finançament,	inversió	i	contractació	aprovades	pel	Ministre	Montoro	i	que	encara	no	han	sigut	
eliminades.		Els	ingressos	fiscals	han	d'augmentar	al	mateix	ritme	que	el	PIB,	per	mantenir	un	nivell	
d'ingressos	i	d'intervenció	municipal	equivalent	a	l'evolució	de	l'economia.	Posar	la	fiscalitat	al	servei	
del	benestar	 i	 l'ecologia.	Orientar	 la	 fiscalitat	 cap	a	una	major	progressivitat	per	 respondre	a	 les	
demandes	socials	de	la	ciutat.		

ü 	Estudi	 i	reforma	de	totes	 les	ordenances	per	 introduir	mesures	que	atenguen	a	 les	necessitats	
socials,	individuals	i	col·lectives	i	mediambientals	(millora	de	bonificacions	en	l'impost	municipal	
de	circulació	per	a	vehicles	respectuosos	amb	el	medi	ambient,	rebaixa	de	l'IBI	a	famílies	en	situació	
d’extrema	dificultat	econòmica,	ajornaments	de	pagaments	de	tributs	per	manca	de	possibilitats,	
Desenvolupament	de	bonificacions	o	subvencions	de	l'Impost	sobre	Construccions,	Instal·lacions	i	
Obres	per	energia	solar	etc.).	Revisió	de	les	taxes	municipals	per	afavorir	les	persones	amb	diversitat	
funcional	 o	 altres	 necessitats	 per	 edat,	 risc	 d’exclusió	 social	 o	 atenent	 a	 situacions	 de	 salut	
permanents	o	terminals	(salut	mental,	Alzheimer,	Sida,	etc.).	

ü En	matèria	de	despesa:	Drets	Socials,	habitatge	protegit,	lloguer	i	rehabilitació	eco-eficients	del	cas	
urbà	i	ecologia,	ús	que	no	abús	dels	recursos	naturals	així	com	eliminació	de	totes	les	barreres	
arquitectòniques	 i	 la	 proliferació	 de	 jardins	 i	 parcs	 infantils	 accessibles	 han	 de	 ser	 les	 grans	
prioritats	per	al	proper	mandat.	Cal	guanyar	en	eficiència	i	eficàcia	en	la	prestació	de	serveis.	

L’Eliana	del	benestar:	ciutadana,	inclusiva,	participativa,	solidària	i	igualitària.	

ü Creació	d'una	oficina	integral	d'atenció	directa	a	la	ciutadania,	on	tots	els	dubtes	i	peticions	siguen	
centralitzades,	independentment	de		l’àrea	afectada,	amb	ordinadors	per	poder	ser	utilitzats	per	les	
persones	que	necessiten	 fer	 tràmits	o	consultes.	Dintre	d’aquesta	oficina,	punt	violeta,	punt	verd,	
punt	taronja.		

ü Màxima	transparència	en	la	gestió	municipal,	un	Ajuntament	amb	butxaques	de	cristall,	complint	
la	 normativa	 actual	 de	 publicar	 anualment	 els	 interessos	 I	 relacions	 econòmiques	 privades	 de	 les	
regidores	i	regidors	per	evitar	amiguismes,	clientelismes	i	influències	indegudes.	Proposem	a	més	la	
signatura	del	Pacte	local	contra	la	corrupció	com	inici	de	legislatura.	El	Portal	de	transparència	ha	
de	ser	una	finestra	activa	i	actualitzada	de	tota	la	gestió	municipal.		

ü Aprovació	de	l’ordenança	d’accessibilitat,	en	el	primer	any	de	legislatura.	L’accessibilitat	universal	
ha	 de	 ser	 realitat	 a	 l’Eliana.	 Lògicament	 per	 aconseguir	 el	 desenvolupament	 efectiu	 de	
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l’accessibilitat	tot	el	terme	municipal	ha	de	ser	transitables	amb	voreres	en	tots	els	carrers	i	els	vials	
en	plenes	condicions.	A	més	és	necessari	que	tots	els	barris	estiguen	ben	connectats,	per	veretebrar	
el	poble	(	estació,	Torre	del	Virrei,	fonda).L’aprovació	de	l’ordenança	és	un	compromís	assumit	per	Els	
Verds	 en	 2011,	 davant	 l’associacionisme	 veïnal	 que	 al	 no	 obtenir	 representació,	 cap	 partit	 en	 la	
legislatura	2011-2015	va	dur	a	terme	i	que	en	la	legislatura	2015-2019	posarem,	en	la	coalició	Sumem,	
com	punt	de	programa	per	fer	govern,	 i	vàrem	presentar	 l’esborrany	per	registre	en	novembre	de	
2015,	sense	haver	tingut	mai	més	cap	noticia	sobre	ell.	Eliminació	de	barreres	arquitectòniques,	no	
només	 d'accés,	 sinó	 també	 de	 totes	 aquelles	 que	 impedeixen	 o	 dificulten	 poder	 desenvolupar	
l'activitat	pertinent	com	qualsevol	altre	ciutadà.		

ü Utilització	de	lectura	fàcil,	 llenguatge	de	signes	I	audiodescripció	en	totes	les	accions	municipals,	
iniciant	la	introducció	d’aquestos	sistemes	als	primers	Plenaris	on	junt	als	membres	de	la	Corporació	
ha	 d’have	 una	 persona	 que	 amb	 llenguatge	 de	 signes	 explique	 a	 la	 ciutadania	 el	 que	 està	
ocorreguent	als	Plenaris.	

ü Realització	tallers	i	cursos	de	formadors	d'assistents	personals	per	a	aquelles	persones	que	trien	el	
recurs	 humà	de	 l'assistència	 personal	 i	 la	 formació	necessària	 perquè	els	 professionals	 de	 l'àmbit	
sociosanitari	 coneguen	 el	 recurs	 i	 com	 se	 sol·licita	 l'assistència	 personal.	 Creació	 d'una	 borsa	
d'assistents	personals	en	el	municipi.	

ü Augmentar	 l'ajuda	 a	 domicili	 amb	 l'objectiu	 de	millorar	 i	 /	 o	mantenir	 el	millor	 nivell	 possible	
d'autonomia	personal	i	la	permanència	a	la	pròpia	llar	i	entorn,	donant	suport	a	les	persones	i	a	les	
famílies.	Demanar	a	la	GVA	la	creació	d’un	centre	de	dia	públic	al	municipi.	

ü Parc	d'habitatges	públics	de	lloguer	a	partir	d'acords	amb	la	Generalitat,	les	caixes	d'estalvis	i	els	
bancs.		Proposar	“compartim	espais”	permetent	col·laboracions	entres	les	persones	que	viuen	soles	
amb	persones	que	requereixen	d’un	lloc	on	viure.	

ü Aprovació	 del	 Pla	 Integral	 sobre	 la	 Joventut.	 Creació	 	 del	 Consell	 de	 la	 Joventut,	 fòrum	 de	
participació	efectiva	dels	 joves	dins	de	 la	corporació	municipal,	alternatives	reals	d'oci	 i	 cultura,	
temps	lliure,	tallers.	Incrementar	el	protagonisme	jove	en	la	presa	de	decisions	sobre	polítiques	de	
joventut	adoptant	fórmules	d'intervenció	directa	en	la	confecció	de	pressupostos	i	programes.		

ü Pla	 integral	de	 la	gent	gran.	Consell	del	majors	 	Promocionar	 l'autonomia	de	totes	 les	persones,	
activar	les	polítiques	que	generen	un	envelliment	actiu,	en	el	qual	la	participació,	salut	i	seguretat	
són	 pilars	 fonamentals.	 Promoure	 i	 crear	 espais	 de	 relació	 Inter	 generacionals.	 Pla	 d’accions	
d’envelliment	 actiu.	 Creació	 del	 voluntariat	 de	 majors	 amb	 plans	 de	 formació	 específics	 en	
col·laboració	amb	els	serveis	socials	i	diferents	associacions	(de	malalts	o	de	persones	grans,	etc)	

ü Potenciar	 i	 revitalitzar	el	Consell	de	Participació	Ciutadana	 com	a	màxim	òrgan	de	 representació	
cívica,	en	totes	les	seues	expressions:	Crear	nous	consells	sectorials	:	Consell	de	la	Joventut,	Consell	
del	 Voluntariat,	 Consell	 d’Accessibilitat,	 Consell	 de	 la	 Dona,	 Consell	 dels	 Majors,	 Consell	 de	 la	
Multiculturalitat,	Consell	de	Cultura,	Consell	d’Acció	Social,	etc.	

ü Fomentar	 la	participació	de	 les	 associacions	en	 la	 gestió	dels	 equipaments	públics	 i	 serveis	 a	 la	
comunitat.	Destinar	les	partides	pressupostàries	de	les	subvencions	fonamentalment	al	foment	de	
l’associacionisme	local		i	el	voluntariat.		
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ü Sol·licitar	a	Conselleria	un	segon	centre	de	salut	que	per	habitants	ens	correspon,	on	a	més	tinguem	
serveis	d’urgència	basics	i	mínims	com,	radiodiagnosi,	bioquímica	analítica,	ecografia	i	traumatologia	
a	més	d’un	servei	de	rehabilitació	que	evite	el	desplaçament	als	hospitals.	Servei	de	transport	fixe	
per	malalts	i	per	que	els	serveis	mèdics	puguen	fer	visites	a	domicili.	Això	permetria	estalvi	per	als	
pacients	i	la	sanitat	pública	en	termes	d'atenció	de	salut	(temps	de	diagnosi	i	prevenció)	i	en	termes	
econòmics	i	sostenibles	(menys	desplaçaments,	transports,	contaminació).		

ü Destinar	 el	 0,7%	 com	 a	 mínim	 del	 Pressupost	 Municipal	 per	 a	 projectes	 sostenibles	 en	 països	
empobrits	i	espoliats	pel	nostre	model	de	sistema	social	i	econòmic.	

ü Consolidació	 de	 la	 Regidoria	 de	 Polítiques	 d'Igualtat	 amb	 la	 creació	 del	 Consell	 de	 la	 Dona	 per	
promoure	polítiques	d'igualtat	reals	i	elaborar	protocols	que	generen	un	Pla	Transversal	d'Igualtat	
integral	a	tot	el	municipi	i	en	totes	les	àrees.	Consolidar	la	situació	de	monoparentalitat	en	els	criteris	
d'aplicació	de	diferents	polítiques	socials.	

L’Eliana	avantguardista:	educadora,	emprenedora,	regeneradora	de	riquesa	i	recursos.	

ü Petició	de	construcció	i	posada	en	marxa	del	segon	institut,		amb		oferta	de	cicles	formatius	que	
regeneren	el	teixit	empresarial	i	comercial	municipal	i	que	permeta	noves	línies	d’estudis	per	a	la	
joventut,	mitjançant	l’estudi	conjunt	amb	la	comunitat	educativa	(	batxillerat	artístic,	formació	en	
restauració	i	hostaleria,	integració	social,	etc)	

ü Estudi	de	la	viabilitat		de	la	construcció	d'una	escola	infantil	pública	(0-3	anys),	aprofitant	conveni	
i	 xarxa	 de	 la	 GVA	 d’escoletes	 ampliant	 el	 nombre	 de	 places	 en	 aquest	 tram	 d'edat,	 donat	
exclusivament	en	l'actualitat	per	la	iniciativa	privada.	Mentre,	establir	mesures	d’ajut	amb	conveni	
amb	les	escoletes	privades	per	oferir	places	subvencionades	per	afavorir	la	recerca	de	treball	de	
les	dones	i	per	permetre	que	persones	sense	recursos	puguen	accedir	a	les	escoletes.		

ü Col·laboració	més	estreta	amb	els	centres	educatius	per	fomentar	projectes	educatius	en	valors	
ciutadans,	 participació	 de	 les	 escoles	 en	 totes	 les	 activitats	 municipals,	 revitalitzar	 el	 Consell	
Escolar	Municipal.	Crear	Consell	educador	dintre	del	Consell	de	participació.		

ü Creació	de	l'Escola	internacional	d'estiu,	estudi	futur	Universitat	d'estiu.	
ü Aula	permanent	d'estudi.	Habilitar	una	aula	d'estudi	24h,	amb	connexió	a	xarxes	d'internet.	
ü Ampliació	de	zones	Wifi	sense	limitació		temporal	per		ús	en	llocs	d'estudi,		treball	i	oci	públics.	
ü Desenvolupar	els	 serveis	en	 salut	a	 les	escoles	 i	 instituts,	 amb	més	 interactuació	amb	 l'atenció	

primària	de	salut;	prevenció	de	la	violència	i	promoció	de	la	salut	mental;	incorporació	d'aspectes	
de	salut	en	les	activitats	d'estiu	i	de	vacances	tutelades	per	l'Ajuntament.	Fomentar	la		Introducció	
als	centres	públics	del	Programa	d’Intervenció	Sexual	de	la	GVA.		

ü Fomentar	les	activitats	emprenedors	de	la	joventut.	Creació	de	la	Setmana	Juvenil	de	l'Eliana,	on	
les	 persones	 joves	del	municipi	 desenvolupen	 i	 donen	a	 conèixer	 les	 seves	 activitats,	 iniciatives,	
experiències,	etc.	

ü Establir	mecanismes	d’economia	circular,	multiplicant	les	accions	comunitàries	i	col·lectives	entre	
la	 ciutadania.	 Reactivar	 les	 possibilitats	 d'accions	 conjuntes	 que	 ens	 atorga	 l'existència	 de	 la	
mancomunitat	com	a	mesura	de	reducció	de	costos	dels	serveis,	optimitzant	els	recursos.	
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ü Pla	 integral	 de	 modernització	 del	 comerç	 tradicional.	 Per	 garantir	 que	 el	 nostre	 comerç	 no	
desaparega	hi	ha	que	dir	clar	i	ras	que	no	podem	permetre	la	construcció	de	més	centres	comercials	
al	voltant	dels	accessos	al	nostre	poble.		

ü Donar	 suport	 a	 la	 investigació	 de	noves	 fonts	 d'energia	 fomentant	 i	 prioritzant	 la	 implantació	
d’empreses	verdes	al	polígon	industrial.		

ü Impulsar	 la	 cultura	 emprenedora.	 Afavorir	 l'ocupació	 en	 els	 nous	 sectors:	 agricultura	 ecològica	
urbana	i	periurbana.	horts	urbans	adequadament	condicionats,	centres	de	reciclatge	i	compostatge,	
energies	 renovables	 locals,	 sistemes	 de	 transport	 nets,	 rehabilitació	 del	 patrimoni	 històric	 amb	
materials	naturals	i	tècniques	bioclimàtiques,	treballs	d'artesania	,	educació	ambiental.	

ü Creació	del	Banc	del	Temps,	amb	la	finalitat	que	els	ciutadans	puguen	intercanviar	serveis,	aptituds	
i	habilitats.	

ü Creació	de	l'Oficina	de	bescanvi,	per	facilitar	l'intercanvi	d'objectes.	
L’Eliana	 cosmopolita:	 multicultural,	 integradora,	 promotora	 de	 la	 cultura	 i	 l’esport,	 preservadora	 del	
patrimoni	cultural.		

ü Promocionar	 projectes	 d'integració	 i	 convivència	 entre	 les	 associacions	 veïnals,	 d'immigrants	 i	
culturals	i	festeres.	

ü programes	d'intercanvi	cultural	amb	les	persones	immigrants	que	visquen	a	la	localitat.	Posar	en	
marxa	el	Consell	Municipal	d'Immigració.	com	a	fòrum	participatiu	de	tots	els	elianers	(autòctons	i	
nouvinguts).També	 impulsarem	 la	 constitució	 de	 l'Observatori	 Local	 d'Immigració	 i	 Convivència	
intercultural	

ü Servei	Municipal	de	Mediació	Intercultural.	La	mediació	intercultural	és	una	fórmula	d'intervenció	
que	 permet	 resoldre	 problemes	 d'entesa	 i	 de	 convivència,	 trencant	 amb	 els	 estereotips.	 Cal	
augmentar	la	mediació	en	tots	els	vessants:	interpersonal,	en	el	camp	dels	serveis	socials,	educatius	
i	sanitaris;	comunitària,	en	el	marc	dels	espais	de	la	dinàmica	social	veïnal,	en	l'àmbit	de	les	relacions	
socials	pròpies	del	veïnatge.	

ü Impulsem	 la	 creació	 d'associacions	 d'immigrants	 per	 afavorir	 la	 comprensió	 i	 la	 cooperació.	
Recollir	les	inquietuds	d'aquest	col·lectiu	i	vertebrar,	a	través	d'ella,	tant	els	recursos	i	activitats	que	
els	 apropen	 a	 la	 nostra	 localitat	 com	 la	 promoció	 de	 programes	 d'intercanvi	 cultural	 que	
contribueixin	a	un	major	coneixement	mutu	i	facilitar	la	seva	la	integració.	

ü Posada	en	marxa	efectiva	de	l'Oficina	Municipal	de	Promoció	i	Ús	Social	del	Valencià.	Pla	Municipal	
de	Normalització	Lingüística	i	extensió	de	l'ús	del	valencià	en	l'Administració	local.		

ü Seguiment	i	reforçament	del	voluntariat	lingüístic.	Renovació	del	conveni	amb	Escola	Valenciana	
ü Atenció	especial	a	les	persones	nouvingudes	per	fer-los	accessible	la	nostra	llengua.	
ü Creació	de	l’arxiu	municipal.		
ü Preservarem	 el	 Barranc	 de	 Mandor,	 com	 a	 espai	 natural	 per	 a	 tota	 la	 ciutadania	 i	 demanem	

l'aprofitament	del	Parc	Natural	del	Túria,	com	a	ecosistema	proper	als	nostres	veïns.	Estudi	sobre	la	
viabilitat	de	fer	un	condicionament	mediambiental	de	la	Gran	Avinguda	com	a	element	d'enllaç	amb	
el	Barranc.	Creació	d'una	comissió	de	seguiment	del	condicionament	del	Barranc.	
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ü Protecció	de	tot	el	patrimoni	cultural,	Moli	de	la	Lluna,	sèquies,	sendes.	Posar	en	valor	turístic	la	
qualitat	 ambiental	 de	 la	 ciutat:	 Paratges	 naturals,	 ciutat	 que	 aposta	 per	 l'energia	 solar,	 zones	
verdes,	ciutat	neta	...	Recuperació	del	patrimoni:	rehabilitació	i	recuperació	d'entorns	emblemàtics.	
Estudi	de	rehabilitació	del	barri	de	Les	Casetes	per	dotar-lo	de	finalitat	social.	Creació	del	Centre	
d'interpretació	 de	 la	 Canya	 en	 el	 Barranc	 de	 Mandor.	 Conservació	 del	 patrimoni	 municipal	
mitjançant	la	Declaració	de	Béns	d'Interès	Cultural.	Estudi	de	la	conversió	del	Molí	de	la	Lluna	en	
Museu	Etnogràfic	

ü Potenciar	els	artistes	locals.	Promoure	al	llarg	de	l’any	Setmanes	d’encontres	multiculturals	on	els	
artistes	locals	pugen	fer	exposicions	multi	artístiques	que	siguen	a	més	acollidores	d’altres	artistes	
no	 locals	 per	 fer	 universal	 el	 treball	 dels	 nostres	 artistes	 i	 ajudant-los	 a	 obrir	 noves	 fronteres.	
Generació	de	concursos	públics	 i	oberts	a	 totes	 les	activitats	de	 les	àrees	municipals	 (cartelleria,	
publicitat,	campanyes,	etc).		

ü Creació	 de	 l’escola	 municipal	 de	 les	 arts	 (	 teatre,	 entre	 d’altres)	 les	 activitats	 d’una	 escola	
d’aquestes	 característiques	 genera	 espais	 d’esplai	 I	 desenvolupament	 personal	 important	 per	
polítiques	 públiques	 d’oci	 saludable	 per	 a	 joves	 i	 d’enevillement	 actiu	 per	 a	 grans,	 així	 com	per	
desenvolupar	accions	que	formenten	l’educació	en	diversitat	sexual,	llibertat	I	empoderament	de	
les	dones.	

ü Millorar	la	Sala	d'Exposicions	del	Centre	Sociocultural	per	eliminar	la		sèrie	de	deficiències	
indicades	pels	grups	d’artistes	locals	como	ara	el	sol	de	la	sala,	i	altres.	

ü Introduir	l’Espai	Al	Tall,	clarament	infra	utilitzat	i	que	no	obstant	això	reuneix	molt	bones	
condicions	per	convertir-lo	en	un	espai	multidisciplinari,	incloent-ho	a	l'agenda	cultural	i	oferint-
lo	com	a	alternativa	a	la	sala	d'exposicions	per	a	aquelles	manifestacions	més	innovadores.	

ü Creació	d'un	certamen	biennal	de	propostes	d'intervenció	paisatgística	que	podria	denominar-
Art	i	Entorn	Certamen	d'Intervenció	Urbana,	per	mitjà	del	qual	es	convocaria	a	artistes	locals	i	
d'altres	municipis	per	presentar	idees	que,	prèvia	consideració	per	part	d'una	comissió	en	la	qual	
podrien	estar	els	grups	d’artistes	locals	entre	d’altres,	triï	les	millors	per	ser	exposades	a	la	
ciutadania	i	escollint	la	intervenció	que	obtingui	més	acceptació	popular	i	major	qualificació	de	la	
comissió	paisatgística	que	podria	denominar-Art	i	Entorn	Certamen	d'Intervenció	Urbana.	

ü Creació	del	primer	Intercanvi	Artístic	Internacional	amb	les	ciutats	agermanades	amb	l'Eliana,	
dirigit	a	la	participació	d'artistes	de	l'Eliana	i	d'aquestes	ciutats	agermanades,	amb	una	durada	
de	set	dies,	alternativament	a	cada	un	dels	municipis.	Aquests	intercanvis	es	farien	entre	artistes	
majors	de	35	anys	d'edat,	un	sector	de	la	població	molt	oblidat	i	que	no	obstant	això	enriqueix	
per	la	seva	experiència	i	professionalitat.	

ü Consolidar	l’Eliana	poètica,	encontre	multi-artístic	on	poesia	i	altres	expressions	artístiques	
conviuen,	d’una	setmana	de	durada	i	que	podria	combinar-se	amb	l’intercanvi	internacional.	

ü Accés	universal	a	 la	cultura.	 	En	tots	els	actes	culturals,	es	preveurà	 les	necessitats	de	totes	 les	
persones	per	accedir	a	la	mateixa,	des	del	dret	d’accés	a	qualsevol	part	del	local,	com	a	la	perfecta		
comprensió	 de	 l’espectacle	 (llengua	 de	 signes,	 lectura	 fàcil,	 Braille,	 programes	 de	 comunicació	
augmentativa,	etc).	

ü 	Promoure	i	fomentar	les	tradicions	i	manifestacions	culturals	arrelades	al	nostre	territori.	
ü Programació	 cultural,	 estable	 i	 de	 qualitat	 al	 nostre	 poble,	 participatiu	 on	 ajuntament,	

associacions	cíviques	i	culturals	s’interrelacionen	i	es	puga	arribar	a	la	redacció	i	aprovació	d'un	Pla	
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Estratègic	de	la	Cultura.		amb	participació	dels	diferents	sectors	implicats	en	la	cultura	i	les	festes	de	
la	ciutat.	La	cultura	ha	de	complir	el	seu	paper	d’eina	de	cohesió	social.	

ü Posar	atenció	a	tot	el	patrimoni	cultural	i	recaptar	de	les	institucions	pertinents	l'ajuda	financera	
necessària	per	a	la	seua	total	recuperació	i	conservació.	En	aquest	sentit,	proposem	la	creació	d'un	
o	diversos	 itineraris	 turístics	de	caràcter	històric-artístic	per	 tal	de	poder	visitar	aquells	edificis	o	
monuments	relacionats	amb	la	història	de	la	ciutat.	Declarar	bens	protegits	tant	el	patrimoni	cultural	
material	com	immaterial	existent	al	nostre	poble	en	particular	el	vinculat	a	la	cultura	del	foc.		

ü Potenciació	 de	 la	 pràctica	 esportiva	 de	 caràcter	 no	 competitiu,	 donant	 prioritat	 als	 aspectes	
formatius,	lúdics	i	de	salut	de	la	pràctica	esportiva,	en	totes	les	etapes	de	la	vida:	potenciar	les	noves	
pràctiques	 esportives,	 introduir	 esports	 adaptats,	 estendre	 les	 instal·lacions	 esportives	
diversificades	i	d'usos	múltiples	(escolars,	familiars,	gent	gran),	potenciar	l'esport	a	l'aire	lliure	i	el	
senderisme.	Aconseguir	esport	inclusiu	i	accessible.	

ü 	Eliminar	les	limitacions	per	a	la	participació	dels	diferents	clubs	esportius	al	poliesportiu.	Obertura	
del	poliesportiu	els	365	dies	de	l'any.	

L’Eliana	 animalista:	 curadora	 de	 l’entorn,	 generadora	 de	 convivència	 pacífica	 protectora	 del	 benestar	
animal.	

ü Aplicació	efectiva,	seguiment	i	millora	de	l’Ordenança	animal		per	aconseguir	una	Ordenança	integral	
de	civisme	i	convivència	pacífica	entre	les	persones	i	els	animals.	Declaració	de	municipi	lliure	de	
maltractament	 animal.	 	 Registre	 d’animals	 potencialment	 perillosos.	 Creació	 del	 registre	 de	
persones	inhabilitades	per	tenir	animals,	siguen	potencialment	perillosos	o	no.	Realitzar	activitats	
encaminades	a	la	criança,	educació	i	convivència	cívica	amb	les	mascotes.	

ü Constitució	i	posada	en	funcionament	de	la	Mesa	de	Benestar	Animal.		
ü Creació	 d'un	Punt	 d'Informació	 i	 Atenció	 Ciutadana	 a	 l'Ajuntament,	 d’assessorament	 i	 ajuda	 en	

temes	d'adopció,	protecció	d'animals	i	tramitació	de	denúncies.	Punt	que	formaria	part	de	l'Oficina	
Integral	de	Ciutadania.	

ü Creació	d'un	Centre	Municipal	d'Acollida	o	Protecció	Animal.	Centre	d'Atenció	permanent	24	hores.	
ü Creació	de	més	espais	públics	tancats	per	a	animals	amb	servei	de	manteniment	i	neteja,	parc	d’oci	

animal	a	més	de	punts	d’aigua	suficients.	
ü Promocionar	campanyes	de	sensibilització	per	 fomentar	 les	adopcions	 i	esterilitzacions,	així	com	

l'empatia,	 el	 respecte	 i	 la	 participació	 de	 la	 ciutadania	 en	 iniciatives	 solidàries	 de	 protecció	 dels	
animals	des	d'institucions	públiques	(biblioteca,	escoles	bressol,	escola	de	música,	associacions,	casals	
fallers,	institut	i	col·legis,	centres	cívics,	etc.).	

ü Consolidar	la	col·laboració	i	subvencions	a	les	associacions	animalistes	locals	que	participen	en	les	
activitats	de	l’àrea	animalista	municipal.		

	

PER	L’ELIANA	DEL	FUTUR	
LA	CLAU	LA	TENS	TU!	


