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És temps d’esquerres 
 

Vivim a una època d’incertesa, d’atur i precarietat; d’exclusió social; d’especulació i 

destrucció del territori; de desnonaments; de polítiques contra les dones; de joves sense futur; 

de retallades en dependència; de barracons; d’opacitat i mentides. 

Però també és temps de canvi; de treball digne; de justícia social; d’un poble 

sostenible i habitable; de dret a decidir sobre els nostres cossos; de futur; de dignificar la vida 

dels dependents; d’educació pública, gratuïta, de qualitat i en valencià; de transparència i 

participació ciutadana. 

En Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà estem convençuts que és el 

moment de la ciutadania, de les persones del carrer que suporten la desocupació, les 

retallades, la privatització indiscriminada dels nostres serveis públics, els “enxufismes”, les 

mentides… En definitiva, persones que només cerquen tenir una vida digna. 

Amb aquesta esperança ens enfrontem a les properes eleccions municipals. Amb una 

candidatura plural, fruït de la convergència de l’esquerra i gent independent. I amb un 

programa sembrat d’alternatives. Cal construir entre totes i tots altre model de poble, pensant 

en les persones, en el medi ambient i no en els interessos d’una minoria. Volem una Castalla 

del treball, la cultura i la participació. I açò només ho podem fer amb la mobilització contínua 

de la gent, amb la implicació de totes i tots en construir altre model de societat. I cal 

començar pel nostre poble, cal començar posant la institució més propera a la ciutadania al 

seu servei. 

És l’hora! 

de comprometre’t, 

de participar, 

de transformar la realitat. 



És temps d’una Castalla... 
 
 

Transparent, accessible i participativa: #JuntsFemCastalla 
 

A Acord Ciutadà volem apropar la institució a la ciutadania, per una democràcia real, 
en la que la gent siga la protagonista en el model de poble que volem construir. 
 

Per això, tenim pensades diverses mesures per fer més transpartent la gestió municipal 
i establir mecanismes per a que la veu dels veïns tinga la repercussió que mereix: 
 
- Crear una Oficina de Participació Ciutadana, on recollir tota la informació referent a la la 
gestió municipal o l’agenda d’activitats. Tanmateix, servirà com una bústia per replegar les 
qüestions que la ciutadania vulga plantejar, o els precs i preguntes per als plenaris. 

 
- Butlletins d’Informació Municipal : Mensual, amb informació dels acords plenaris, 
l’agenda, notícies... I amb un espai per a tots els grups municipals i organitzacions socials i 
veïnals.  
 
 - Fomentar la Regidoria de Participació Ciutadana, creant de forma immediata un 
Reglament de Participació Ciutadana. 
 
- Dinamització del Consell de Participació Ciutadana fent efectiu aquest òrgan. 
 
- Fomentació de l’associacionisme, cedint espais públics i ajudant al seu finançament.  
 
- Fomentar assemblees de poble  per conèixer, informar, i sobretot, un lloc des d’on els veïns 
i veïnes puguen participar fent propostes. 
 
-Facilitar les Iniciatives Legislatives Populars i impulsar les consultes i referèndums en 
assumptes de trascendència al nostre municipi. 
 
- Organitzarem Pressupostos Participatius, perquè la gent puga decidir les prioritats 
d’inversió, projectes més idonis pel poble... 
 
 
 

De representants amb principis i codi ètic i de racionalitzar 
l’administració pública 
 
No creiem en la política com un negoci privat, i creiem que s’han d’implantar mesures per 
evitar la professionalització de la política, i el caràcter intocable dels càrrecs públics. Amb 
una democràcia participativa, els representants han de rendir comptes als ciutadans, no 
tenir la impunitat d’aquesta democràcia merament representativa. 
 
- Proposem la limitació salarial de l’alcalde i els regidors.  
 



- Creiem en que els representants a l’ajuntament signen un codi ètic, i que la ciutadania 
tinga poder revocatori. 
 
- En quant a les intal·lacions de l’administració pública, proposem el control i la reducció en 
les despeses de llum, apostant per sistemes més ecosostenibles. Es promourà la progressiva 
implantació de la tecnologiia LED a l’enllumnat públic, i l’ús d’energies renovables(solars i 
fotovoltaiques) per garantir que els edificis públics siguen autosuficents.  
 
 
 

De control públic dels serveis per garantir qualitat i el seu accés 
universal 
 

Recuperació de serveis públics. Amb la finalitat de millorar les formes de gestió 
directa es crearan fórmules de cooperació entre empreses públiques que permeten la 
transferència de coneixement, la millora dels mètodes d’organització, la col·laboració 
tecnològica i la reducció de costos. 
 
 
 

Amb sostre per a totes i tots 
 

Els desnonaments són un dels efectes més dramàtics de la crisi del règim, per tant, 
una de les mesures d’emergència és la realització d’un Pla de Vivenda que pose en relació la 
necessitat de vivenda amb l’existència d’habitatges buits. 
 

Borses municipals de vivendes en lloguer social mitjançant la signatura de convenis 
amb particulars que afavorisquen la disminució del preu del lloguer amb garanties. Reducció 
de l’IBI per aquelles vivendes que participen en aquesta borsa, i increment o creació d’un 
impost especial per aquelles propietats que es mantinguen buides i fora del mercat per 
qüestions especulatives (Bancs, etc.) 
 
 

Jove i viva 
 

Molts joves estan abandonant el poble davant la falta d’oportunitats, i els més joves 
seguixen patint els problemes de la falta d’alternatives d’oci a les tipologies problemàtiques, 
com és el cas del botelló. És necessari crear un nou concepte i cultura de l’oci pels més joves. 
Algunes mesures que implementarem per la joventut seran: 
 
 
- Creació del Consell Municipal de Joventut, per promoure la participació juvenil i el 
foment de l’associacionisme generant espais juvenils municipals que gestionen els propis 
joves, ja que açò genera dinamisme i corresponsabilitat, cedint espais públics. 
 
- Fer de l' Espai Jove un espai autogestionat pels propis joves, on es dissenyen ells mateix 
les propies activitats, propostes, etc. 
 
- Organitzar concursos en temes atractius i que incentiven la creativitat dels joves de hui. 



Com per exemple, fotografia (amb instagram, càmeres normals, etc), moda o blogs, cuina, 
disseny, blogs de viatge, curts… Fer servir les xarxes socials per impulsar aquestes activitats 
entre els joves. 
 
- Obrir espais per a l’oci alternatiu nocturn, implicant directament als i les joves en el 
disseny d’aquests programes alternatius 
 
 
 

D’educació pública, laica,gratuïta i de qualitat 
 

L’educació és la base per poder construir un nou model de poble i de societat. Per això 
fomentarem la formació a tots els nivells, i garantint el seu accés universal. Per tant, 
proposem: 
 
- Pressionarem a Conselleria per la construcció d’un nou edifici per al Col·legi Públic Rico 
Sapena i les instal·lacions pertinens, i així eliminar els infames i costosos barracons. 
 
- Garantir una oferta de sòl públic suficient per atendre la demanda i lluitar per a què el sòl 
públic siga sols per a centres públics. 
 
- Elaborar un programa municipal d'obertura dels centres educatius fora d'horari lectiu 
escolar per a la realització d'altres activitats formatives, per a l'ús de les instal·lacions, etc, 
amb professionals suficients i la formació necessària per a realitzar les activitats que 
s'encomanen.  
 
- Fomentar la innovació educativa subvencionant projectes d'equips docents, AMPAs, o 
altres professionals, encaminats a la millora de l'educació.  
 
- Dinamitzar els Consells Escolars Municipals com a màxims òrgans de participació de la 
Comunitat Educativa. Per a això és fonamental dissenyar plans de treball anuals. EUPV 
seguirà reivindicant que els consells escolars municipals tinguen competències de govern 
(planificació en el seu àmbit territorial), de control i de proposta, de manera que l'òrgan 
competent (Conselleria d'Educació, Ple Municipal, etc.) haja de debatre i pronunciar-se sobre 
les seues propostes. 
 
- Gratuïtat dels llibres de text.  
 
- Elaboració d'un Pla Municicpal d'Absentisme Escolar.  
 
- Col·laborar amb el IES Enric Valor per a la implantació de Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà i Superior. 
 
 
 

Activa i esportiva 
 
- Fomentar els esports autòctons 
 



- Crear Escoles Municipals d’Esports on totes les associacions esportives del municipi 
formen part. Crear també el Consell Municipal d’Esports, on participe tant l’Ajuntament 
com les entitats municipals relacionades amb l’esport, amb la finalitat de dissenyar i 
col·laborar en els Plans Anuals d’Esport del Municipi. 
 
- Col·laborar en els Centres Escolars per fomentar l’activitat esportiva i fer programes 
conjunts: activitats extraescolars.  
 
 
- Posar l’esport al servei de la ciutadania, sent assequible a totes les economies, amb plans 
d’ajuda als més necessitats. 
 
- Programes d’integració mitjançant l’esport de col·lectius amb necessitats especials com 
discapacitats, joves amb problemes, immigrants…  
 
 
- Desenvolupar projectes que fomenten el turisme relacionat amb la pràctica esportiva 
compatible amb la conservació del medi natural, i serveisca de coneixement i manteniment 
del patrimoni natural del municipi: rutes de senderisme, etc.  
 
-Organitzar jornades que relacionen la cultura i l’esport, com per exemple, el senderisme i la 
orientació en relació als paisatges narrats a les novel·les d’Enric Valor. 
 
 
 

D’oportunitats i ocupació 
 
- Creació d’una Borsa Municipal d’Ocupació per estimular la contracció pública i privada. 
Amb especial atenció a tres sectors de la població: Els majors de 50 anys; els joves; i les 
dones.  
 
-Realització de tallers de formació per l’ocupació. 
 
- Dotar una partida anual per dur endavant Accions d’Interès Municipal per resoldre 
problemàtiques concretes cada any i així fomentar la creació d’ocupació. 
 
- Divulgar els programes existents de foment de l’ocupació, les deduccions i beneficis per a 
les empreses que acullen alumnes en pràctiques i que promouen la formació contínua dels 
treballadors. 
 
 
 

Dinàmica, creativa, diversa i cooperativa 
 

El nostre sistema productiu va entrar en crisi, per l’extrema dependència en el sector 
de la construcció i les seues empreses auxiliars. La taxa d’atur i la falta de treballs qualificats 
i ben remunerats és de les principals preocupacions de la ciutadania. Aquesta problemàtica 
s’agreuja amb la marxa dels nostres joves més qualificats per falta d’oportunitats per aplicar 
els seus coneixements al nostre poble. 



 
La nostra aposta és la de generar un teixit productiu més divers, i recolzar-la sobre 

diversos sectors que ens permeten un aprofitar la bona quantitat de recursos que tenim per un 
desenvolupament divers i sostenible, començant per la gent qualificada i creativa.  
 

Per assolir aquest objectiu, treballem amb els conceptes d’economia cultural, economia 
social o economia verda, aplicables al sector industrial, al turisme, a la agricultura o al propi 
sector cultural. Recolzem el teixit de riquesa i compromís que genera la xicoteta i mitjana 
empresa, fomentant aquelles que ho facen des de l’organització cooperativa i l’autoocupació, 
i que no generen impactes sobre el medi ambient . Per això, cal una major cooperació entre 
els agents públics i privats, que porten iniciatives a l’Agència de Desenvolupament Local per 
tenir accions més incidents en la dinamització econòmica i social del poble.   
 
Enfortir el teixit industrial amb sectors innovadors 
 

Cal consolidar el teixit industrial i potenciar la seua diversificació, afavorint les 
indústries de sectors emergents que requerixen i garantixen treballs qualificats i creatius. Per 
tal,proposem: 
 
- Establiment de xarxes municipals i comarcals d'informació (Ràdio i TV, Internet, etc.), 
co-participades pels ajuntaments i les agents econòmics i socials de l’àmbit, que permeten a 
les PIMES, autònoms i menuts comerços a promocionar-se i publicitar-se amb menys costos i 
així poder competir en millors condicions respecte de les grans empreses i superfícies 
comercials. 
 
- Beneficis fiscals a les empreses i activitats econòmiques que aposten per les energies 
renovables i a les cooperatives de treballadors mitjançant bonificacions en l’IBI. 
 
- Coordinar les empreses, els centres educatius i d’investigació i les administracions 
públiques per cal d’aplicar el coneixement i la innovació al teixit industrial i altres sectors 
a través de Consells Econòmics o Consorcis. Hi ha que obrir les empreses a les universitats 
en temes de pràctiques, contractes a estudiants i col·laboracions amb equips d’investigació  
 
- S’incentivarà a les empreses que apliquen polítiques de conciliació laboral. 
 
- Sistema d’etiquetatge comú que posés en contacte gent del món del disseny, la 
informàtica/publicitat i els comerços per a crear una marca de qualitat que siga fàcil de 
reconeixer i que cride al consum d’allò local.  
 
 
Dinamització del patrimoni, la cultura i el turisme 
 

El nostre municipi gaudeix d’un patrimoni ben variat al llarg del seu terme, i molts 
d’ells es troben en un estat d’abandonament o deteriorament. És necessari fer actuacions que 
posen en valor aquesta diversitat patrimonial, capaç de generar riquesa i ocupació 
especialitzada i de qualitat. Per això cal: 
 
- Dotar de majors recursos a l’Àrea de Cultura i Patrimoni per tal de dur a terme la 
investigació, protecció i dinamització del nostre patrimoni. 
 



- En aquest sentit, cal potenciar el recursos inclosos al Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla, proporcionant la musealització del mateix i la organització de diverses activitats 
que fomenten el seu coneixement i utilització 
 
- Foment l’Ocupació a través de programes de turisme alternatiu i creació d’itineraris 
turístics (agrícoles, industrials, culturals, tradicionals, gastronòmics.…) 
 
- Una de les propostes per engegar aquest turisme alternatiu és la musealització de la Casa 
d’Enric Valor , tal i com està plantejat, i connectar aquest museu amb rutes i itineraris pels 
paisatges narrats a les històries de la nostra figura més insigne.  
 
-També cal donar importància i visibilitat al nostre patrimoni rural i industrial . En aquest 
sentit, apostem per estudiar la rehabilitació i adaptació a nous usos del nostre emblemàtic 
Teular, com a element simbòlic i contenidor amb capacitat d’una nova utilització per 
respondre als reptes del present.  
 
- Cal habilitar la via verda en una estratègia comuna amb els municipis del voltant per posar 
aquesta infraestructura al servei dels caminants, podent exercir el paper d’accés i connexió 
amb altres paratges d’interés,potenciant les opcions recreatives pels ciutadans i un bon recurs 
pel tuirisme alternatiu.  
 
- Junt als municipis del voltant cal crear una marca de turisme d’interior amb ajut de la 
Diputació, per diferenciar la marca litoral de la modalitat de Sol i Platja, amb la d’interior 
basada en la natura, la cultura, el patrimoni rural i industrial o la gastronomia pròpia.  
 
- Fomentar el turisme juvenil als albergs del voltant per realizar activitats esportives de cap 
de setmana.  
 
 
Agricultura de proximitat i sobirania alimentària 
 

El pes de la agricultura industrial i el poder de les grans distribuïdores ha anat en 
detriment de l’agricultura local i del xicotet comerç. Recuperar l’agricultura local no és tornar 
al passat, és un sector que més enllà dels seus beneficis ambientals o paisatgístics, 
repercuteixen sobre la salut i la bona alimentació de les persones, i al mateix temps permet 
generar ocupació i coneixement, com és el cas de l’agricultura ecològica, que no utilitza 
fertilitzants ni pesticides químics. L’administració ha de fomentar i articular aquesta 
producció local, i facilitar la seua eixida als mercats i comerços locals. D’una bona promoció 
i recolzament, es podrien beneficiar productors, venedors, i, per suposat, els consumidors, 
amb productes sans i de qualitat.  
 
Així, en aquesta matèria proposem 
 
- Fer un inventari de terres conreables i recuperables per conrear.  
 
- Crear un Banc de Terres composat tant per terres públiques, com privades cedides, 
facilitant un arrendament social. Donar prioritat a aquelles persones vulnerables o en risc 
d’exclusió social. 
 
- Facilitar la formació i la informació per nous models de producció agrària ecològica. 



També, per explicar les bondats d’aquest tipus de productes ecològics i de proximitat, 
especialment als centres educatius.  
 
- Facilitar circuits curts per la seua comercialització, com per exemple el Mercat 
Municipal. També es fomentaria la creació d’una marca territorial pels productes.  
 
- Promocionar la producció local a través de fires de productes agraris i artesanals 
d’origen local.  
 
 
 
 

Igualitària,solidària i integradora 
 

Els nostres principis de solidaritat i igualtat s’han de plasmar en propostes concretes 
per solucionar els problemes que pateixen els sectors de la població més afectats per la 
discriminació i l’exclusió social. 
 
Per la Integració dels nouvinguts proposem: 
 
- Plans d’acollida i d’integració. 
 
- Treballar programes interculturals i fer partícep a la gent de tot el municipi (col·laborar 
amb els centres educatius). Es fomentarà la organització de jornades de gastronomia de 
cadascun dels països, músiques del món, esports, balls,història, xerrades i debats sobre 
assumptes d’interés internacional etc. 
 
 
Pels drets de les dones proposem i contra la discriminació per orientació sexual: 
 
- Crear i dotar de finançament suficient la Regidoria de la Dona. 
  
-Creació d’un Observatori Municipal de la Igualtat i elaboració d’un  Pla Municipal 
d’Igualtat . 
  
- Crear una xarxes de Cases d’Acollida de víctimes de violencia de gènere amb altres 
municipis, o des de les Mancomunitats.  
 
- Elaboració d’un Pla Contra la Discriminació per raó de sexe o orientació sexual en els 
centres escolars coordinat per les institucions locals i impartits per entitats i col·lectius de 
LGTB per desenvolupar el coneixement de la diversitat sexual, així com per eradicar el 
“bullying” (assetjament escolar) que patixen les i els adolescents LGTB. 
 
 
 
 
 
 

Que dignifique els dependents    



- Signar convenis amb els col·lectius i associacions de discapacitats per poder realitzar 
determinats treballs per a l’Ajuntament 
 
- S’augmentarà l’ajuda i recolzament a les associacions que treballen pels dependents.  
 
 
 

Que mira el passat per teixir el futur: Centre Històric Viu 
 

El Centre Històric de Castalla i la seua degradació s’ha convertit en un dels 
principals reptes a afrontar. Nosaltres apostem per la seua rehabilitació i revitalització  en 
concordància amb el treball començat per l’Associació d’Amics i Veïns, recolzat amb la 
participació de tots els veïns.  
 
Per això cal: 
 
- Pla de rehabilitació integral del Centre Històric participatiu amb veïns i l’associació. 
Prèviament, s’haurà de revisar el Pla General d’Ordenació Urbana per delimitar-lo i 
protegir-lo  com a Centre Històric i així poder accedir a ajudes i subvencions per finançar 
aquest procés. 
  
- Incentius fiscals per a la rehabilitació(reducció del pagament de l’IBI) de les vivendes al 
Centre Històric, així com el foment de programes de vivenda social que ajuden als joves a 
emancipar-se i ocupar els habitatges del Centre Històric.  
 
- Traslladament d’oficines i serveis municipals al centre històric per a dinamitzar-la 
funcionalment, i atraure l’arribada d’iniciativa privada. Cal fer programes per cedir espais a 
les associacions, i ajudar als que vulguen establir els seus comerços al centre històric..  
 
- Resoldre el problema d’aparcaments per als residents i avançar cap a la pacificació i 
peatonalització dels carrer, per omplir de vida i activitat l’espai públic de l’entramat històric.  
 
 
 

Repleta de cultura i d’espais on expresar-la 
 
 
- Creació d’un Consell Municipal de Cultura  que garantísca la presència d’entitats culturals 
i que faça propostes de programació i coordinació entre el teixit socio-cultural de Castalla. 
 
- Pla de Normalització Lingüística local per la defensa de l’ús del valencià. S’impulsaran 
els voluntariats lingüístics a espais públics,cafeteries etc. 
 
-Es fomentarà la comunicació entre valencianoparlants, castellanoparlants i llengües 
estrangeres com l’anglés o l’alemany, pel coneixement mutu de les mateixes, a través de 
tàndems.  
 
- Cessió gratuïta de locals municipals, prioritzant l’ocupació del Centre Històric. 
 



- Facilitar l’accés WIFI gratuït. Cal fomentar així mateix l’ús del software lliure, començant 
pel sector públic, permetent així l’estalvi a les arques municipals al no haver de pagar 
llicències de programari. 
 
 
- Programar activitats a l’aire lliure , prioritzant el centre històric, per omplir els carrers de 
vida i intercanvi social i cultural: concerts, cinema d’estiu, debats, teatres etc 
 
- A l’estiu promourem activitats que fomenten l’ús social de l’espai públic, com per exemple 
l’activitat “A la Fresca”, amb dies concrets per tancar un grup de carrers i permetre a la gent 
traure taules per sopar i organitzar diverses activitats a l’aire lliure.  
 
- Afavorir la cultural teatral mitjançant la creació de tallers municipals de teatre i donar suport 
a grups de teatre locals. 
 
 
 

Compacta, saludable i connectada amb l’exterior 
 

Cal frenar l’expansió urbanística descontrolada, generadora d’un desenvolupament 
voraç i especulatiu, que fa que es perda l’escala humana i les bondats d’un model urbà 
compacte, la ciutat del vianant i la cohesió social, la ciutat complexa i multifuncional. Cal 
tornar a l’escala de planejament que pense en la persona i no en la màquina. 
 
En matèria urbanística proposem un canvi de model que passa per: 
 
- Revisar el PGOU, que ha quedat desfasat i incomplet, sent el paradigma de la construcció 
irracional i sense límits. Per tant, s’ha de replantejar el model atenent als nous paradigmes 
demogràfics, socials,econòmics o ambientals per promoure un creixement sostenible que 
garantisca el benestar social i el respecte al nostre entorn i els seus recursos. Cal adaptar-lo 
per tant, a la nova Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i l’aposta per la 
rehabilitació i regeneració urbana, frenant així l’expansió insostenible i innecessària.  
 
- Una de les prioritats d’aquest PGOU ha de ser la de delimitar i protegir el Centre 
Històric , i permetre l’accés a finançament per dur avant el Pla de Rehabilitació del Centre 
Històric. 
 
- Mentrestant, s’han de donar a conèixer totes els figures de planejament territorial i 
estratègic a nivell local i comarcal per poder impulsar estratègies i millores en un termini de 
temps menor. 
 
- En aquest sentit, cal destinar recursos per a projectes col·laboratius de regeneració 
urbana en sòls degradats, per crear nous espais públics amb pocs recursos: espais de relació 
i creativitat. Per això, caldria connectar associacions, treballs i propostes d’alumnes a centres 
educatius etc. 
 
- Establir limitació anual de llicències de construcció, per afavorir el creixement moderat. 
 
- Incrementar la cessió del sòl per a VPO 
 



‐ Fomentar la participació en matèria de desenvolupament urbanístic. Per això cal fer 
jornades de formació,conscienciació i debat.  
 
- Crear noves zones verdes, i reverdir aquelles en les que domina massa el formigó, per 
crear entors més saludables i agradables per la ciutadania, apostant per les espècies vegetals 
autòctones, que s’adapten a les condicions climàtiques i tenen menys costos de manteniment.  
 
‐ Protegir el sòl no urbanitzable en sentit ampli. 
 
 
Pel que fa a la mobilitat: 
 
‐ Programes anuals d'eliminació de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat en 
la localitat. 
 
- Potenciar el transport públic tant diürn com nocturn avançant progressivament cap a la 
seua gratuïtat, i el transport alternatiu, com, per exemple, les bicicletes mitjançant xarxes 
municipals i comarcals. Millor l’accés amb bicicleta des del nucli urbà als polígons 
industrials 
 
- Estudi del trànsit a Castalla per millorar la seua seguretat i fluïdesa i avançar cap a la 
progressiva  pacificació i peatonalització del carrers sobretot al Centre Històric. 
 
- Col·laborar amb altres pobles amb el servei de Transport Públic (Mancomunitat…). Molt 
important coordinar horaris amb trens de Villena, Alcoi i Ave a Alacant 
 
 
Castalla Internacional 
 Apostem per una major integració de l’urbanització Castalla Internacional en el 
conjunt del municipi. Per tant aproparem l’administració pública als seus veïns i veïnes, 
creant una Oficina Municipal per millorar els serveis als seus residents. 
 
 

Respectuosa amb l’entorn i sostenible 
 

Tenim un extens terme municipal que majoritàriament està ocupat per sòl forestal i 
agrari, un espai ric i divers que cal preservar, pel seu valor ambiental i paisatgístic, sent a més 
un recurs per activitats d’oci,o també econòmiques com és el cas de l’agricultura o el turisme 
rural o natural.  
 

Cal prendre mesures per protegir el nostre entorn, i els nostres recursos que no són 
finits. Amb aquesta finalitat proposem: 
 
- Potenciació de la regidoria de Medi Ambient, integrant els aspectes mediambientals en 
totes les actuacions que es duguen a terme en el municipi. Dotació pressupostària suficient 
per a proposar i dur a terme iniciatives 
 
- Campanya de sensibilització pel consum responsable de recursos hídrics i energètics.  
 
- Campanya de residus mínims. 



 
- Gestió Publica de l'arreplega selectiva. Potenciar aquest servei amb els municipis del 
voltant(mancomunitat) per promoure la separació dels orgànics amb l’estudi de 
l’emplaçament idoni per establir una planta de compostatge. Convertir un problema 
ambiental en un recurs per fertilitzar el sòl i potenciar l’agricultura ecològica i sostenible. 
 
- Instal·lació en els edificis públics d'Energies Solars (Tèrmica i Fotovoltaica). 
 
- Creació de Patrulles verdes per a garantir la neteja i evitar el dipòsit incontrolat de residus 
en marges,rambles o canyades. Des de la mancomunitat caldria resoldre aquesta problemàtica 
als voltants,per exemple, de Castalla Internacional o la Urbanització Terol.  
 
- Protecció i rehabilitació d’espais naturals d’interés per al seu ús cívic i com a element per 
al turisme de natura. Un d’aquests espais que caldria adequar és l’àrea fluvial del riu Verd 
com a espai pel senderista i on poder organitzar activitats cíviques.  
 
 

El paisatge agrari s’ha vist pressionat per l’expansió urbanística i l’abandonament de 
les terrasses de cultiu al no ser rendibles dins dels nous paradigmes econòmics. Nosaltres 
creiém que és important protegir la producció agrícola tradicional,pel seu valor cultural, 
ambiental, paisatgístic o educatiu,  pel que: 
 
- Farem un inventari de bancals abandonats, amb la  rehabilitació dels marges i de les 
terrassess de cultiu com a activitat essencial per mantenir el paisatge i prevenir riscos 
ambientals(erosió del sòl, augment del risc d’incendi o inundabilitat etc). Aquesta seria una 
activitat propícia per impulsar des de la borsa municipal d’ocupació. 
 
- Recolzarem i potenciarem la producció i distribució de productes locals, amb una major 
coordinació amb les cooperatives i el xicotet comerç. En aquest sentit caldria reactivar el 
Consell Municipal Agrari..  
 
- Crearem horts social amb l’objectiu de que constituïsquen un espai d’oci, relació, formació 
i abastiment d’aliments per als usuaris.  
 
 
 

Que protegeix i estima els animals 
 
- Cal crear campanyes de sensibilització contra el maltractament animal i en favor de 
l’adopció a la protectora d’animals municipal. 
 
- S’ha d’estudiar la possibilitat d’ampliar les instal·lacions de la protectora davant la 
saturació que puga tindre.  
 
- S’ha de fomentar l’apadrinament dels animals de la protectora (en cas de no poder adoptar a 
la llar) per tal de traure’ls a passejar, donar-los menjar etc. S’han de fer campanyes als centres 
educatius per promoure aquestes pràctiques. 
 
 
 



Oberta a la comarca i la cooperació intermunicipal 
 

Des d’EUPV i ERPV apostem per una organització territorial en comarques i 
agrupacions de les mateixes, com a entitats d’administració i gestió supramunicipal més 
eficients per respondre als reptes dels municipis.  
 

En aquest sentit, a la nostra candidatura apostem per cooperar amb els municipis de 
les rodalies, fomentant mancomunitats o consorcis que servisquen per establir plans i 
estratègies conjuntes en matèria d’urbanisme, medi ambient, indústria, serveis i 
infraestructures comunes, transport públic, turisme etc. Per això, cal sumar-se als esforços 
iniciats per distints municipis per fer de la cooperació entre els distints agents públics i 
privats una eina de progrés i benestar conjunt en l’àmbit de la Foia de Castalla, l’Alcoià i les 
Comarques Centrals.  



Candidatura

1.- Rubén Navas Giménez

2.- Javier Fernández Sáez

3.- Èlia Navarro Monerris

4.- Manuel Sánchez Parra

5.- Consuelo Perona Hidalgo

6- Salvador Llinares i Quiles (SI)

77.- Verónica Giménez Bernabeu

8.- Antonio Arrabal Fabre

9.- Maria Berbegal Rico (Indenpedent)

10.- José Prats Picó

11.- Andrea Vidal Durà (Independent)

12.- Israel Rouco Lloret

13.- Catalina Masa Gil (Independent)

114.- Domingo Fernández Beneyto

15.- José Rafael Olcina LLorens (Independent)

16.- Nieves Fuentes Pérez (Independent)

17.- Pedro Gavilán Villalobos


