




El nostre agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat en 

l'elaboració d'aquest programa des de la forma fins al contingut. Entre 

elles trobem als membres del nostre col·lectiu, persones anònimes que han 

participat des de la pàgina web, per correu electrònic, i totes aquelles que 

han assistit a les assemblees per elaborar conjuntament aquest programa. 

Així com, a les nostres famílies que ens han donat el suport necessari per a 

continuar endavant. Entre totes i tots ho hem fet possible. Els homes i les 

dones que estem a les fotos i la llista sols posem la cara per totes les 

persones que creuen en el canvi que reiniciarà Castelló de Rugat. 





Un govern amb Compromís a Castelló de Rugat comptarà amb L’Open Data (dades 

obertes). L’Open Data consisteix a posar a disposició pública i lliure les dades que 

genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats. Nosaltres no tenim res a 

amagar. Amb transparència  anem a posar fi a la corrupció. 

 

L’Open Data facilita l’accés a tota aquesta informació, que es posa a l’abast de la 

ciutadania i, a més, fomenta la reutilització d’aquestes dades. D’aquesta manera, 

qualsevol persona o organització pot utilitzar les dades obtingudes per a buscar una 

nova idea que en genere nou coneixement i nous serveis. Si les dades són transparents 

i la ciutadania pot accedir a aquestes, l’Open data, obri un món al coneixement i ofereix 

la possibilitat que qualsevol persona puga millorar el poble proposant diferents i noves 

mesures que les que s’estan realitzant. 

 

Les dades que tot ciutadà/na de Castelló de Rugat coneixerà de l’Administració i que 

seran fàcilment accessibles, s’agrupen en 4 blocs: 

Bloc 1 – Informació sobre corporació municipal i plantilla 

 Retribucions i patrimoni de regidors i regidores. 

 Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, 

tant a nivell polític com a administratiu (Corporació, plantilla municipal, 

organització per Departaments, estadístiques sobre personal…) 

 Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles: vehicles oficials i 

elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant. 

 

Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis 

 Es faran públics tots els contractes i convenis existents. 

 Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris. 

 Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per 

l’Ajuntament. 

 Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de 

important rellevància. 

 

Bloc 3 – Dades ambientals, socials i ciutadanes.  

 Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb dades 

actualitzades convenientment. 

 Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar l’eficiència i 

l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc. 

 



Bloc 4.- Finances Municipals 

 Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels 

pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute 

municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a 

més de l’estat dels comptes municipals. 

 Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del 

pressupost. 

 Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en 

el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta 

desviació. 

La participació ciutadana ha estat sempre un pilar del Col·lectiu de Compromís per 

Castelló de Rugat. Ens agrada escoltar, conéixer la realitat des de diferents punts de 

perspectiva i no tan sols des del nostre. És important que no sols la ciutadania tinga 

l’oportunitat de triar a les eleccions, sinó que també tinga l’opció de decidir dia a dia. 

Volem que la democràcia i les decisions conjuntes entre ciutadania i ajuntament 

siguen el pilar fonamental per a la legitimitat de la presa de decisions. En eixe sentit, 

seguirem impulsant iniciatives que avancen cap a eixe objectiu: 

 Creació de Consells Sectorials integrats per totes les parts involucrades en els 
diferents sectors de la societat de Castelló de Rugat amb funcions consultives. 
Tant en cultura, igualtat, urbanisme, com festes, esports, turisme, etc. 
L’existència d’aquests Consells Sectorials assegurarà que s’escolten les veus de 
tota la gent implicada en cada àrea de la política municipal, i que les decisions 
es prenen comptant amb l’opinió de totes i tots. El Consell General comptarà 
amb participació de representant de cada Consell Sectorial. Es crearan 
reglaments de funcionament que asseguraran la presència de totes les 
associacions, col·lectius, empreses i particulars implicats en la matèria de cada 
sector, inclosos en el reglament de participació ciutadana. 
 

 Pressupostos participatius. Dotació pressupostaria a  propostes fetes pels 
Consells Sectorials o per la ciutadania en general i posterior aprovació en 
referèndum municipal. Cada any, la ciutadania de forma directa triarà quina és 
la millor proposta per dur endavant amb una part del pressupost municipal 
d’entre les diferents propostes redactades en cada Consell Sectorial. 
 

 Realització de plens municipals a hores accessibles per a donar pas a la 
participació ciutadana en el propi ple. 
 
 
 



Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals 

d’integrar-se com a ciutadans de ple dret per a contribuir al progrés i benestar de tots 

plegats. És per això que la nostra prioritat és generar igualtat d’oportunitats per a totes 

les persones. Els Serveis Socials són l'eina que té l'ajuntament per a assegurar el 

benestar de tots els seus ciutadans i és per això que cal impulsar aquest apartat en 

totes i cadascuna de les seues vessants (igualtat, habitatge, desocupació, població en 

risc d'exclusió, immigració...) 

 

 Recolzar i ajudar per part de l’ajuntament les iniciatives solidaries del nostre 
poble, per cobrir les necessitats dels més febles i desfavorits amb aliments de 
primera necessitat, roba, joguets etc. 
 

 L'Ajuntament esdevindrà mediador en els casos d'execucions hipotecàries 
amb possibilitat de desnonaments. Ajuda jurídica i pressió per part de 
l’ajuntament als bancs per a que el desnonament no es realitze. 
 

 Substitució de deutes amb l'Ajuntament (multes etc.) per treballs comunitaris 
que no substitueixin llocs de treball.  
 

 Elevació de l'IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de 
bancs i de processos d'execució hipotecària. 
 

 Prioritat en el recobrament  de la línia de transport d’autobusos entre Gandia 
– Castelló de Rugat – Alcoi .  Pressió entre els diferents pobles afectats que ens 
hem quedat sense autobús perquè retorne aquest servei. 
 

 Formació per a tots els agents socials (personal sanitari, docent, agents i cossos 
de seguretat) per a la detecció i abordatge de la violència de gènere, 
homofòbia, xenofòbia, transfòbia i diferents tipus de violència. 
 

 Prioritzar el recobrament de l’ambulància 24 hores al centre de salut. 
 

  Promocionar la igualtat de sexe i opció sexual en totes les institucions 
educatives locals. 



L’educació no és sols un dret fonamental per al conjunt de la ciutadania, sinó també un 

instrument prioritari per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats entre totes i tots. La 

joventut  igual que tot el nostre poble, hem de gaudir per part de les administracions 

públiques de la possibilitat de desenvolupar-nos i realitzar-nos com a persones lliures. 

La política d’ensenyament és competència autonòmica, si més no, els ajuntaments 

tenen una gran responsabilitat en l’execució de projectes educatius i el seu seguiment, 

per això apostem per una política d’escolarització publica i de qualitat, proposant les 

següents millores educatives: 

GUARDERIA: 

 Creació  d’un aula per a xiquets de 0 a 1 anys i ampliar l’horari de la guarderia 
per donar suport als pares per poder conciliar amb el treball. A més estudiarem 
la viabilitat d’un menjador a la guarderia en funció a la demanda d’aquest. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: 

 Revisió i manteniment de la infraestructura de l’escola CEIP Verge del Remei. 
En especial els desaigües i murs de contenció situats al voltant de l’escola que 
estan en deteriorament i poden suposar un perill important. Un treballador de 
l’ajuntament revisarà el manteniment diari. 
 

 Posada en funcionament per a les escoles l’agenda 21. Un pla d’acció d’àmbit 
municipal  amb objecte de desenvolupament dels següents àmbits: econòmic, 
social i mediambiental. 
 

 Exigir a l’administració autonòmica la revisió dels edificis escolars i la 
construcció de les infraestructures necessàries com per exemple  que 
s’augmente la plantilla de professors i la construcció d’un gimnàs o pavelló  
cobert a l’escola per  realitzar activitats esportives que des de l’AMPA del CEIP 
Verge del Remei han sol·licitat. 
 

 Promoció i suport de l’ús del valencià en l’àmbit educatiu per arribar amb 
aquest a l’àmbit social. 
 

 Redactar un Pla de Coordinació d’Activitats Culturals amb l’institut i l’escola: 
circuit de teatre per escolars, activitats d’animació lectora a les biblioteques, 
circuit de visites i activitats als museu locals o a la mesquita. 

 

 Donar suport i promoure les activitats esportives ja existents creant una xarxa 
per coordinar aquestes activitats i cedint les instal·lacions escolars per 
optimitzar els recursos municipals. 



 

 Creació d’un pla dins l’àrea d’educació amb activitats coordinades per als 
escolars respecte a la política mediambiental per un entorn sostenible, així 
com fer un seguiment diari de l’entorn natural de les escoles: reg, podes arbres, 
plantes i jardins, conservant l’espai natural. Impulsar-les i posar-les en pràctica 
a l’entorn del nostre poble per exemple, el al dia de l’arbre. 
 

 Impulsar des de l’ajuntament mesures educatives per la igualtat amb la 
intenció d’evitar l’exclusió social de qualsevol persona.  
 

 Dotar als estudiants de secundària d’informació per tal que coneguin 
l’associacionisme juvenil existent al seu entorn i puguen gaudir d’aquesta 
formació extra al mateix temps que s’aconsegueix una implicació social al seu 
temps lliure.  

 

ESCOLA D’ESTIU I LUDOTECA 

 Ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral: cal preveure els períodes 
vacacionals de les famílies i oferir l’escola d’estiu com també la ludoteca, però 
no com aparcament dels infants sinó amb uns projecte educatius de qualitat 
que defineixen aquesta iniciativa. 

L'esport és una pràctica fonamental, i la pràctica equilibrada d'esport ajuda a mantenir 

una bona salut física i mental. Les institucions públiques tenen l’obligació de promoure 

l'esport tant en l’àmbit escolar com en les persones adultes. Per tant, entenem que cal 

facilitar l’accés a qualsevol activitat esportiva per poc o molt practicada que siga: 

 S'impulsarà diferents lligues locals  de diferents esports, amb equips mixtes de 
dones i homes, per impulsar la pràctica de l’esport a Castelló de Rugat. 
 

 Tractar que el suport municipal es diversifique, donant el mateix tracte a totes 

les entitas esportives i diferens esports que es realitzen a la localitat.  

 

 Adequació del frontó a les mesures reglamentaries per a la seua pràctica 

federada. 

 

 Crear un reglament d'usos dels equipaments educatius per a la seva utilització 
fora de l'horari escolar, que permeta un millor aprofitament d'aquests 
equipaments. Per poder practicar esports que no es poden practicar al 
poliesportiu, com per exemple el basquet. 



 Ajuda i promoció en la recerca de nous esports amb poca participació a 
Castelló de Rugat. 

Anem a donar-li un somriure al nostre poble. Un Castelló de Rugat ple de cultura serà 

un poble viu, per això fomentarem totes les manifestacions culturals i artístiques, i les 

seues instal·lacions i manteniment. De la mateixa manera, la joventut, encara que 

alguns diguen que ha estat apagada, no és cert, el que ha passat és que han estat un 

col·lectiu desatés. Durant molt de temps s’ha governat d’esquena a la gent jove, i 

donar l’esquena a la joventut és donar l’esquena al futur. Anem a donar-li la volta i a 

impulsar la cultura, la joventut, i l’associacionisme entre persones. Anem a donar  la 

importància participativa a aquests tres elements que es mereixen al nostre poble, 

perquè siguen el motor de l’alegria de Castelló de Rugat: 

 

 CULTURA 

 Posada en funcionament d’una pàgina web i aplicació per a dispositius mòbils  
paral·lela a la de l’ajuntament que continga un calendari anual que arreplegue 
les diferents activitats culturals, esportives i turístiques. 
 

 Inversió i ajuda a la Unió Musical Benicadell per al desenvolupament musical 
del nostre poble. 
 

 Rehabilitació del paratge cultural i artístic de Castelló de Rugat i posada en 
funcionament com atractiu turístic: Museu del fang, Mesquita … 
 

 Projecció de pel·lícules a l’auditori  amb oferta cinematogràfica amplia per als 
més menuts amb la possibilitat de projeccions de pel·lícules en valencià com a 
foment de la nostra llengua. 
 

 Compromís a dedicar una part substancial dels programes de festes a la 

música, el teatre i la literatura en valencià, i apostar pels creadors locals i 

comarcals més joves. 

 
 

 

 

 

 



 Rehabilitació de les escoles velles per crear la casa de la cultura.  
o Les escoles velles ha sigut i a dia de hui continua sent un monument del 

nostre poble. La seua infraestructura ara perilla a causa del pas dels anys. 

És un lloc ideal per a desenvolupar diverses activitats culturals. Adaptat i 

rehabilitat juntament amb la creació d’un saló d’actes, servirà per assajar 

a totes les associacions culturals, com el teatre, els acordions, la coral etc. 

D’aquesta manera l’auditori serà per a ús municipal i per a la Unió musical 

Benicadell.   

 
 

ASSOCIACIONS 

 Ajuda i atenció per a la creació de noves associacions. 
 

 Ajuda a les associacions culturals per poder desenvolupar les seues activitats 
sense cap tipus d’impediment i d’aquesta manera el poble poder gaudir 
d’aquesta activitat. (Concerts, teatres, danses…) 
 

 L’ajuntament donarà suport ferm i de manera oberta a TOTES les associacions  
que vulguen participar en els actes festius, actes culturals, actes esportius etc. 
del nostre poble. 

 

JOVENTUT 

 Ampliació de l’oferta cultural per als més menuts; Teatres, conta contes etc. 
 

 Promoure programes de formació sobre les drogues. Promoure programes 

locals d’educació sexual i instal·lació de màquines expenedores de preservatius 

algunes instal·lacions de titularitat municipal. 

 

 Promoció de la musica en valencià amb el recolzament a tots els festivals 
musicals que nasquen d’iniciatives ciutadanes i plataformes associatives. 
 

 Promocionar programes de viatges i excursions que  tinguen com a element 

central el coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del 

patrimoni valencià. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Rehabilitació de l’antic gimnàs per crear l’espai jove.  
o El gimnàs vell  és un ampli  lloc d’àmbit municipal que aquests últims 

anys ha estat pràcticament abandonat . És un espai ideal que ben 
adaptat servirà a la perfecció per poder crear un centre destinat a la 
joventut com una alternativa d'oci que acollirà activitats de caràcter 
social i cultural.  Un dels principals objectius serà canalitzar les 
inquietuds dels joves del municipi, mitjançant programes i activitats per 
a l'ocupació del temps lliure, alhora que promoure l'associacionisme, la 
formació, informació, comunicació i producció cultural dels joves. Un 
lloc de reunió per als més joves amb comoditats com sofàs, bar-
cafeteria, futbolins, ordinadors, etc.  

 

En l’àmbit econòmic, en aquests últims anys, tots sabem quins han sigut  els 

problemes que ens han portat a l’enfonsament econòmic del nostre poble. Igual que 

en l’àmbit autonòmic i estatal. No anem a centrar-nos en el malbaratament del sector 

públic que s’ha fet durant aquests anys, sinó que anem a centrar-nos en el futur. En tot 

el que tenim per fer per a traure d’aquesta situació Castelló de Rugat aportant les 

millors solucions econòmiques per al nostre poble. El nostre programa econòmic està 

dividit en tres parts: 

- Gestió econòmica de l’ajuntament 
- Comerç local 
- Ocupació  

 

GESTIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 

 

 Austeritat i  reducció de despeses de l’ajuntament.  Per realitzar aquesta 
reducció  és necessari realitzar un estudi econòmic de les gestions anterior s 
que suposa la realització d’una auditoria de comptes. 
 

 Anem a realitzar una gestió econòmica de l’ajuntament, com una gestió 
econòmica familiar. “Tant tenim, tant gastem”. Per evitar el malbaratament. 

 

 Gestió econòmica transparent, en funció al plantejament de L’Open data, per 
fer front a la corrupció que done pas a la participació i a les idees dels nostres 
ciutadans. 

 

 Revisió dels impostos locals  de consum necessari com aigua, fem, llum etc. 
que ens estan fent pagar elevats costos. Buscar diverses opcions i elecció de la 
millor opció per als nostres ciutadans 

 



 Creació d’un ecosistema favorable per al desenvolupament de les nostres 
empreses i emprenedors. Ajuda i promoció del petit comerç com a motor de 
l’economia local. 

 
 

COMERÇ LOCAL 

 Dinamització i establiment de rutes del comerç local per a la seua impulsació. 
Com per exemple: Rutes de la tapa; corre bars, fira comercial, sorteig de nadal 
per a compradors del comerços etc. 
 

 Creació del Consell  de comerciants que facilite la comunicació en l’ajuntament 
i ajude al rescat del comerç per establir un pla de dinamització. 
 

 Realització d’un segell visible sobre la marca comercial de Castelló de Rugat. 
Aquest segell designarà quins són els productes locals i els comerços de 
Castelló de Rugat, per impulsar aquesta marca i estimular la compra dels 
productes del nostre poble. 
 

 Prioritzar en la contractació de serveis a les empreses locals per part de 
l’ajuntament. 
 

 Oferta de formació per als comerços ; màrqueting i xarrades. 
 

 Hi ha certs contractes que es poden fer a dit per part de l’ajuntament. Però que 
siga legal no significa que siga just. Anem a consensuar mecanismes per a que 
el treball siga distribuït de manera justa. Amb la transparència que proposa 
Compromís tothom podrà consultar a qui se li ha adjudicat aquest contracte de 
serveis. 
 

 Revisió dels impostos  que afecten a comerços;  per  buscar la millor opció i 
adequació proporcional. 
 

 Ajuda per als emprenedors amb la fracció dels pagaments i impostos. 
 

 Pagament dels  deutes de l’ajuntament amb els comerços locals a temps. Açò 
suposarà la fixació d’una data màxima de pagament. En el cas de que el 
pagament no siga efectuat abans d’aquesta data, s’abonarà un pagament d’un 
3% d’interès. Açò prioritzarà el pagament del deute amb els comerços del 
nostre poble. 
 
 

OCUPACIÓ 

 Borsa de treball per aturats de llarga durada, per a la ajuda en la recerca d’un 
lloc de treball. 
 



 Els llocs de treball a l’ajuntament no seran a dit.  S’estudiaran diferents factors 
a tenir en compte com  factors socials i  capacitat. 
 

 Facilitat fiscal per a les empreses que creen llocs de treball. 
o Noves empreses que ocupen amb contrats indefinits a gent del poble. 

Bonificació de fins al 80% de l’IBI. Açò ajudarà a portar empreses al 
poble que creen lloc de treball  

o Empreses ja creades  que ocupen amb contractes indefinits a gent del 
poble . Bonificació de fins al 50% de l’IBI.  

Des de Compromís per Castelló de Rugat apostarem per un turisme de qualitat per a obtenir 

un major impacte econòmic i ocupació. Des de l’Ajuntament hem de posar en valor l’atractiu 

turístic del nostre municipi, potenciant el nostre patrimoni històric, cultural i mediambiental, 

tot oferint una millor oferta turística. Hem de ser els ciutadans de Castelló de Rugat els 

principals ambaixadors del nostre poble, si no valorem nosaltres el que tenim, tampoc ho faran 

des de fora. 

 Posada en funcionament un portal web dedicat a la promoció turística, cultural i 
esportiva. 
 

 Distribució als comerços informació rellevant  sobre rutes, activitats l’ermita, 
allotjament etc. Perquè els  màxims ambaixadors turístics del nostre poble siguen els 
comerciants. 
 

 Creixement de l’oferta turística: rutes dels barrancs, rutes amb bicicletes etc. 

 

 Posar en valor la gastronomia autòctona com per exemple rutes gastronòmiques. 

  

 Impulsar el creixement de l’oferta d’allotjament rural per al seu impacte econòmic al 

poble. 

 Correcta senyalització de les rutes de recorregut turístic , per explicar el seu contingut 

i poder evitar la pèrdua de qualsevol visitant. 

 

 

 

 

 

 

 



Les festes  són part viva de la nostra tradició i identitat com a poble. És el moment més 

esperat  per als més joves i el moment de desconnectar i gaudir per als més majors. És 

el moment del somriure i el moment d’unió sense distinció de tot Castelló de Rugat. És 

per això que Compromís per Castelló de Rugat té les següents propostes per millorar 

aquest àmbit: 

 

 Autosuficiència econòmica de les festes d’agost.  D’aquesta manera la 

presència dels festers ajudarà econòmicament la realització de les festes . 

 

 Focalització del porrat de Sant Antoni cap a la dinamització del comerç local. 

 

 Salvaguardar les tradicions del poble a l’igual que les senyes d’identitat 

nostres, com els balls populars, música, moros i cristians i sainets. 

 

 Promoció per a que les associacions puguen participar d’aquestes festes 

mitjançant actes organitzat per ells i així poder ser partícepes dins del 

programa de les festes municipals. 

 

 Major oferta cultural i activitat per als més menuts en festes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants als que 

ens enfrontem la humanitat. L'ús intensiu dels recursos, en especial dels energètics, 

n'és la causa principal. La Unió Europea ha fet de la lluita contra el canvi climàtic un 

dels eixos bàsics de la seva política mediambiental. 

En Compromís per Castelló de Rugat, hem de fer una aposta ferma per un ús de 

l’Energia sostenible que genere riquesa i que no consenta que en aquests temps de 

crisi les famílies també pateixen allò que s’anomena pobresa energètica. 

L’aportació municipal a la sostenibilitat mediambiental requereix del disseny de 

polítiques de preservació del capital natural i també d’instruments tècnics  per al 

coneixement permanent del nostre comportament mediambiental, de manera que 

puguem dur a terme una acció municipal ben informada.  

 

 NO A LA PLANTA DE RESIDUS D’ANIMALS DE LA POBLA DEL DUC.  La 

construcció de la planta suposarà un impacte medi ambiental destructor al 

nostre poble a més d’afectar a la seua economia i turisme. 

 

 Manteniment de parcs, jardins, camins rurals, espais verds. 
 

 Recolzar la creació d’una cooperativa ecològica per crear una línia de 
productes ecològics en denominació pròpia. Intentar col·laboracions amb 
altres cooperatives que aposten per aquest mercat que va en augment. 
 

 Fer un consum racional d’energia en els edificis i instal·lacions públiques, 

eliminant les llums ornamentals i deixant aquelles imprescindibles en les hores 

que siguen estrictament necessàries per circumstàncies de seguretat. 

 

  Protecció , recuperació i difusió  de la xarxa de senders i camins per a la seua 

explotació turística sostenible de la nostra terra. 

 

 Protecció dels espai naturals  municipals com l’ermita. 

 

 Fer ús de paper ecològic en tots els organismes depenents de l’ajuntament. A 

més de promoure el seu ús en altres organismes vinculats (escoles,…). 

 

 Revisarem els contractes municipals amb les elèctriques per tal de reduir els 
costos en factures municipals.  
 

 Mantenir la neteja i la higiene dels carrers del nostre poble. Conscienciació i 

sancions per aquells que no respecten aquestes normes de convivència. 



 

 Instal·lar càmeres de videovigilància i un control d’accessos a l’ecoparc 

perquè siga accessible tots els dies de l’any i estiga plenament controlat. 

 

 Vigilància municipal per a sancionar a les persones que deixen excrementar 

als seus animals de companyia en la via publica. 

  

L'urbanisme és l'activitat que més directament incideix sobre la qualitat del nostre 

poble. Per això, pensem que ens trobem en el moment idoni per iniciar el canvi de 

model urbanístic que recupere la seua funció més noble, al costat dels interessos de la 

ciutadania. I deixant a banda la proliferació de PAIs que tenen una funció especulativa 

sobre el sòl que res té a veure amb la millora de la qualitat urbana i mediambiental del 

nostre poble.  

 Fer un estudi vial per fer més pràctica la circulació pel casc urbà.  
 

 Instal·lació de  llocs habilitats per als gossos i animals de companyia com pipi 
cans  
 

 Plans d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques en 
totes les instal·lacions del poble. 
 

 Recuperar l'equilibri en el sector immobiliari prioritzant la concentració 
urbana mitjançant la rehabilitació del nucli urbà existent en el nostre poble. 
Així que estimularem la rehabilitació i remodelació de vivendes front a la 
construcció de noves. 
 

 Adaptar en la mesura possible el nostre poble a l'ús de la bicicleta delimitant 
carrils dintre del poble i instal·lant aparcaments de bicis en punts estratègics o 
més concorreguts. 
 
 

 Mantindre els carrers nets i cuidar la higiene i la imatge del nostre poble. 
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