
Un any amb molt de
compromís

Aquest mes, culminem el nostre primer any. Un any 
de política diferent, treball, esforç, il·lusió i canvi.

Impulsats per l’anhel de transformar la realitat 
del nostre poble i amb les idees clares de que les 
coses es podien fer molt millor del que s’estaven 
fent, vàrem començar aquesta aventura que ara és 

una realitat.

Comencem un any nou, que des de Compromís 
desitgem i treballarem perquè esdevinga per a 
tot el poble un any de progrés, benestar, felicitat i 

compromís ;-)
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“Tot està per fer...“Tot està per fer...
En maig del 2015 vàrem començar un llarg viatge cap a un nou 
horitzó i noves formes d’entendre la política. Amb valentia, totes 
i tots, vàrem agafar el timó i junts vam posar rumb cap a una altra 
matinada.

Assemblea constitutiva
El 14 de març del 2015 és on s’inicia tot aquest projecte amb l’assemblea 

constitutiva a la biblioteca municipal. En aquesta reunió oberta a la ciutada-
nia van participar més de trenta persones i es van establir els pilars sobre els 
quals  anava assentar-se aquest nou projecte: Democràcia, Transparència i 
Participació ciutadana.

Primàries
Trencant amb tots els esquemes de la vella 

política, vàrem organitzar les primeres primàries 
democràtiques a Castelló de Rugat en les quals 
van poder participar tots els veïns i veïnes majors 
de 16 anys. El nostre candidat a l’alcaldia el vàreu 
elegir vosaltres, i amb els vostres vots vàreu de-
cidir que fora Pasqual Sanjuan Sainz.
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“Tot està per fer...“Tot està per fer...

Eleccions municipals
Gràcies al vostre compromís, 

la nostra candidatura va obte-
nir dos regidors que trencaven 
per primera volta les majories 
absolutistes al nostre poble. En-
cetàvem un període de consens, 
diàleg i canvi on els nostres regi-
dors, Pasqual i Damián, anaven 
a aportar l’aire fresc que tant 
necessitava la política local des 
d’una oposició constructiva.

Presentació de la candidatura i programa.
Onze persones valentes del col·lectiu 

Compromís al nostre poble, van fer un 
pas endavant i el dia 24 d’abril del 2015 
a l’auditori municipal van presentar la 
seua voluntat de canviar les coses for-
mant part de la candidatura encapçala-
da per Pasqual Sanjuan. Ens va acom-
panyar en una vesprada tan important 
per a nosaltres, l’actual president de les 
Corts valencianes, Enric Morera.  El 16 de 
maig del 2015 a la plaça de la constitució 
en un acte popular, el nostre candidat va 
presentar i explicar el programa electo-
ral i el nostre projecte de futur.

Realització del programa electoral:                            Reunió amb totes les associacions
Volem representar totes les veus, perquè som 

gent com tu, perquè entre totes i tots és més fà-
cil. Per això, ens vam reunir amb totes les asso-
ciacions i col·lectius, i vam recollir les propostes 
dels veïns i veïnes en campanyes com la d’ “un 
suc una proposta” per confeccionar el programa 
electoral que comptava amb totes i tots.
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...i tot és possible”... i tot és possible”
Des d’aleshores, el nostre grup municipal  ha presentat aproxi-
madament 30 documents a l’ajuntament entre mocions, esme-
nes, propostes i suggeriments. Des d’una oposició constructiva 
hem aconseguit:

Gravació i difusió dels plens
Al primer ple es va aprovar per unanimi-

tat la proposta de Compromís per apropar la 
política local a la ciutadania amb la grava-
ció dels plens. Des d’aleshores es poden veu-
re tots els plenaris des de la nostra web, 
www.castelloderugat.compromis.net o xarxes so-
cials.

STOP desnonaments
Vàrem posar damunt la taula la crisi dels desnonaments que hui en dia con-

tinua afectant  milers de famílies, perquè mai es done cap desnonament al nos-
tre poble, protegint els nostres veïns i veïnes amb mesures concretes.

Aturar la pujada de sancions de neteja al triple.
Des de Compromís vàrem mostrar i explicar al 

ple que augmentar el triple les sancions de neteja, 
com proposava l’equip de govern socialista, no ana-
va a servir de res, ja que el problema de la neteja 
del nostre poble no era que les multes estigueren 
massa baixetes. El problema de les sancions és que 
en els últims dos anys no se’n ha posat cap. Des de 
Compromís pensem que el problema de la neteja 
del nostre poble no passa pel càstig i sanció des-
proporcionada, sinó per l’educació i la consciencia-
ció. 
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...i tot és possible”... i tot és possible” Reforma de les escoles velles com a centre 
cultural i l’antic gimnàs com a nova biblioteca.

El ple va aprovar la proposta de 
Compromís per reformar les es-
coles velles com a  centre cultural 
amb la subvenció de la Diputació, 
i l’equip de govern es va compro-
metre a instància de Compromís  
perquè les pròximes subvencions 
vagen destinades a la reforma del 
gimnàs vell per a l’establiment de 
la Biblioteca Municipal.

Lluita per la igualtat de totes i tots,
i eradicació de l’assetjament escolar

Des de la primera setmana, hem continuat treba-
llant  per la plena igualtat de totes les persones amb 
la penjada al balcó de l’Ajuntament de la bandera 
LGTB per a fer visible el col·lectiu de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals, com també per la igualtat de 
gènere amb la lluita contra les violències masclistes 
al nostre poble amb mesures concretes aprovades 
per unanimitat al plenari.

Ambulància: #LaVolem24h
Amb l’ajuda del diputat de Compromís, Paco 

Garcia, vàrem arribar fins a les Corts per demanar 
una millora en el servei d’ambulància. Però anirem 
fins on faça falta pel benestar dels nostres veïns i 
veïnes. Ja no ens alimenten molles, ara volem el pa 
sencer. Gràcies a la pressió social ens van tornar 
una part del servei en el 2013 i en l’actualitat l’am-
bulància està disponible 5 hores al dia. Ara la volem 
tota! Una persona que té una urgència hospitalària 
no pot esperar o triar l’hora a la qual va a necessi-
tar un trasllat de la rapidesa del qual pot dependre 
fins i tot la seua vida.
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pressupostosPressupostos
Amb treball i compromís hem aconseguit canviar la política al nostre poble 
perquè sense majories absolutes siga necessari el debat, el diàleg i l’entesa 
entre les distintes forces polítiques per a arribar a acords. Açò ha permés als 
veïns i veïnes, per primera volta en la història política de Castelló de Rugat, 
gaudir d’uns pressupostos consensuats i més representatius que mai.

Aquestes van ser les nostres propostes incloses als pressupostos del 2016:
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pressupostos

T’expliquem els pressupostos
Amb transparència, el nostre portaveu local, Pasqual 

Sanjuan,  va explicar en assemblea oberta per a tota la 
ciutadania on es destinaran els diners de totes i tots els 
veïns de Castelló de Rugat en els pressupostos de l’Ajun-
tament.
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Comprimís amb el pobleCompromís
          amb el poble

No únicament fem política, sinó que també #FemPoble perquè 
com va dir Vicent Andrés Estellés  “Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s’és poble.”

Concert de Beuratge i sopar popular
El dia de la presentació del programa elec-

toral vàrem celebrar que el vertader canvi era 
possible amb la participació del grup de música 
folklore “Beuratge” que va amenitzar un sopar 
popular ple d’il·lusió per un futur pròsper.

Commemoració 9 d’octubre
El 9 d’octubre de 1238, Jaume I acompanyat 

de les seues tropes, va entrar per primera vega-
da a la ciutat de València. El 9 d’octubre de 2015, 
des de Compromís vàrem commemorar aquesta 
data amb un berenar, jocs infantils, tallers i amb 
l’ofrena d’una corona de llorer al carrer Jaume I.
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Comprimís amb el pobleCompromís
          amb el poble

#RescatemElComerçLocal
Els xicotets comerços són autèntics lluitadors en 

temps de crisis i s’esforcen a donar als seus clients el 
que els centres comercials no són capaços de donar. És 
per això que des de Compromís vàrem iniciar una cam-
panya per estimular el comerç local en dates de nadal 
amb el sorteig de tres entrades per a veure a Xavi Casti-
llo  entre aquells compradors dels comerços del nostre 
poble. 

Xavi Castillo
L’humorista i cara visible de la compan-

yia Pot de Plom, Xavi Castillo, va tornar a 
Castelló de Rugat el passat 8 de Gener de 
la mà de Compromís per Castelló de Rugat, 
amb moltes coses per “veriuar”. El còmic 
valencià, conegut per les seues paròdies de 
polítics, va actuar davant de quasi 300 per-
sones en el saló Ameva absolutament aba-
rrotat per rebre una nit divertida de teatre 
en valencià.

Taller gratuït d’autodefensa per a dones 
Les dones som víctimes de múltiples agressions, vivim en una societat, per 

desgràcia, sexista, i de vegades violenta. El taller gratuït organitzat per Com-
promís va tenir com a objectius, desenvolu-
par la confiança en una mateixa i treballar 
el sentiment de ser capaces de fer front per 
nosaltres mateixes a situacions perilloses.
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#AmbTransparència#AmbTransparència

La política ha d’estar al servei del poble i és per això que nosal-
tres des de Compromís actuem #AmbTransparència . Tenim una 
manera diferent de fer política: Obrim portes i finestres perquè 
entre la llum i elimine l’obscuritat :

El sou dels nostres regidors és públic.

Es pot consultar des d’ací: 
 www.compromis.net/info/transparencia/sous-publics/

Tot el nostre treball i documents aportats a l’ajuntament són públics.

Es pot consultar des d’ací: 
www.castelloderugat.compromis.net/legislatura/

Pots consultar tots els plenaris

Es pot consultar des d’ací:  
www.castelloderugat.compromis.net o a YouTube



Compromís · 11

#AmbTransparència#AmbTransparència Donem la cara

Estem a la teua disposició. Tenim un Compromís amb tu. Pots reunir-te o po-
sar-te en contacte amb nosaltres per a fer-nos qualsevol proposta, o  perquè 
t’expliquem qualsevol decisió.



Suma’tSuma’t

Xarxes socials
www.castelloderugat.compromis.net
compromispercastello2015@gmail.com 
      Compromís per Castelló de Rugat
      @CompromisKST
      Col·lectiu Compromís Castelló de Rugat
      @compromiscastelloderugat

A Compromís per Castelló de Rugat apostem 
per una nova manera de fer política. I sabem 
que el nostre principal actiu eres tu. Per això 
pensem que la millor manera de donar a 
conéixer el nostre projecte és confiar en la 
teua implicació, il·lusió i desig de canvi. Ens 
ajudes?

Tu pots escriure les següents pàgines 
d’aquest projecte per a tots els veïns i veïnes 
del nostre poble. Suma’t al nostre Compro-
mís i millorem junts Castelló de Rugat.  “Tot 
està per fer i tot és possible”


