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PRESENTACIÓ 

Un programa municipal és per a EUPV un contracte amb la ciutadania, una 

declaració d’allò que es pretén portar a terme. És també l’oportunitat de 

deixar per escrit quin model de ciutat volem, i quin grau d’implicació de la 

ciutadania estem disposats a implementar. 

Les propostes programàtiques que presentem estan pensades des de la 

transversalitat i la diversitat. Una ciutat no pot governar-se des de Delegacions 

inconnexes perquè les necessitats de la ciutadania són diverses i transversals. És 

per això, que el programa que presentem l’hem estructurat en els següents 

eixos: València sostenible, ecològica i habitable; València inclusiva, 

participativa i solidària; València igualitària, diversa i oberta al món i València 

educadora, innovadora i creativa, mitjançant els quals abordem els reptes de 

la ciutat de València per als propers anys. Des d’un punt de vista transversal 

cap eix és més important que l’altre, sinó complementari. 

Els programes municipals poden ser molt extensos, arribant a un nivell de detall 

mínim o tan curt i genèric que faça difícil veure la seua aplicació pràctica. En 

EUPV hem cercat un programa municipal que mostre els principis bàsics que 

defendrem i que seran la nostra actuació en cas d’assumir responsabilitats al 

govern municipal, a més de mostrar quin és el nostre compromís amb les 

valencianes i els valencians. 

La nova ciutat que volem ha de respondre als reptes que planteja l’actual, ha 

de tenir en compte l’experiència pròpia acumulada i la d’altres ciutats de 

característiques similars i respondre a uns objectius predeterminats que van 

més enllà dels límits geogràfics del terme municipal i que fan referència tant a 

l’entorn més immediat com a les demandes d’un món econòmicament, 

culturalment i ecològicament globalitzat. Per això, proposem una ciutat 

pluricèntrica, democràticament descentralitzada i fortament participativa, 

habitable i habitada, solidària, preparada per a la diversitat i amb un fort 

compromís amb el medi ambient. 

La ciutat de València ha patit històricament una manca important de 

planificació que es manifesta amb claredat quan observem un plànol de la 

ciutat. El resultat ha estat una ciutat amb forts desequilibris entre els diferents 

barris, tant a nivell estructural com de serveis. La manca d’un model de ciutat 

que hi haja servit com a referent per ordenar el seu creixement o per 

reestructurar la ciutat existent, acompanyat per les desigualtats inherents a una 

economia capitalista, ha donat lloc a la disgregació de la població segons 

nivells de renda. Les polítiques municipals, caracteritzades per proveir i millorar 
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els barris més benestants en detriment dels més necessitats, han agreujat les 

diferències dotacionals i de qualitat de vida entre els diferents barris. 

Així mateix, el creixement urbanístic de la ciutat i les principals decisions dels 

diferents governs municipals han estat orientats a situar l’interés privat per sobre 

del públic i, en conseqüència, tenim una ciutat depredadora del medi natural, 

ecològicament insostenible, amb baixa qualitat mediambiental, bruta, amb un 

dèficit notable d’espais verds i d’esbarjo, una oferta cultural molt deficient, 

sense polítiques de joventut i amb fortes desigualtats socials i un llarg etcètera 

difícil de justificar. Tanmateix, amb les polítiques depredadores del partit 

popular s’ha arribat a tenir un deute gegantí, de vora dels mil milions d’euros 

(actualment reduït a 460 milions) , que està suposant una llosa pel 

desenvolupament futur de la ciutat. 

L’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, la que 

millor pot respondre a les seues necessitats més immediates. Els canvis 

recentment introduïts en les competències municipals per la nova llei bàsica 

de règim local, però, van en la direcció oposada, en delimitar excessivament 

les competències dels ajuntaments i reduir-les en qüestions bàsiques com és 

l’assistència social. No podem acceptar que un ajuntament puga deixar 

d’atendre les demandes ciutadanes, i menys encara si es tracta de necessitats 

bàsiques i, per tant, ens oposem als canvis recollits en la llei de Partit Popular. 

En conseqüència, no renunciem a incorporar al nostre programa propostes 

que, encara que estiguen fora dels nivells competencials actuals dels 

ajuntaments, poden ser defensades promovent els canvis legislatius adients, 

pressionant a les administracions competents o fent ús d’altres lleis i normatives 

que puguen entrar en contradicció amb les restriccions imposades per l’actual 

llei de règim local. 

Des d’EUPV, ens comprometem a lluitar, en tots els àmbits competencials que 

corresponguen, per la derogació de la nova llei de bases de règim local, que 

retalla les competències i el finançament dels ajuntaments, per una auditoria 

ciutadana del deute, per la creació d’un Pla de Fiscalitat basat en la 

progressivitat i per exigir a les entitats públiques i privades que complisquen 

amb els seus compromisos. Si escau, ens comprometem, mentrestant, a 

governar per a complir amb els drets humans i, si fa falta, des de la insubmissió 

institucional 

Per altra banda, la previsible penúria econòmica heretada no ha de ser un 

impediment per pensar i treballar un nou model de ciutat que implique seriosos 

canvis estructurals i de forma de govern. El disseny d’un model de ciutat i la 

seua consideració com a objectiu desitjable ha de suposar una planificació a 

curt, mitjà i llarg termini. La seua elaboració s’ha de fer amb la màxima 
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participació ciutadana possible, malgrat que la velocitat del canvi estarà 

relacionada amb els mitjans de què es dispose. Aquest disseny ha de partir del 

coneixement de les carències presents i d’una projecció de les carències 

futures derivades dels previsibles canvis, entre altres, de la configuració 

demogràfica de la població que, ara per ara, plantegen un fort envelliment a 

mitjà termini i la creixent arribada de noves persones provinents d’altres indrets 

del món; de les noves condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic 

i, en la mesura que no es puga aturar l’activitat del capitalisme depredador, 

un major empobriment de la població. 

La ciutat actual és, necessàriament, el punt de partida des del qual començar 

a planificar el futur, al temps que es consolida el present en la mesura que cal 

donar resposta als problemes que dia rere dia es plantegen i que no poden 

esperar. Per això, al programa municipal d’EUPV, trobarem tantes propostes de 

futur genèriques per una ciutat, que encara està per definir i concretar, amb 

propostes derivades de la situació actual de la ciutat i que cerquen resoldre 

problemes que ja s’han manifestat. Així, hi ha qüestions urgents que ja han 

tingut una primera resposta proposicional des d’EUPV a través de l’acció 

política de l’organització i que haurien de constituir un primer front d’actuació. 

Pel seu nivell de detall, moltes d’aquestes propostes han quedat fora del 

programa municipal que ací es presenta, però el compromís d’EUPV en la seua 

resolució quedà fixat el seu dia en forma de moció o de comunicat. 

Considerem fonamental iniciar i consolidar canvis en la manera de governar, 

perquè tinga veu la ciutadania, així com capacitat de decisió. La creació 

d’una xarxa d’oficines o d’observatoris amb àmplia participació ciutadana, on 

l’ajuntament estiga obligat a informar i a sentir i tenir en compte allò que les 

entitats ciutadanes li hagen de dir, a més de suposar un important exercici de 

transparència, implica reforçar la capacitat resolutiva de l’ajuntament amb les 

aportacions de la ciutadania. Si aquest exercici de transparència, diàleg i 

negociació, s’acompanya amb la possibilitat de convocatòria de consultes 

vinculants o referèndums, el reforç a la participació democràtica de la 

ciutadania es fa evident, ras i curt. 

El compromís d’EUPV amb aquest programa està avalat pel treball continuat 

d’oposició fet a la ciutat de València, moltes vegades en solitari, dins d’una 

línia coherent amb la qual s’hi expressa, i pel fort i coherent treball realitzat en 

diferents associacions ciutadanes i moviments socials pel conjunt de la nostra 

militància. 
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RECUPERACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ 

Des d’EUPV creiem que l’Ajuntament ha de convertir-se en una institució clau 

per l’aplicació de la recuperació econòmica al conjunt de la ciutadania, 

assumint la responsabilitat d’aportar alternatives que generen noves inversions, 

incentius econòmics públics, diversificant la nostra oferta econòmica, 

dinamitzant l’economia per desenvolupar una estratègia municipal 

d’ocupació com a part integrant d’un nou model que permeta assumir i 

desenvolupar els serveis públics necessaris i de qualitat per al conjunt de la 

ciutadania. 

Per això forma part de la nostra estratègia la gestió directa de serveis ara 

externalitzats, d’una banda perquè així es contribueix a una generació de llocs 

de treballs estables i de qualitat i d’altra perquè repercuteix de manera directa 

en el servei que es presta a la ciutadania. 

Tanmateix, la ciutat de València continua amb un deute reconegut de 460 

milions d’euros (sense que el govern municipal s’haja plantejat la seua 

legitimitat), la qual cosa suposa un entrebanc que caldrà superar. Caldrà 

eliminar el deute il·legítim a través d’una auditoria i assegurar la condonació 

del deute de la Copa Amèrica per part de l’Estat. Així mateix, les propostes de 

finançament assenyalades més endavant, junts els canvis en les pràctiques 

pressupostàries (amb l’eliminació de sobrecostos i pràctiques “fosques”) i la 

remunicipalització dels serveis (ara privatitzats), han de suposar una millora de 

la qualitat dels serveis municipals, així com una millor gestió de la despesa, 

difícil de quantificar a hores d’ara. La qual cosa, però, no ha d’impedir la 

presentació d’una proposta programàtica ambiciosa però necessària. 

Presentem, per tant, les propostes per a la creació d’ocupació a la Ciutat de 

València basades en una lluita real i activa contra la desocupació, per 

generar un canvi radical en les polítiques econòmiques i laborals aplicades fins 

ara a la ciutat de València. 

Propostes per a la creació d’ocupació a la ciutat de València: 

1. Impulse de l’Observatori Municipal per a l’Ocupació i la Formació de la 

ciutat de València 

L’Observatori Municipal d’Ocupació i Formació ha de: 

 Recopilar la informació estadística municipal en diverses fonts per a la 

seua anàlisi i estudi. 

 Estudiar l’evolució del mercat laboral. 
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 Analitzar els recursos de formació i ocupació de la Ciutat de València 

(públics i privats). 

 Elaborar indicadors per a Analitzar i avaluar les polítiques d’ocupació i 

formació desenvolupades, per a observar l’impacte que ha tingut sobre 

la ciutadania. 

 Analitzar les polítiques d’ocupació posades en marxa en el PV que 

podrien servir d’aplicació a la Ciutat de València. 

 Ajudar al disseny de les polítiques d’ocupació, sent així un instrument de 

dinamització i intervenció municipal a l’àmbit de l’ocupació. 

 Analitzar les opcions econòmiques per al desenvolupament d’accions 

de formació i ocupació. 

2. Disseny i desenvolupament d’un Pla d’Orientació i Formació: 

En congruència amb la informació facilitada per l’Observatori municipal 

d’ocupació i formació, es desenvoluparà un Pla d’Orientació i Formació que 

anirà dirigit a aquelles persones que tinguen més dificultats per accedir al 

mercat laboral (dones, joves, desocupats/as de llarga duració i persones amb 

diversitat funcional, persones migrants,...). 

El pla ha de: 

 Identificar la formació impartida per les estructures municipals així com 

les entitats de la Ciutat de València. 

 Analitzar les opcions formatives més adients per cobrir les necessitats del 

mercat laboral. 

 Proporcionar una orientació i assessorament individualitzat a les 

persones desocupades, comptant amb espais, tallers i sessions 

dissenyades per donar suport a la ciutadania en la cerca d’ocupació, 

acostant-la el màxim, treballant el desenvolupament de habilitats i 

capacitats per a la incorporació al mercat laboral. 

 Gestionar les activitats de formació pròpies així com les sol·licitades i 

concedides pel Servei públic d’ocupació o per Fons Europeus. 
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3. Desenvolupament del Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València 

A través del Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València, que fruit del 

Diàleg Social amb els agents socials i econòmics més representatius de la 

ciutat, es podran desenvolupar polítiques dirigides a la disminució de la 

desocupació, perseguint la meta de la creació d’ocupació estable i de 

qualitat, cercant el benestar de la ciutadania. 

Impulsar, desenvolupar i executar la política local en matèria d’ocupació, 

formació per a l’ocupació i autoocupació mitjançant la coordinació amb els 

agents socials i econòmics que participen d’aquest. 

4. Desenvolupament de polítiques actives d’ocupació 

S’impulsaren les polítiques actives d’ocupació, definint nous jaciments 

d’ocupació que puguen ser font generadora d’ocupació de qualitat. És 

fonamental connectar la ciutadania amb les empreses a través de l’orientació 

laboral, la formació i la intermediació, des del punt de vista de la innovació, i 

d’altra banda, complementàriament a les actuacions que es realitzen per a 

fomentar la constitució d’empreses, s’actuarà a través de plans, programes i 

projectes que oferisquen oportunitats perquè les persones desocupades 

aconseguisquen una ocupació de qualitat i en condicions dignes. 

 Atenció, assessorament i desenvolupament d’itineraris individualitzats 

per a les persones desocupades. 

 Promocionar de forma directa o indirecta les iniciatives públiques, 

generadores de riquesa, ocupació i benestar de la ciutadania i que 

contribuïsquen al desenvolupament i millora de l’ajust socioeconòmic 

de la ciutat. 

 Impulsar un desenvolupament tecnològic sostenible fomentant la 

formació adequada a les necessitats que demanda el mercat laboral. 

 Mantenir el mecanisme públic d’intermediació laboral i fomentar l’ús del 

Servei públic d’ocupació 

 Fomentar la economia social, com ara les cooperatives a l’hora 

d’assessorar sobre nous projectes, garantint d’aquesta manera 

l’arrelament de l’economia a la ciutat i la reinversió dels recursos en 

benefici del propi territori 

 Crear i fomentar espais de treball compartit que ajuden els treballador 

per comte propi a reduir despeses de local i manteniment. 
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5. Suport a les Pimes 

EUPV impulsarà mesures per tal que les Pimes generen ocupació estable, 

transformen l’ocupació eventual en indefinida, implementen plans d’igualtat i 

introduïsquen criteris de reducció de la jornada laboral. 

En aquest sentit: 

 S’orientarà a les Pimes sobre quin tipus d’ajuda (europea, estatal, 

autonòmica o local) s’adequa millor a les característiques del seu 

projecte i de com beneficiar-se’n. 

 Es promourà el desenvolupament econòmic del municipi a través del 

suport a la creació de noves empreses, la qual cosa en tots dos casos 

contribueix a reforçar el teixit empresarial del municipi i a la generació 

d’ocupació estable i de qualitat, per exemple, premiant els projectes 

empresarials innovadors de recent creació, instal·lats o amb possibilitat 

d’instal·lar-se en el seu terme municipal, i es crearà un altre Pla 

complementari de Desenvolupament de l’Economia Cooperativa i 

Social. 

Es proporcionarà ajudes a l’ocupació mitjançant: 

 Subvencions o bonificacions de caràcter finalista per a la contractació 

de determinats col·lectius en el sector privat. 

 Ajudes a l’autoocupació (autònoms): Crèdits a baix interès, subvencions 

a fons perdut (ambdues de caràcter finalista). Facilitar el crèdit en els 

termes abans expressats; afavorir, aprofitant al màxim les directives 

europees, la contractació de béns i serveis públics per a les pimes, amb 

condicionants de quantitat i qualitat de l’ocupació. 

 Facilitar el lloguer d’habitacions en l’habitatge on es té la residència o 

de cases urbanes per llargues o mitjanes estades en llocs d’especial 

rellevància (platges, centres històrics...) com una via de suport per 

ajudar al manteniment d’edificis i espais significatius, així com a 

l’economia dels habitants dels barris costers o antics. 

 La creació de Centres de Suport a les Pimes: Amb caràcter general, i 

sense perjudici del que s’haja recollit en l’ordenança reguladora, les 

persones que desenvolupen la seua activitat al Centre podran 

beneficiar-se de l’ús de despatxos, serveis de recepció i seguretat, així 

com de serveis d’orientació, formació i assessorament en fiscalitat, 

màrqueting o recursos humans. Conforme a un llistat de preus públics, 
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actualitzat anualment, les persones que ho sol·liciten podran disposar 

igualment de sales de formació i sales de reunions. 

 La gestió directa de les accions municipals relacionades amb les 

activitats demandades pel sector empresarial o associacions 

empresarials. 

 La coordinació d’un programa específic d’atenció a les empreses que 

s’instal·len en els nous desenvolupaments industrials, on es demostre els 

avantatges que es té en contractar treballadors/es locals. 

En totes aquestes actuacions, tractarem de: 

 Millorar les possibilitats d’inserció professional en persones sense treball 

del municipi, millorant un servei públic, modern, àgil i proper 

d’intermediació laboral (borsa d’ocupació que tramitarà ràpidament 

les seues demandes d’ocupació, enviant-li candidats/es que s’ajusten al 

perfil que sol·licita. 

 Ajustar la programació dels cursos municipals de formació ocupacional 

a la previsió de necessitats d’ocupació d’empreses i entitats que actuen 

a la ciutat, oferint arribar a acords per programar i executar formació 

ocupacional específica per formar a treballadors/es locals que cada 

empresa necessita. 

6. La innovació tecnològica 

Ens comprometem a: 

 Desenvolupar una política de reindustrialització amb criteris de 

diversificació i d’impuls de la producció de mitjana i alta tecnologia. 

Impulsar la producció de béns de consum durables i sostenibles. 

 Incrementar el pressupost públic I+D+i fins a la mitjana dels països de la 

zona euro, la qual cosa suposarà un increment del 0,7 punts de PIB. 

 Desenvolupar el suport tecnològic a les Pimes mitjançant l’impuls de 

centres tecnològics i de centres de vigilància tecnològica i intel·ligència 

econòmica. 

7. Control empresarial 

 L’exclusió dels processos de contractació de les empreses que hagen 

estat sancionades per infraccions contra els drets dels treballadors, de la 

Seguretat Social o d’Hisenda, així com un rigorós compliment de les 
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clàusules socials obligatòries, recollides en la nova Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 Suprimir la declaració de zones d’afluència turística al terme municipal. 

 Creació d’una ordenança municipal que reguli l’obtenció de llicències 

de cases d’aposta. Aquesta ordenança evitarà la concentració 

d’aquest tipus d’activitat, així com la seva situació respecte a centres 

d’ensenyaments (col·legis, instituts, ...) i en general tot aquell centre que 

la seva activitat vaja a ser utilitzada per estrats de la població 

vulnerable, menors de edat. 

 El control efectiu de les condicions d’execució de les empreses que 

desenvolupen els serveis externalitzats i l’addició en el Plec de 

condicions amb les empreses que estan oferint el servei en qüestió 

d’una garantia de contractació indefinida, en igualtat per a dones i 

homes, així com la màxima seguretat i salut laboral fins a la seua 

remunicipalització definitiva. 

o El foment del comerç de ciutat, basat en l’aposta per les zones 

comercials tradicionals i de barri, més properes als ciutadans, 

rebutjant el model de les Grans Superfícies. Apostem per una 

ciutat pluricèntrica on els comerços de proximitat i tradicionals 

tenen un paper fonamental. Fomentar el petit comerç, proper, és 

apostar per una ciutat més sostenible, on les persones puguen 

desenvolupar les seues activitats i satisfer les seues necessitats 

sense desplaçaments innecessaris, alhora que es fomenta 

l’economia local. 

8. Renda de ciutadania municipal 

El desenvolupament (de forma coordinada amb la Generalitat Valenciana) 

d’una renda de ciutadania municipal, que es configure com un veritable salari 

social. 

Ens comprometem a: 

 Crear una política d’ingrés mínim garantit, mitjançant prestacions a 

persones i famílies. 

 Desenvolupar i aplicar una Garantia de Seguretat Professional que 

assegure a tot treballador o a tota treballadora una ocupació, una 

formació remunerada o una renda bàsica.  
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9. Urbanisme 

Els anys de govern del PP han implicat una deterioració urbana que afecta 

tant al nostre patrimoni edificat com a la qualitat de vida de la ciutadania. Ens 

comprometem a escometre: 

 La Intervenció directa de l’Ajuntament en la rehabilitació d’edificis en 

zones com el Cabanyal o Ciutat Vella, actuacions que crearan llocs de 

treball en sectors molt diversificats i amb un impacte directe en la ciutat. 

Aquestes actuacions, ben fetes, podrien suposar de forma indirecta 

l’augment controlat del nombre de turistes que vindrien a València. 

L’Ajuntament s’encarregarà de la gestió, desenvolupament i execució 

dels serveis turístics en l’àmbit del municipi, dirigint la seua actuació a un 

foment i promoció turística de la ciutat compatible amb la vida 

ciutadana. En aquest aspecte, es tindrà en compte el que ja està 

previst al Pla Especial de Cabanyal i les al legacions presentades per 

Salvem i l’AAVV. 

 Un Pla d’Inversió Pública en serveis públics de proximitat. 

 Un Pla d’ocupacions verdes (seguint els estudis de l’Organització 

Internacional del Treball), de rehabilitació d’habitatges (a València hi 

ha un nombre important d’habitatges amb més de 30 anys), de reforç 

dels serveis públics (dependència, salut, educació, etc.). 

10. Propostes de finançament 

L’Estat i la Generalitat Valenciana han de solucionar el greu problema de 

finançament municipal. Sense perjudici de l’anterior, l’Ajuntament disposa de 

dues vies de finançament principals; els impostos de titularitat municipal 

actuals, així com els que hagen de crear-se (tots dos basats en el principi de 

progressivitat fiscal) i l’aprofitament de les noves formes de finançament. 

 Lluitarem per la derogació de la nova Llei de bases de règim local: 

L’execució de la qual va en detriment del finançament dels 

ajuntaments i d els serveis que aquests podran prestar. 

 Creació del Pla de Fiscalitat Municipal: 

o Recuperació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). 

o Aplicació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als immobles de 

qualsevol confessió eclesiàstica i als edificis que formen part del 

patrimoni del govern de l’Estat. 
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o Creació d’una fiscalitat municipal sobre les Grans Superfícies. 

Gravamen a les empreses grans per ocupació de via pública. 

o S’estudiarà si a València l’Església es va apropiar al Registre de la 

Propietat d’algun immoble immatriculat i assegurar els tràmits per 

la seua devolució. 

 Aprofitament de noves fórmules de finançament com l’ambiental i 

d’altres. 

11. Reforç i creació d’empreses municipals 

Des d’EUPV considerem que la municipalització de serveis bàsic, que en la 

actualitat estan realitzant-se mitjançant la contractació d’empreses privades, 

suposarien no tan sols una millor relació qualitat-cost dels serveis contractats, 

sinó també un control real de les condicions del servei i assoliment d’objectius i 

una major qualitat en les condicions tant de contractació com del treball dels 

treballadors i de les treballadores. A més, els beneficis econòmics derivats de 

l’activitat realitzada ho serien per a benefici de tota la ciutadania i no per 

engrossir les butxaques d’uns pocs privilegiats. 

En aquest sentit proposem: 

 La remunicipalització d’EMIVASA, que vindria acompanyada d’una 

auditoria de comptes i de gestió i, en el seu cas, de la demanda de 

responsabilitats als actuals responsables de l’empresa. 

 Mantenir el control públic de la gestió de Fira València, defensant la 

transparència i l’aplicació d’la llei de contractes del sector públic en la 

institució. 

Fira València necessita i mereix un projecte de futur arrelat en la nostra 

economia, a les empreses valencianes i que generi sinergies per a un 

nou model productiu de qualitat i sostenible. Per això s’ha de mantenir 

la gestió i el control públic de la mateixa, per garantir els interessos 

generals i articular la participació de la societat a la Fira. 

 Municipalització dels serveis de transport compartir (bicicletes, patinets, 

cotxes i motos elèctriques, etc.) 

 El reforç de l’EMT com a empresa municipal a l’àmbit de la mobilitat, 

ampliant a seua activitat en assumir la municipalització del mitjans de 

transport compartit (bicicletes, patinets, motos elèctriques, etc.), així 

com la gestió de pàrquings, entre altres. 
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 Se estudiaran les vies per una prompta municipalització de tots serveis 

que en l’actualitat estan externalitzats i que, en ser servicis necessaris 

amb activitat continuada durant tot l’any i un volum importat 

d’activitat, poden i han de ser assumits per l’ajuntament, com són 

neteja, arreplegament d’escombreries, jardineria i poda entre altres. 

 A més, s’estudiarà la possibilitat de creació d’empreses, pròpies o en 

col·laboració amb altres ajuntaments de l’àrea metropolitana, 

destinades a donar serveis o fabricar o subministrar productes que, 

degut al seu volum i la seua continuïtat en el temps o simplement per 

raons mediambientals o de lluita contra el canvi climàtic, es considere 

plenament justificada la seua creació. 
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UNA CIUTAT AMB HABITATGES SOCIALS I LLIURE DE DESNONAMENTS 

Les polítiques desenvolupades al voltant de l’habitatge no tan sols han estat 

molts allunyades del reconeixement d’aquest com un dret bàsic de les 

persones sinó que han anat en sentit contrari en mantenir-lo com un negoci a 

costa d’una necessitat vital, fins a convertir-lo en un dels principals problemes 

per un segment creixent de la ciutadania. L’administració no pot fer deixament 

de funcions i ha de reconèixer la funció social de l’habitatge i té el deure de 

protegir la ciutadania del poders econòmics. L’Ajuntament, com a 

administració de proximitat, no pot ser aliena a aquesta situació i ha d’actuar 

en la mesura que siga possible per pal·liar les conseqüències que aquestes 

polítiques tenen sobre la ciutadania. En aquest sentit, proposem: 

 Pressionar des de l’Ajuntament per fer una modificació de llei 

hipotecària per tal d’introduir la figura de la dació en pagament i de 

l’adopció de mesures per assegurar el compliment de la funció social 

de l’habitatge. 

 Des de l’ajuntament promourem i recolzarem mesures legislatives per tal 

de que es puga fixar el preu màxim de lloguer privat dels habitatges 

segons taxació pública. 

 Prohibir, de manera immediata i categòrica, la participació de la Policia 

Local als desnonaments. 

 Implementar mesures perquè la ciutadania no perda l’habitatge 

 Implementar polítiques de lloguer a preus social: 

o Fer un cens dels habitatges de propietat municipal per tal de 

posar-los a disposició pública per a lloguer social. 

o Implementació d’una política de taxes públiques que penalitzen 

la presència d’habitatges buits a la ciutat de València. La 

recaptació es destinarà exclusivament a la compra i rehabilitació 

d’habitatges per a lloguer social. 

o Creació d’una borsa de lloguer social d’habitatges privats, que 

serien exempts de les taxes anteriors, gestionada per 

l’Ajuntament. 
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 Reactivació d’AUMSA: 

o Inversió en la creació de finques amb habitatges municipals de 

lloguer a preu social. 

o Implementació d’un programa d’ajudes per a la restauració i 

habilitació de finques i cases en mal estat, que tinga en compte 

la situació econòmica dels propietaris per tal de fer viable 

l’actuació. 

o Implementació de la rehabilitació d’edificis i d’habitatges buits a 

canvi de la seua disposició dins de la borsa de lloguer a preu 

social. 

 Regulació de la “masoveria urbana”, és a dir, de l’ocupació d’un 

habitatge a canvi de la restauració i del manteniment. 

 Promoure la construcció d’habitatge protegit a preus assequibles: 

o Mantenir o augmentar la reserva de sòl existent per habitatge 

protegit a la Ciutat de València. 

o Instar la Generalitat i el Govern Central a la baixada dels preus 

de l’habitatge protegit i al canvi de la llei hipotecària. 

o Introduir la figura de la Memòria Social en els documents 

urbanístics, per a analitzar i valorar, entre altres coses, les 

necessitats d’habitatge protegit a nivell municipal. 

o Fixar un percentatge mínim del 50 % d’habitatge protegit en 

qualsevol pla urbanístic que es pretenga desenvolupar en la 

ciutat. 

 Pressionar des del ajuntament per l’aprovació d’una llei a nivell estatal 

o, si es possible, autonòmic per tal de poder fixar el preu màxim de 

lloguer dels habitatges. 
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CAP A UNA CIUTAT PRÒXIMA I PLURICÈNTRICA 

Una ciutat ha de ser un lloc per viure i per conviure en les millors condicions 

possibles, tant presents com futures. Això implica el desenvolupament d’un 

projecte urbanístic que tinga en compte la situació actual de la ciutat, així 

com les previsions futures, tant en fluxos de població com en necessitats 

mediambientals. La generació d’un projecte de ciutat a partir d’una ciutat 

consolidada obliga a un treball consensuat amb el conjunt de la població, 

tant en els objectius finals com en els processos necessaris per assolir-los. 

La ciutat de València té una estructura urbanística fortament centralitzada 

que únicament es veu lleugerament afeblida en alguns indrets que tenen el 

seu origen en nuclis de població independents i que encara conserven part 

d’aquesta estructura inicial, com són els barris de Russafa i Benimaclet o, per 

descomptat, les diverses pedanies. Una ciutat per conviure ha de reforçar els 

vincles veïnals i el sentiment de pertinença a un barri, amb conseqüències 

evidents com són la creació de teixits associatius vinculats als barris, que es 

poden organitzar en xarxa a nivell de ciutat, reforçant la base democràtica de 

participació al govern municipal i assegurant una descentralització necessària 

en les formes de govern. 

Des d’EUPV proposem convertir el barri en el nucli fonamental de la vida 

ciutadana i transformar la ciutat de València en una Ciutat de Ciutats, 

promovent els canvis urbanístics necessaris a curt, mitjà i llarg termini, per tal 

d’assolir aquesta estructura. Això implica reestructurar una ciutat molt 

consolidada i planificar els terminis, ja que, si bé hi ha barris que poden 

disposar d’una estructura urbanística amb un centre ben definit, altres són 

bàsicament una xarxa de carrers que descriurien abans una ciutat dormitori 

que un espai de convivència. Es tracta que una persona puga desenvolupar la 

seua vida quotidiana sense a penes necessitat d’eixir del barri on viu. 

La transformació i consolidació dels diferents barris implica, a més, un procés 

de canvi urbanístic que pot ser molt llarg a causa tant del cost econòmic 

d’aquestes com de la necessitat d’introduir canvis en l’ús del sòl per trobar els 

espais necessaris tant per la transformació urbanística com per la dotació de 

serveis. Canvis que s’haurien de realitzar amb l’acord de les persones 

afectades i pensant sempre en el seu benefici, per tal d’evitar que 

l’afavoriment d’uns veïns es faça al preu del perjudici d’uns altres. Caldrà 

trobar les fórmules per una municipalització real del sòl. 

El projecte de transformació ha de tenir en compte el component demogràfic 

en dos sentits: per una banda, cal evitar la segregació per motius de renda o 

d’altres. Hem d’aconseguir barris on puga conviure tot tipus de població i que 
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siguen representatius de la diversitat demogràfica pròpia d’una ciutat actual. 

Això implica acompanyar les polítiques urbanístiques amb polítiques 

d’habitatge i d’assistència social que tinguen en compte aquesta possibilitat. 

Per altra banda, el projecte de transformació ha de ser progressiu, però 

afectant al conjunt de la ciutat i estudiat per tal d’evitar un fenomen habitual 

que acompanya la rehabilitació d’un barri, com és que la població de menys 

nivell de renda es veja desplaçada per una pujada de preu de la vida 

quotidiana. 

Amb el projecte de ciutat de ciutats proposat s’assoleixen diferents finalitats: 

 Millorar la qualitat de vida ciutadana. 

 Reforçar la convivència veïnal i promoure el teixit associatiu. 

 Descentralitzar democràticament la ciutat amb un major control del 

govern municipal per part dels veïns i veïnes. 

 Descentralitzar la ciutat econòmicament amb el reforç del comerç de 

barri i l’augment conseqüent de l’oferta de llocs de treball. 

 Rebaixar la mobilitat ciutadana i, per tant, de l’ús de vehicles privats. 

 Evitar els desplaçaments fora de la ciutat amb la valoració positiva de 

la vida de barri. 

Però un projecte de ciutat de ciutats no pot deixar a banda aquells aspectes 

que afecten a la ciutat en el seu conjunt. Cal delimitar amb claredat uns límits 

de la ciutat que tinguen en compte la protecció d’ús de l’espai periurbà i que 

obliguen que qualsevol desenvolupament urbà es realitze dins de l’espai 

disposat per fer-ho. Cal dissenyar l’espai interior fent compatible l’estructura de 

barris-ciutat amb una xarxa de zones verdes que trenquen la barrera 

ecològica del ciment, amb un desenvolupament de serveis que hagen de ser 

compartits entre diversos barris i, fins i tot, amb altres municipis de l’àrea 

d’influència. Caldrà promoure el coneixement transversal de ciutat i ajustar les 

infraestructures de transport i l’oferta d’esbarjo en aquest sentit. 

Per últim, un projecte de futur no pot ignorar que hi ha, ara mateix, un bon 

grapat de problemes immediats que caldrà resoldre. Problemes que s’han 

configurat i agreujat durant dècades i que han donat lloc a diferents 

mobilitzacions veïnals i, a la resolució dels quals cal invertir esforços econòmics i 

personals a curt termini. 
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Per tot plegat, proposem: 

 LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT URBÀ que, amb 

presència activa d’associacions i institucions relacionades, associacions 

ciutadanes, l’Ajuntament i altres institucions públiques, analitzarà i farà 

propostes i el seguiment del desenvolupament urbanístic de la ciutat. 

 UN NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, que done solució als 

problemes reals de la ciutat i de la ciutadania; que pose límits al 

creixement de la ciutat i la reordene amb criteris de sostenibilitat, que 

regule el sector de la construcció posant fi a l’especulació urbanística 

avantposant els interessos de la ciutadania per damunt d’interessos 

mercantils. En aquesta línia, proposem l’elaboració del Nou Pla amb el 

criteris següents: 

o Participació àmplia de la ciutadania. 

o Delimitació del creixement de la ciutat tenint en compte la 

conservació de l’horta de València. 

o Pluricentrisme i les estructures que li són associades. 

o Sostenibilitat i viabilitat futura. 

o Espai de convivència. 

o Proximitat en la prestació dels serveis bàsics. 

o Protecció i foment del patrimoni arquitectònic, urbanístic, social i 

mediambiental. 

 UNA CIUTAT PLURICÈNTRICA. L’evolució de la ciutat actual cap a una 

ciutat pluricèntrica ha de suposar l’apoderament de la població, en la 

mesura que guanya proximitat i hi participa als centres de decisió sobre 

els seus problemes més immediats. Guanya proximitat en serveis, tant 

públics com privats, i consciència de les seues carències i de les vies de 

resolució. Ha de venir acompanyada d’un increment de 

l’associacionisme, necessari per cobrir les noves tasques i possibilitats 

que s’obrin a la ciutadania. 

Una ciutat pluricèntrica (o ciutat de ciutats) ha de contemplar els barris 

com a emplaçaments urbanístics autocontinguts i consistents des de 

diverses perspectives com són l’administració, els serveis públics i de 

salut, l’assistència social, l’oci en les més diverses formes, l’estructura 

comercial i artesana, l’accés a la cultura, etc., de tal forma que una 
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persona puga desenvolupar amb normalitat la seua vida urbana sense 

necessitat física d’eixir del seu barri. 

En conseqüència, proposem: 

o L’elaboració d’un pla plurianual que, a partir d’un estudi acurat dels 

mitjans econòmics i socials que disposa, establisca les vies de 

desenvolupament i els terminis adients per modificar l’estructura actual 

de la ciutat cap a una ciutat pluricèntrica: 

⁃ Perquè el desenvolupament de serveis i altres inversions no 

estiga subjecte a l’elaboració d’aquest pla, un primer pas 

haurà de ser la definició, encara que siga provisional, dels 

diferents centres o barris que hauran de constituir la València 

futura. 

⁃ Mentre s’elabora el punt anterior, es considerarà la distribució 

actual en districtes (19) i pedanies, a efectes d’inversions. 

o Dins de la planificació caldrà garantir en cada barri les infraestructures 

necessàries per al desenvolupament d’una vida de qualitat. En funció 

de les possibilitats o criteris d’ús o de les característiques particulars del 

servei de què es tracte, algunes infraestructures podrien ser compartides 

o bé temporalment (a causa de la necessitat d’un desenvolupament 

progressiu de les inversions) o bé de manera definitiva. En aquest últim 

cas, la ubicació del servei hauria de garantir la màxima proximitat 

possible per la ciutadania dels barris afectats. Així, es proposa per cada 

barri la presència de: 

⁃ Un centre administratiu que serà la seu dels òrgans 

encarregats de la gestió del barri. 

⁃ Un àgora o centre de reunió del veïnatge en el sentit més 

ampli. Podrà ser un espai obert, de lliure accés i adaptat per 

reunions assembleàries i altres actes de caràcter cultural i 

lúdic. 

⁃ Una zona comercial o conjunt de carrers amb una activitat 

comercial important. 

⁃ Un mercat de frescos, inclòs en la zona comercial. 

⁃ Un centre cultural amb la biblioteca pública, teatre o cine, 

espais de reunions, etc.. 
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⁃ Centres de formació com és la Universitat Popular i altres. 

⁃ Instal·lacions esportives d’ús i gestió pública. 

⁃ Centres d’associacions, amb espais destinats per a les 

diferents associacions del barri facilitant la seua activitat i la 

seua coordinació en projectes comuns. 

⁃ Centres de salut, adaptats a les necessitat reals del barri 

(nombre de persones, distribució d’edats i altres aspectes que 

siga necessari tenir en compte). 

⁃ Centre social assistencial, adaptat a les necessitats reals del 

barri. 

⁃ Centres de dia especialitzats segons necessitats reals del barri. 

⁃ Jardins i parcs infantils, pròxims a la ciutadania i en nombre 

suficient. 

⁃ Espais adaptats per compartir amb animals (particularment 

gossos). 

o En la mesura del que siga possible es realitzaran actuacions per tal 

d’afavorir la vida al carrer, en particular: 

⁃ Caldrà assegurar al carrer punts de trobada, propers a la 

ciutadania, dissenyats perquè d’una manera natural diverses 

persones puguen entrar en contacte i conversar. 

⁃ S’introduiran els canvis de disseny dels carrers o s’introduiran 

elements que protegisquen contra l’excés d’insolació. 

⁃ Introducció d’aixoplucs. 

⁃ Creació d’una xarxa de serveis públics (wàters) situats 

principalment en zones d’esbarjo i que són necessaris per 

realitzar amb normalitat la vida al carrer. 

⁃ Instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics (DEA), en 

especial en zones amb un accés difícil per a vehicles i també 

en altres de gran afluència de gent. 
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o Introducció en tots el barris d’àmplies zones de vianants amb accés 

restringit al servei de transport públic, bicicletes, transport de 

mercaderies, serveis d’urgències i residents. 

o Limitacions de velocitat a 30 km/h o menys segons les característiques 

zonals en tots el carrers. 

o Es promouran canvis en el transport metropolità per unir els diferents 

centres urbans. 

 MORATÒRIA URBANÍSTICA. El desenvolupament de la ciutat a costa del 

territori i basat en interessos d’empresa ha donat lloc a un creixement, tant 

interior com exterior, que està molt lluny d’una planificació que haja tingut 

en compte les necessitats reals de la ciutadania i aspectes de tipus 

mediambiental. Com a resultat, a la ciutat de València, hi ha un munt 

d’habitatges buits, barris que resulten de la segregació social i una 

carència important de serveis públics a tots els nivells i en tots el barris. I tot 

això a costa de la destrucció d’un bé tan valuós, tant des d’una 

perspectiva econòmica com social, històrica o mediambiental com és i ha 

sigut l’horta. Per això proposem: 

o La promoció d’una moratòria urbanística, que afecte al 

creixement de la ciutat i a la construcció de nous habitatges, 

mentre s’elabora el nou PGOU, que marque els límits de la ciutat i 

la seua estructura interior. 

o Promoció de polítiques que faciliten l’ús dels habitatges buits i 

que poden recollir: 

⁃ Polítiques de taxes que penalitzen la presència d’habitatges 

buits. 

⁃ Creació de bosses de lloguers socials, gestionades per 

l’Ajuntament i que faciliten l’exempció de les taxes previstes al 

paràgraf anterior. 

⁃ Creació d’una bossa de cases de propietat municipal per 

lloguer social. 

o Cal fer una revisió dels Programes d’Actuació Integrada (PAIs) 

pendents d’execució (paralitzats o no aprovats) en el sentit 

d’ajustar la seua edificabilitat a les necessitats reals i actuals de la 

ciutat i la seua configuració, al entorn urbà i mediambiental. 
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 LA CIUTAT JA DISSENYADA. Dins de la proposta d’un nou model de ciutat, 

no cal oblidar que el govern municipal sorgit de les properes eleccions ha 

d’escometre, necessàriament, accions sobre temes pendents que afecten 

al conjunt de la ciutat. En particular parlem de: 

a. Façana marítima. València és una ciutat que ha crescut d’esquenes al 

mar, suposant l’oblit històric dels Poblats marítims i donant lloc a la 

mancança d’equipaments, la degradació del patrimoni 

mediambiental i històric, i al sotmetiment del seu desenvolupament als 

capritxos del negoci representats pel Port de València i pel conjunt de 

la dreta valenciana. La destrucció de La Punta i el seu entorn, i 

l’agressió continuada durant més d’una dècada contra el Cabanyal 

són dues mostres recents de les nefastes polítiques dutes a terme per la 

dreta valenciana en aquesta part de la ciutat. Cal recuperar aquest 

espai per al conjunt de la ciutadania i dotar als seus veïns i veïnes de les 

infraestructures necessàries per tal d’assolir el nivell de vida que els 

correspon. En aquesta línia, proposem: 

o Assegurar l’ús sociocultural de la dàrsena interior del port: 

⁃ Assegurant l’ús públic dels espais i edificis de la dàrsena. 

⁃ Substituint el cement i l’asfalt, a hores d’ara predominant, per 

un espai apte per al esbarjo i per diverses activitats socio-

culturals i com a un punt d’encontre del ciutadans. 

⁃ Prohibint l’accés de vehicles privats i prioritzant les zones de 

vianants i el carrils bici. 

⁃ Remodelant la dàrsena segons criteris consensuats amb la 

Plataforma “El Litoral per al Poble”. 

o Dotació dels serveis públics necessaris dins d’un pla específic de 

recuperació dels Poblats Marítims. 

o Prioritzar i facilitar , en el PECC, la rehabilitació dels habitatges 

buits a El Cabanyal-Canyamelar . 

o Invertir en la rehabilitació d’ habitatges socials. 

o Paralització del projecte de construcció d’un hotel 

o Disseny d’un nou Passeig Marítim consensuat amb entitats veïnals 

i socials dels barris que conformen la façana marítima que 
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revertisca l’afecció paisatgística actual i contribuïsca a la seua 

integració. 

o Disseny i desenvolupament d’un Pla de Especial de Protecció 

(PEP) del Cabanyal i el seu entorn: 

⁃ Com a resultat de la col·laboració necessària de les tres 

administracions: Ajuntament, Generalitat i Govern central. 

⁃ Desbloqueig immediat de la concessió de llicències per a 

rehabilitació d’habitatges i per activitats econòmiques. 

o Integració del barri de Natzaret amb la resta de poblats marítims 

mitjançant la prolongació del passeig marítim i de l’ús social de la 

dàrsena interior del Port. 

o Disseny i desenvolupament del Parc de Desembocadura del riu 

Túria, que connectaria el barri de Natzaret amb la resta de la 

ciutat. 

o Revisió del planejament del port de València en relació amb els 

ports de Sagunt i Gandia, renunciant a l’accés nord, ajustant les 

previsions d’expansió i recuperant per a la ciutat les Zones de 

Activitats Logístiques (ZAL). 

b. La Punta. La Punta ha estat víctima d’un plantejament urbanístic 

allunyat dels interessos de la ciutadania. La ZAL plantejada a La Punta 

s’ha convertit en una frontera entre el nord i el sud del nostre litoral. 

Apostem per un corredor realment verd, lliure d’activitats econòmiques 

i que conserve les nostres senyes d’identitat, con és l’horta. La ciutat té 

un deute amb les persones damnificades de La Punta i per tant, 

promourem: 

⁃ La recuperació de l’horta. 

c. Parc Central. El Parc central no és únicament una necessitat 

urbanística, en la mesura que uniria el centre i el sud de ciutat de 

València mitjançant el soterrament de les vies de tren, sinó que, a més, 

suposa un pla d’inversions públiques que donaria lloc a un gran jardí 

que es convertiria en el pulmó de la ciutat. Proposem: 

o Eliminar del pla la construcció de les quatre torres d’habitatges 

de l’actual projecte. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ZAL
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o Incloure dins del projecte la utilització per a ús públic de les naus 

de Demetri Ribes. 

o Mentre s’espera el soterrament de les vies, rehabilitació de les 

naus de Demetri Ribes per a ús sociocultural, consensuat amb les 

associacions de veïns. 

d. Mestalla. Tot el procés que ha succeït al voltat del trasllat del camp del 

Mestalla ha estat una operació que mostra la supeditació de l’interés 

general als interessos d’una entitat privada a costa d’equipaments 

públics, de l’endeutament de la ciutat, al temps que es jugava amb els 

sentiments de l’afició del València Club de Futbol. Proposem: 

o Una vegada que s’enderroque l’antic estadi de futbol, la 

construcció d’un jardí públic i equipament dotacional públic 

escolar i sanitari . 

o Exigir al València Club de Futbol el compliment dels compromisos 

adquirits amb la ciutat, com són la construcció d’un poliesportiu 

públic al costat del nou estadi, el pagament del deute i la cessió 

dels solars. 

o En cas d’incompliment del VCF dels compromisos adquirits amb 

la ciutat, no descartem la possibilitat de convertir el nou estadi en 

un Estadi Poliesportiu Municipal. 

e. PAI BENIMACLET-EST. El canvi de govern municipal de fa quatre anys 

hauria d’haver significat un canvi en les polítiques urbanístiques i un 

replantejament del model i del creixement de la ciutat. Més bé al 

contrari, la política de la rajola s’ha imposat dins de l’actual govern que 

ha posat els beneficis de determinades empreses per damunt del dret 

dels valencians a viure en una ciutat amable i respectuosa amb les 

persones. Així, en comptes de reflexionar al voltant de ciutat que 

volem, de les necessitats reals d’habitatge i d’escoltar als veïns i veïnes, 

s’han activat diversos PAIS, que ja estaven pràcticament morts, i que es 

trobaven pendents d’execució. Un exemple paradigmàtic ha estat el 

PAI Benimaclet-Est. 

De res ha servit l’existència d’una proposta veïnal d’alt nivell, resultat 

d’un procés en que l’associació veïnal ha estat acompanyada per les 

dues universitats públiques de la nostra ciutat. De res a servit, que 

l’ajuntament promovera un procés participatiu on es va implicar el 

veïnat de Benimaclet i d’on va eixir una proposta, Benimaclet és futur, 

que fins i tot estigué presentada i aprovada al ple de l’ajuntament 
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(Estratègia Integral Participativa del barri de Benimaclet aprovada en el 

Ple Municipal 26/04/2018). Després de tot això, sembla que el govern 

municipal s’ha plegat davant de Metrovacesa i es vol aprovar un PAI 

on més de 1350 habitatges, innecessaris en una ciutat que fa anys que 

ha deixat de créixer, soterraran, sota edificis que poden a arribar a les 

30 altures, el barri de Benimaclet. Però el PAI encara està sense aprovar 

i des d’EUPV ens comprometrem a: 

o Aturar el procés fins que es realitze una revisió del PGOU de 1988 

que modifique els paràmetres d’edificabilitat. 

o Incrementar el percentatge d’habitatge social per damunt del 

10%, el mínim per llei. 

o A que siga tinguda en compte la proposta veïnal, perquè siga el 

veïnat de Benimaclet qui tinga la paraula, i per tant procurarem 

que el nou plantejament siga desenvolupat per gestió directa 

des del ajuntament. 

o Així mateix entenem que les noves edificacions no poden ser 

guetos aïllats de la resta del barri per tanques. Cal fer ciutat i vida 

urbana i això suposa que els edificis de qualsevol projecte 

urbanístic estiguen integrats en el barri, amb plantes baixes per a 

ús comercial i amb l’espai obert entre edificis per a un ús públic 

de la ciutadania. 

o Així mateix ens comprometem a generalitzar aquest model de 

funcionament en futurs projectes que afecten a la ciutat. 

f. Reducció del trànsit al centre de la ciutat. En l’actualitat el centre de la 

ciutat de València pateix situacions de col·lapse circulatori similars a la 

resta de ciutats de característiques similars. La ampliació de la xarxa de 

carril-bici, feta pel actual govern municipal, sense generar el mitjans 

públics de transport necessaris per compensar les deficiències del 

projecte, no han resolt el problema. La transformació de la ciutat de 

València en una Ciutat de ciutats hauria de resoldre aquesta situació, 

però es tracta d’un procés a llarg termini i mentrestant cal trobar 

solucions temporals al trànsit interior. Ja no n’hi ha prou amb pacificar el 

trànsit, sinó que cal reduir la seua dimensió. Per tal d’aconseguir això, es 

proposen dues possibles vies d’actuació: 

o Una és la conversió en zones de vianants i limitació d’accés de 

vehicles a Ciutat Vella, la qual cosa implicaria uns resultats 

immediats però també unes inversions per generar les 
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infraestructures de transport i d’aparcament dissuasiu a les 

entrades de la ciutat. 

o La segona seria el cobrament d’una taxa d’accés de vehicles 

privats al centre de la ciutat, d’aquelles persones que no hi 

acudeixen per motius de treball o per necessitat de mobilitat 

reduïda. Aquests ingressos serien utilitzats en la millora del 

transport públic, amb la conseqüència probable d’un procés 

progressiu en la reducció del trànsit a Ciutat Vella sense arribar a 

la prohibició per a vehicles privats de no residents. Ens proposem: 

⁃ Que s’estudie des de l’ajuntament la viabilitat d’aquestes 

dues opcions i s’exposen els resultats a informació pública de 

la ciutadania. 

⁃ Realització d’un referèndum local i vinculant per determinar 

quina és l’opció elegida per la població. 

g. Ús temporal dels solars buits. A la ciutat de València hi ha un nombre 

important de solars buits, tant de propietat municipal com privada, que 

conviuen amb la falta de espais d’esbarjo, espais verds i aparcaments, 

entre altres. En alguns casos, hi han hagut iniciatives veïnals com són el 

projecte d’horts urbans o l’adaptació d’un solar per aparcament lliure, 

realitzat amb èxit a Benimaclet, o el projecte veïnal d’ús d’un parell de 

solars (la revolta de les Botges) a Ciutat Vella, entre altres. En moltes 

ocasions, la iniciativa veïnal es troba amb impediments de caràcter 

administratiu o simplement amb l’oposició dels propietaris i la inactivitat 

de l’Ajuntament, que prefereixen un solar brut a una iniciativa temporal 

procedent del món associatiu. Pensem que cal revertir aquesta 

situació; per això, proposem trobar les vies per a: 

o Realitzar un cens de solars buits. 

o Assegurar l’ús temporal dels solars buits fins que aquests siguen 

reclamats pels propietaris per realitzar les actuacions previstes per 

la propietat. 

o Consensuar l’ús dels solars amb les associacions del barri i tenint 

en compte les necessitats dotacionals. 

o Realització d’una previsió perquè aquestes necessitats 

dotacionals siguen cobertes de manera definitiva en el moment 

que calga tornar l’espai ocupat a la propietat. 
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h. Entitats Locals Menors. Les Entitats Locals Menors es configuren com un 

bon exemple de descentralització funcional i democràcia directa, amb 

alcaldies elegides en llista oberta pels veïns i veïnes. Són una bona 

fórmula de govern municipal per la qual es tracta d’esmenar les 

dificultats que l’acció dels ajuntaments pot trobar en nuclis veïnals 

separats de la seva capitalitat. Entre els seus objectius, la pròpia llei 

recull aspectes com millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, 

optimitzar la gestió administrativa dels serveis públics municipals, o 

intensificar la participació ciutadana. 

En general, aquestes entitats locals Menors gaudeixen d’un fort 

arrelament social com a conseqüència de la fructífera tasca que 

desenvolupen en la prestació de serveis als veïns i veïnes, així com en la 

preservació d’espais naturals protegits. Entre d’altres serveis, aquestes 

Entitats Locals Menors vetllen pel proveïment de l’aigua, la neteja i la 

conservació i manteniment del patrimoni, complint una funció bàsica i 

necessària per a la gestió del territori. 

Les Entitats Locals Menors, allà on tinguin raó de ser, acosten el govern 

municipal a les persones residents en aquests nuclis, enfortint la 

participació ciutadana i la democràcia directa. Les seves activitats 

estan gestionades sota criteris d’austeritat i eficàcia, i són entitats 

rendibles i beneficioses per a la societat. El deute de les Entitats Locals 

Menors és inapreciable, entre d’altres coses per la impossibilitat legal de 

endeutar-se, ja que qualsevol operació de crèdit ha de ser ratificada 

pel Municipi matriu. 

L’experiència mostra que allà on s’ha constituït una entitat local menor, 

aquests nuclis de població han millorat infraestructures i serveis, existint 

a més mecanismes per evitar duplicitats clarificant competències. 

En conseqüència, des de EUPV: 

o Donarem suport a la consideració com Entitat Local Menor 

d’aquelles pedanies que ho sol·licitin. 
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UNA CIUTAT QUE PROMOU UN MEDIAMBIENT DE QUALITAT 

El medi ambient està associat a l’entorn humà i fa referència a una multiplicitat 

de factors que cal tenir en compte, des de l’entorn social al físic. Per això, 

parlar de medi ambient en un ambient urbà pressuposa parlar d’un model de 

ciutat on es desenvolupa la vida de la ciutadania; un model de ciutat que ha 

de recollir tots aquells aspectes que afecten al benestar dels seus habitants, 

com són els serveis i el paisatge urbà. Això suposa tenir en compte els canvis 

necessaris perquè les condicions dels seus habitatges s’adapten a les previsions 

de necessitats futures, al mateix temps que guanya qualitat respecte a la 

situació actual. Per això, cal parlar d’una adaptació de la ciutat al canvi 

climàtic, que cal fer-la amb anys d’antelació perquè siga eficaç i possible. 

Així mateix, un projecte de ciutat no pot deixar de considerar la part més 

negativa del canvi climàtic, tant per a la ciutadania local com per a la 

humanitat en el seu conjunt i, per tant, ha d’actuar per tal de minimitzar-ho, si 

no és que es pot evitar: és a dir, un projecte de ciutat ha de lluitar contra el 

canvi climàtic amb tots els mitjans al seu abast. Però l’acció sobre el medi 

ambient no es limita a l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. La nostra 

societat ha convertit el consum indiscriminat, acrític i excessiu en un factor de 

suposada qualitat de vida que, en promoure l’exhauriment de recursos 

naturals, posa en risc el futur d’aquesta mateixa societat. Per això, cal generar 

un model de ciutat sostenible que garantisca que la seua petjada ecològica 

siga la menor d’entre totes les possibles. Hem de buscar les formes 

d’aconseguir que la ciutat recupere el màxim de materials utilitzats i retalle al 

màxim el seu nivell de deixalles i d’altres contaminants. 

Per altra banda, a la ciutat viuen persones que necessiten un ambient net i 

lliure de factors de pertorbació que puguen afectar a la seua salut. L’aposta 

per una ecologia urbana adaptada a les necessitats de l’ésser humà i la 

constatació diària que estem molt allunyats d’aquesta situació, fan necessària 

una reflexió profunda per tal de trobar les vies d’una solució. En el cas de 

València, a més a més, trobem espais naturals de gran interès cultural i 

ecològic que cal protegir contra aquelles activitats que promouen la seua 

degradació. La línia de costa, l’Albufera, la devesa i el que resta d’horta són 

béns irrenunciables de la ciutadania, que necessiten d’un govern que valore i 

protegisca el seu entorn natural urbà i periurbà. 

En aquest context és fonamental que la ciutat resultant siga la resposta als 

desitjos i les necessitats dels seus habitants i no, com ve succeint fins ara, el 

resultat d’un procés especulatiu basat en el benefici privat d’unes quantes 

persones. Per això, qualsevol projecte de govern municipal hauria de comptar 

amb un organisme de participació ciutadana, dotat del mitjans necessaris per 
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al compliment de la seua tasca, que, en el nostre cas i en relació al medi 

ambient, es troba en la proposta de creació de l’oficina mediambiental que 

haurà de ser, des de la seua creació, un òrgan de gestió amb participació 

ciutadana, de control de tasca de l’Ajuntament i de la transparència en les 

seues actuacions. 

Pel que fa al medi ambient, proposem: 

1. Oficina mediambiental 

La nostra primera proposta programàtica serà la creació de l’Oficina 

mediambiental, que tindrà com a objectiu la coordinació i el suport 

administratiu, tècnic i estratègic de quatres seccions temàtiques independents: 

els observatoris de sostenibilitat, canvi climàtic, entorn natural i medi ambient 

urbà: 

 L’observatori per la Sostenibilitat: Tindrà com a objectiu principal la 

reducció de la petjada ecològica de la ciutat. 

 L’observatori sobre Canvi Climàtic: Tindrà com a objectiu principal la 

mitigació del canvi climàtic i la prevenció de les seues conseqüències. 

 L’observatori sobre Medi Ambient Urbà: Tindrà com a objectiu principal 

controlar i assegurar la qualitat de les condicions mediambientals a 

l’àmbit de la ciutat. 

 L’observatori per l’Entorn Natural: Tindrà com a objectiu principal la 

preservació de l’entorn natural, informant i demanant la col·laboració 

ciutadana. 

L’oficina mediambiental controlarà el funcionament efectiu de les quatre 

seccions temàtiques, i respondrà periòdicament davant de la societat i de 

l’Ajuntament del treball efectuat. 

Totes les seccions temàtiques estaran dirigides per un òrgan col·legiat on 

estaran representats almenys l’Ajuntament, associacions directament 

relacionades, altres associacions ciutadanes i entitats públiques com les 

Universitats i altres administracions (Generalitat, Diputació, etc.). 

Si bé són uns òrgans d’estudi i consultius, en el seu funcionament s’haurà de 

garantir la transparència i la publicitat de les seues deliberacions; una 

periodicitat mínima en les seues reunions o una capacitat àmplia de 

convocatòria, la transmissió d’informació entre els seus membres, així com una 

dotació econòmica suficient per garantir el seu funcionament. 
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En un principi, la seua posada en marxa requeriria bàsicament d’una 

remodelació dels mitjans existents en l’actualitat a l’Ajuntament i de 

l’aportació d’agents externs en clau de participació. 

2. Aire 

Es farà un control exhaustiu i cercant-se la millora corresponent de la qualitat 

de l’aire. L’aire que respirem a la ciutat de València no és tan pur com seria 

desitjable. Hi ha nombrosos focus de contaminació que resulten de la pròpia 

de la combustió de derivats del petroli, de l’activitat agrícola, artesanal o 

industrial, de l’activitat quotidiana de les persones o de l’emissió de pol·len de 

les espècies vegetals. Els resultats són diversos i, en tots els casos, afecten a la 

salut o el benestar de les persones. Per això, proposem: 

 Realitzar un catàleg d’activitats contaminants associades a la ciutat de 

València, considerant els resultats i la incidència sobre la salut i el 

benestar de la gent. 

 Implantar aparells de mesura permanents de la qualitat de l’aire en llocs 

apropiats per a la seua funció. 

 Realitzar estudis periòdics de contaminació de l’aire per a la detecció 

de problemes i avaluació de les mesures realitzades per resoldre’ls. 

 Elaborar un pla d’actuacions contra la contaminació de l’aire: 

o Afectant a l’activitat quotidiana de la ciutat, com és el trànsit o 

les activitats comercials, de serveis o industrials. 

o Afectant a situacions periòdiques com és la pol·linització de 

determinades especies vegetals amb especial influència en 

persones al·lèrgiques. 

o Afectant a moments molt determinants com són la "nit de la 

crema", la nit de sant Joan o moments particulars dins de 

l’activitat agrícola o industrial. 

o Introduint accions especial d’ajuda i protecció cap les persones 

amb sensibilitat als productes químics que conté l’aire. 
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3. Soroll 

València és una de les ciutat més sorolloses del món sense que en cap 

moment s’haja escomés seriosament aquest tema, que afecta greument a la 

salut i qualitat de vida de la ciutadania. Els sistemes de mesura haurien d’estar 

pensats per conèixer la realitat del problema; per això, es proposa: 

 Realitzar un estudi acurat de les principals fonts de contaminació 

acústica derivades de l’activitat humana. 

 Reduir l’excés de soroll fins a límits tolerables i compatibles amb la vida i 

salut de la població: 

o Pacificant i regulant el trànsit, reduint l’ús del cotxe, limitant la 

velocitat, creant zones de vianants. 

o Generalització de l’ús de l’asfalt anti-soroll a tota la ciutat. 

o Limitació estricta d’horaris per les activitats industrials i comercials 

sorolloses, controlant el nivell de soroll admissible i desviant cap a 

les àrees periurbanes aquelles activitats incompatibles amb el 

descans i la tranquil·litat de la ciutadania. 

o Limitació i control del nivell de soroll i de l’ horari previs per a les 

activitats de manteniment, obres i similars desenvolupades per 

l’Ajuntament o per empreses. 

o Limitació en la concessió del nombre de llicències a bars i d’altres 

activitats sorolloses per tal de prevenir l’acostament a nivells de 

saturació 

o Limitació del nombre de taules al carrer, condicionada al drets 

del vianants del ús d’un espai públic, al dret al descans i al bon ús 

que faça cada local de l’espai públic ocupat. 

o Control de compliment normatiu relatiu a l’ús de maquinària 

industrial i sorollosa que puga molestar el descans i el benestar 

del veïnat. 

o Limitació horària estricta i acordada amb els veïns de les festes i 

revetlles. Control del nivell de soroll permés en les activitat festives 

al carrer, a l’interior dels locals d’oci i les seues proximitats. 

Obligació dels control físic del soroll emès per part dels 

organitzadors, que haurà d’ajustar-se a la normativa a l’ús. 
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 Fer una instal·lació seriosa, completa i tècnicament ben planificada dels 

sistemes fixos de mesura i localització. 

 Introduir sistemes mòbils de mesura suficients i dotar a la policia locals 

dels mitjans i la formació necessària per escometre aquest problema. 

 Informar a la població sobre els seus drets i obligacions, i les 

conseqüències físiques i psíquiques que se’n deriven. 

4. Contaminació electromagnètica 

És imprescindible el desenvolupament d’accions preventives contra la 

contaminació electromagnètica. Hi ha dades suficients per posar en dubte la 

innocuïtat de l’ excés de radiació no ionitzant a què està sotmesa la 

ciutadania. Aquest excés ha suposat un canvi radical en les condicions 

mediambientals en què es desenvolupa la vida en les ciutats (i això es una 

dada totalment objectiva) que sembla que està afectant a la salut i qualitat 

de vida de la ciutadania, segons diversos estudis científics recents. Dins 

d’aquesta discussió, on estan intervenint interessos multimilionaris, ha de 

prevaler el principi de precaució i és obligació de l’Ajuntament vetllar per la 

salut i qualitat de vida de la ciutadania. No podem acceptar sense dir la 

nostra una legislació central que va a la recerca d’augmentar els beneficis de 

les companyies de comunicacions a costa de retallar les competències dels 

ajuntaments i saltant per sobre dels drets de la ciutadania. Dins d’aquest 

context i fent un ús adient de les competències municipals, proposem: 

 Promoure la substitució progressiva dels sistemes sense fils per a la 

màxima implantació i ús possible de sistemes confinats (fibra òptica), 

amb finalitats últimes, arribant al receptor, o arribant a emissors aeris de 

molt baixa intensitat. 

 Promoure la implantació d’una única xarxa de fibra òptica, soterrada, 

de propietat autonòmica o municipal, susceptible d’ús públic i privat, i 

finançada pel lloguer del seu ús a les empreses de telecomunicacions. 

Entre altres utilitats estaria: 

o Fer viable la gratuïtat de l’accés a Internet de tota la població. 

o Per a l’emissió de la televisió municipal com una eina de 

participació i transparència. 

 Estudiar les formes menys contaminants per al manteniment dels serveis 

de telefonia mòbil incidint en: 
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o La compartició d’una única xarxa d’antenes per a totes les 

companyies. 

o La reducció al mínim de la potència d’emissió de les antenes, 

estudiant el canvi de les antenes actual per una xarxa de pico 

antenes de molt baixa intensitat. 

o Incidir i facilitar els estudis epidemiològics sobre els efectes nocius 

de la contaminació electromagnètica donant la màxima 

publicitat als resultats obtinguts, així com als estudis previs. 

 Estudiar la incidència de la proliferació del WIFI com un factor de 

contaminació electromagnètica i adoptar mesures per reduir-la amb: 

o La promoció del accés a Internet per cable. 

o Obligatorietat en l’encaminador (router) de la presència de 

sistemes de desconnexió del sistema sense fils quan no s’estiga 

utilitzant. 

o Obligatorietat de control de potència d’emissió perquè l’usuari 

puga reduir-la segons la seua proximitat a l’emissor. 

 Estudiar la incidència del radioaficionats i de l’emissió d’empreses sobre 

l’espai radioelèctric: 

o Elaboració de normatives que compatibilitzen aquestes activitats 

amb la salut i benestar de la ciutadania. 

o Fer un mapa d’emissores en aquest dos sectors d’activitat 

radioelèctrica. 

 Reduir, als serveis depenents de l’Ajuntament, les comunicacions sense 

fils al mínim imprescindible i cercar les vies i els procediments per a la 

seua eliminació. 

 Realitzar campanyes de sensibilització per a un ús responsable dels 

sistemes sense fils de comunicació. 

5. Paisatge urbà 

La ciutat ha de ser un lloc per viure. Els carrers i les places han de ser un espai 

ben valorat per la ciutadania i no tan sols un lloc de trànsit entre dos indrets de 

la ciutat que es recorre en el menor temps possible. Cal donar valor als 

elements paisatgístics que conviden a passejar i recrear la mirada, a mostrar la 
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ciutat en tota la seua extensió als possibles visitants. Això implica un procés 

perllongat on intervenen multiplicitats de accions i sobre tot la conscienciació 

ciutadana del respecte pels espais comuns, conscienciació que és impossible 

si les autoritats municipals no són les primeres en defensar l’espai públic. Per 

tant, proposem: 

 L’elaboració amb la màxima participació possible de les organitzacions 

ciutadanes d’una Ordenança municipal de paisatge urbà que 

contemple totes aquelles actuacions en defensa de la qualitat de 

l’espai públic de tots el valencians i valencianes. 

 Control de l’activitat de les empreses en allò que fa referència a les 

seues actuacions que puguen afectar a l’estètica urbana i en particular: 

o Elaboració d’una ordenança sobre publicitat que tinga en 

compte les característiques específiques de cada carrer o barri i 

siga respectuosa amb l’entorn arquitectònic i urbà. 

o Soterrament del cablejat aeri i quan això no siga possible, cerca 

de la solució més adient, amb el concurs de les associacions 

veïnals i veïns i veïnes afectats/des. 

o Reducció al mínim legal i tècnic possible del nombre d’antenes 

receptores sobre les nostres teulades. 

o Cerca de millores estètiques per les antenes emissores que 

sempre hauran de estar acompanyades d’una senyalització 

clara de la seua presència, per tal de no amagar-la al veïnat. 

o Tancament de les subestacions elèctriques existents en superfície, 

amb el conseqüent soterrament, si foren necessàries. 

 Protecció i promoció del xicotet comerç, com a part fonamental de la 

vida urbana al carrer: 

o Elaboració d’un Pla Integral de Desenvolupament Local per al 

suport del xicotet comerç. 

o Elaboració d’un cens de comerços i tallers artesans que són 

referent històric i patrimonial a la ciutat de València per tal 

d’assegurar la seua continuïtat. 

o Elaboració d’un cens general i públic de comerços i tallers i la 

seua distribució geogràfica per tal de mostrar la presència de 

zones buides que puguen orientar la inversió per activitats i 
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informar la ciutadania dels comerços i tallers pròxims als seus 

habitatges. 

 Revisar les característiques del mobiliari urbà i estudiar la seua 

adequació a l’entorn amb la participació de les entitats veïnals. Crear 

programes pilot per tal d’arreplegar el nivell de conformitat ciutadana 

amb les propostes de canvi. 

 Revisar els sistemes d’il·luminació nocturna per tal que aquesta es 

combine els criteris estètics amb els criteris mediambientals i d’utilitat 

d’acord amb necessitats reals. 

 Reduir progressivament la presència de cotxes aparcats a les places i 

carrers, començant pels centres urbans dels diferents barris i seguint al 

menys dues vies d’actuació: disminuint la necessitat d’un vehicle privat 

per a ús urbà i interurbà i proveint de places d’aparcament suficients 

segons diferents necessitats: 

o Acostant els serveis a la ciutadania reduint la mobilitat. 

o Promovent i millorant el transport públic. 

o Promovent i regulant el transport privat compartit. 

o Dotant als barris de aparcaments per a residents. 

o Dotant a la ciutat d’aparcaments gratuïts dissuasius, pels visitants. 
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UNA CIUTAT QUE AJUSTA L’IMPACTE ENERGÈTIC A LES SEUES NECESSITATS I A LES 

DE L’ ENTORN NATURAL 

L’activitat a l’Ajuntament al camp energètic se centrarà fonamentalment en 

la cerca d’una reducció efectiva del consum d’energia a l’àmbit urbà, ja que 

la ciutat és, davant qualsevol altra consideració, un gran consumidor de 

recursos energètics. Una reducció del consum energètic implicaria una menor 

contaminació i emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, així com un important 

estalvi econòmic. Així des d’EUPV impulsarem el disseny d’un Pla d’Energia, 

Canvi Climàtic i Qualitat de l’aire que, a partir de l’anàlisi d’aquest tres vectors 

planteje un canvi real i necessàriament dràstic de les polítiques associades a 

aquests aspectes de l’activitat municipal i que afectarien a molts altres con 

són l’urbanisme, la mobilitat, tractament de residus, etc. 

Entre altres accions es proposa: 

 Realitzar una anàlisi de fluxos energètics a la ciutat. 

Com que els recursos econòmics són limitats, una primera acció serà 

l’estudi dels fluxos energètics (producció/consum) a la ciutat de 

València per tal de determinar quines accions permetran obtenir un 

millor estalvi d’energia a un menor cost. En les propostes de resolució 

caldria introduir també la qualitat mediambiental de l’energia 

consumida perquè el cost mediambiental ha de ser un paràmetre 

fonamental a l’hora d’adoptar una o una altra actuació. 

 Millorar l’eficiència energètica dels edificis de propietat municipal. 

Introduint les modificacions arquitectòniques necessàries per tal de 

minimitzar les pèrdues energètiques amb uns criteris de rendiment 

econòmic que recullen, a més de la reducció de la factura energètica i 

el cost de l’actuació arquitectònica, el benefici social i ecològic en el 

sentit més ampli. Per això, cal aprofitar la capacitat de recerca i el 

coneixement tecnològic de les nostres universitats i centres públics 

d’investigació per tal d’introduir: 

o Millores als aïllaments tèrmics amb l’exterior. 

o L’ajust de les temperatures de confort segons els tipus d’activitat 

desenvolupada. 

o L’ajust dels temps i quantitat d’il·luminació a les necessitat reals 

de l’activitat desenvolupada. 

o L’eficiència energètica en l’organització de l’activitat municipal. 
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o Reducció del consum elèctric en calefacció i refrigeració. Caldrà 

assegurar el confort als edificis públics, alhora que s’ajusten els 

sistemes de control de temperatures i hores de funcionament als 

temps reals d’ocupació. Així mateix, s’hauran de cercar els 

sistemes de refrigeració que donen lloc a un major estalvi i que 

facen ús de les energies més netes i renovables. 

 Millorar en infraestructures i equipaments. 

Quant a les infraestructures i equipament, cal establir, amb la cerca 

d’aquells elements mobles de propietat municipal, els de major 

eficiència energètica i establir els protocols d’ús adients perquè no hi 

haja un consum innecessari d’energia, com ara: 

o Limitació dels cotxes oficials a les necessitats reals de l’activitat 

municipal i control de l’ús que es fa d’aquests, sense que en cap 

cas hi haja una assignació a persones, sinó a activitats 

específiques. 

o Substitució progressiva dels vehicles i maquinària de propietat 

municipal per les de major eficiència energètica. Actualització 

periòdica del coneixement de les capacitats tecnològiques 

disponibles i d’elaboració de propostes. 

o Promoció de l’ús de la bicicleta i de vehicles de baix consum 

energètic entre el personal funcionari i amb contracte laboral. 

o Mentre hi haja serveis municipals externalitzats, exigència de 

polítiques en aquesta línia a les empreses implicades. 

o Utilització de materials ecològics i no contaminants en la 

construcció i/o remodelació dels edificis de titularitat municipal. 

 Millorar estructuralment l’espai privat. 

Des de l’Ajuntament caldrà dissenyar les normatives i sistemes de control 

necessaris perquè totes les obres arquitectòniques, siguen noves o 

antigues, vagen incorporant els sistemes d’estalvi energètic més adient 

segons la tecnologia disponible a cada moment. Això vol dir: 

o Disseny d’edificis amb criteris de sostenibilitat, afectant a 

materials, orientació i altres criteris d’estalvi energètic. 

o Millores al consum elèctric a l’àmbit privat. L’ajuntament, en el 

marc de les seues competències procurarà que també a l’àmbit 
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privat i en particular en llocs d’accés públic es faça un consum 

racional de l’energia i s’introdueixen els sistemes d’estalvi i millora 

d’infraestructures. 

 Reduir el trànsit. 

A tal efecte, caldrà pacificar el trànsit i promoure l’ús del serveis públics 

de transport, de transports compartits (taxi, lloguer), vehicles de baix 

consum i de la bicicleta. S’hauran d’implementar mesures com ara: 

o Generalització i manteniment dels carrers 30 al barris, exceptuant 

una xarxa d’avingudes per agilitzar el trànsit. 

o Conversió i ampliació en zones de vianants els centres dels barris 

amb accés restringit a veïns/es, bicicletes, serveis públics i 

càrrega i descarrega de mercaderies. 

o Aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat. 

o Aparcaments al barris per a veïns a preus de lloguer reduït o 

cessió de l’ús a termini (25-50 anys). 

o Limitació i control dels preus dels pàrquings públics. 

 Promoure el transport públic. 

o Garantint la qualitat del servei de l’EMT. Renovació continua de 

la flota d’autobusos, fins a completar-la amb vehicles híbrids o 

elèctrics. 

o Mantenint aquests com a servei de titularitat pública. 

o Incorporant als usuaris/es als criteris de disseny de les línies. 

o Escoltant l’opinió fonamentada del personal de la EMT i persones 

usuàries. 

o Assegurant i millorant el temps de desplaçament assegurant l’ús 

correcte del carril bus. Ampliació dels carrils segregats. 

o Millorant el sistemes d’informació sobre línies i enllaços existents. 

o Reforçant el servei nocturn amb línies habituals. En el cas de 

esdeveniments nocturns i esportius amb molta assistència, 

l’ajuntament facilitarà el transport públic i la connexió amb les 
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línies nocturnes i el reforç d’aquests, el sobrecost del qual correrà 

a càrrec de l’empresa responsable. Servei 24 hores. 

o Reforçant els serveis amb les pedanies. 

o Redissenyant les línies de l’EMT. Caldrà connectar els diferents 

anells urbans de la ciutat millorant la intermodalitat. 

o Introduint el microbús en zones urbanes on es considere necessari 

o per a donar servei a determinades zones en períodes de baixa 

demanda. 

o Promocionant l’eliminació de les barreres a les eixides de les 

estacions del metro com a mesura de seguretat i per evitar 

retencions innecessàries. També per normalitzar la relació entre el 

“metro” i les persones usuàries. 

o Potenciar les zones d’intercanvi i reduir les línies i nombre 

d’autobusos que creuen el centre de la ciutat. 

o Ampliar les freqüències de pas dels autobusos de les línies, per 

promoure l’ús de l’EMT. 

o Coordinant el transport públic amb altres administracions. 

 Modificar la política de preus. 

L’augment de persones usuàries no té per què suposar increment de les 

despeses, i l’estalvi energètic i la millora mediambiental haurien de 

comptar en el balanç final. Per això, proposem: 

o Implantació del bitllet únic per a tot el transport públic en la 

ciutat (metro, tramvia i bus) sense que això puga suposar un 

increment del preu per als actuals usuaris/es. 

o Implantació de diferents tipus de bons (diari, setmanal, mensual, 

de grups, etc.) que puguen cobrir un nombre important de 

circumstàncies, que es puguen utilitzar indistintament en 

qualsevol transport públic urbà i que suposen un estalvi important 

en el bitllet del transport públic. 

o Introducció d’un sistema de bons segons renda i precarietat. 

o Revisió de les diferents tarifes de l’EMT i Metro per tal d’assegurar 

que aquestes d’ajusten a les necessitats reals dels actuals i futurs 
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usuaris i a la necessitat de promoure l’ús dels transport públic dins 

dels criteris de qualitat mediambiental i lluita contra el canvi 

climàtic. 

o Assegurança d’una bona coordinació amb el servei de metro, 

tant en el disseny de línies i horaris com en els sistemes de 

pagaments dels servei. 

 Completar la Substitució progressiva dels vehicles de serveis i ús públics. 

Aquesta substitució caldrà realitzar-la segons les alternatives més netes 

existents en cada moment, cercant la situació de mínima emissió de 

CO2 en tot el cicle de vida del procés. 

 Promoure el transport no contaminant d’ús privat. 

Regulació estricta de noves formes de desplaçament individual com és 

el patinet elèctric que competeixen amb el vianant i campanyes de 

conscienciació perquè no suposen una substitució dels desplaçament a 

peu en trajectes curts. 

 Municipalitzar Valenbisi i altres formes de lloguer compartit de formes de 

transport urbà. 

A fi que els objectius d’aquesta activitat de lloguer de sistemes de 

transport urbà siguen compatibles amb els interessos dels usuaris/es i no 

amb uns beneficis merament empresarials, passant a ser gestionat per 

l’EMT. 

 Municipalitzar Bus Turístic, passant a ser gestionat per l’EMT amb 

l’objectiu que els beneficis revertisquen en les arques municipals i els 

serveis puguen ser complementaris als quals realitza EMT aprofitant 

recursos i millorant el servei als turistes que ens visiten. 

 Facilitar la proximitat de serveis d’ús habitual. 

Aquesta mesura es realitzaria per tal de promoure els desplaçaments a 

peu. 

 Promoure Sistemes alternatius al petroli o menys contaminants. 

o Estudiant la introducció d’estacions de cotxes elèctrics de lloguer. 

o Dotant a la ciutat dels mitjans necessaris per a l’ús habitual de 

vehicles elèctrics: punts de càrrega de bateries. 
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o Introduint un impost de circulació reduït per a menys 

contaminants (híbrids i elèctrics) d’acord amb les seues 

característiques. 

o Introduint una taxa ecològica als vehicles que circulen per la 

ciutat i que siguen massa contaminants, arribant, si molt convé, a 

promoure la prohibició de circulació dins de l’àmbit urbà). 

o Elaboració d’un programa de reducció d’emissions contaminants 

lligat a la reducció del pes del vehicle privat. 

o Facilitar i promoure l’ús compartit de vehicles. 

o Assegurant una xarxa de punt de recarrega del cotxes elèctrics 

en superfície així com en aparcament públics i aparcaments en 

zones comercials, públics o privats. 

 Reduir el consum elèctric en il·luminació. 

A aquest efecte proposem: 

o Avaluació de les millores necessàries per reduir el consum (a més 

de la factura) d’energia elèctrica fent ús de les possibilitat que 

ens donen les noves tecnologies i de millores en el disseny i en 

l’ajustament a les necessitats reals de la població. 

o Control i avaluació permanent dels índexs de contaminació 

lumínica amb mesures adients per a reduir-la fins per sota dels 

màxims nivells permesos, en una primera etapa. 

o Estudi de viabilitat econòmica i ecològica de la il·luminació per 

leds, com una alternativa real als sistemes actuals. En funció dels 

resultats del cost d’instal·lació i manteniment, estudiar la 

possibilitat de promoure una empresa pública a nivell autonòmic 

per garantir la qualitat i el benefici social del cost d’aquest canvi. 

o Garantir la implantació de sistemes de leds als semàfors i a altres 

sistemes de senyalització. 

o Regulació dels sistemes de propaganda lluminosa, pública o 

privada, per ajustar-se a objectius de sostenibilitat. 

o Substitució progressiva de les làmpades públiques per altres que 

optimitzen la il·luminació del terra, respectant la nit als primers 

pisos dels edificis i fent ús de sistemes de molt baix consum (leds). 
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o Control dels nivells màxims i mínims d’il·luminació nocturna als 

carrers, d’acord amb les necessitats real d’il·luminació nocturna. 

o Regulació de la il·luminació nocturna dels edificis públics amb 

criteris de sostenibilitat. 

 Generalitzar els recursos propis en equipaments públics. 

Es proposa l’aprofitament dels recursos energètics propis, subjectes a 

estudis d’eficiència i basats en: 

o Instal·lació de panells d’energia solar per a producció d’energia 

elèctrica. 

o Instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia solar per a 

calefacció. 

o Instal·lació de petits aerogeneradors d’energia elèctrica. 

o Aprofitament de l’energia geotèrmica (per la producció de 

fred/calor). 

 Promoure l’aprofitament de recursos propis en equipaments privats. 

En la mesura de les competències municipals, es promourà 

l’aprofitament de recursos energètics a l’àmbit de les energies solar, 

eòlica i geotèrmica. 
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UNA CIUTAT QUE S’AJUSTA A LES NOVES CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 

El clima està canviant i l’adaptació d’una ciutat als canvis previsibles és un 

procés lent i costós que no pot esperar a què els símptomes es manifesten de 

manera virulenta. Si bé l’obligació d’un govern municipal ha de ser la de fer un 

esforç per lluitar contra els factors que estan promovent el canvi climàtic, no 

cal oblidar que aquest és el resultat d’una acció global i, per tant, una altra 

obligació d’un govern municipal és la cerca de minimitzar els efectes negatius 

que puga tenir aquest canvi en la vida ciutadana. L’aprofitament sostenible 

dels recursos dels quals es dispose promovent canvis en els hàbits de consum i 

actualitzant i modificant infraestructures són part d’un grup de mesures que 

s’han d’adoptar amb el concurs de la població i un replantejament constant 

resultat de les previsions que hi haja a cada moment. 

1. Aigua 

Es cercarà el millor aprofitament de l’aigua disponible. Una de les previsions 

més unànime i publicitada de les conseqüències del canvi climàtic és una 

reducció dràstica de la quantitat d’aigua de pluja anual que caurà al País 

Valencià que amb la pujada de temperatures suposarà un increment de la 

força i la durada de les sequeres. Si ja, en l’actualitat, la sequera periòdica és 

un problema del nostre País, en un futur pròxim podrà arribar a ser un problema 

molt més greu i cal començar a trobar les solucions, amb el temps suficient per 

donar-li una resposta adient. Tanmateix, qualsevol proposta ha de tenir en 

compte que l’aigua de pluja nodreix, no tan sols el consum humà per a 

diversos usos, sinó també els ecosistemes i el subsòl. El seu aprofitament ha de 

recollir aquestes tres vessants ja que la fallida de qualsevol d’elles pot tenir uns 

efectes desballestadors. Dins d’aquest context, proposem: 

 Revertir a caràcter públic les empreses de distribució i depuració. 

L’accés a l’aigua és un dret fonamental de la persona i no pot estar 

condicionat pels interessos econòmics d’una empresa i l’ànsia de 

l’obtenció de beneficis. Per això, defensem que tot allò relacionat amb 

l’obtenció, depuració i distribució de l’aigua, siga potable o no, siga 

propietat pública i, per tant, de tota la ciutadania, que haurà de tenir 

un accés fàcil i lliure a conèixer totes les dades associades a aquesta 

activitat, tant les econòmiques, com les relatives a la seua gestió i, en 

particular, les reserves existents i expectatives de futur immediat. 
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 Analitzar els fluxos, la qualitat i l’aprofitament de l’aigua. 

Hauran de fer-se periòdicament i ser de titularitat pública de cara a 

gestionar un bon ús dels recursos existents. 

 Analitzar periòdicament i pública les aigües destinades al consum humà. 

Aquesta gestió s’haurà de realitzar cobrint tots els centres de distribució. 

 Estudiar els cabals ecològics al subsòl. 

D’acord amb persones expertes, siguen de l’administració o 

d’associacions, s’estudiarà la situació de l’aigua del subsòl i la seua 

qualitat i quantitat, de cara a preveure les mesures necessàries per 

mantenir o millorar la qualitat i quantitat de l’aigua aportada al subsòl 

des d’una perspectiva ecològica que, en el cas de l’àrea municipal de 

València, adquireix una especial importància per contenir al seu si el 

parc natural de l’Albufera. Per això, cal un: 

o Control periòdic i públic de la qualitat d’aigües soterrànies, del 

nivell freàtic i de les aigües vessades a l’Albufera. 

 Estimar les conseqüències de la falta de permeabilitat. 

En aquest sentit, calen propostes de canvis urbanístics d’acord amb els 

resultats obtinguts, per tal de conjugar l’abastiment necessari d’aigua al 

subsòl amb l’ús d’aquesta per cobrir les necessitats de la població en els 

seus diferents usos. 

 Protegir de manera REAL i efectiva el sistema de sèquies i els seus usos. 

L’economia de la rajola s’està duent per davant l’horta de València i el 

sistema històric de sèquies, algunes de les quals gairebé ja no tenen on 

dur l’aigua. És urgent: 

o Elaboració d’un pla especial de recuperació i manteniment, tant 

de l’horta històrica com del sistema de rec. 

o Caldrà donar-li la màxima qualificació possible per assegurar la 

seua protecció futura i posar-la fora de l’abast dels especuladors 

i mercaders sense escrúpols. 
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 Compaginar sistemes de rec no tradicionals. 

D’acord amb les associacions d’agricultors, responsables del rec i 

associacions ecologistes i d’altres, i de cara a preservar el màxim 

aprofitament d’aigua de rec i en prevenció de sequeres, caldrà trobar 

la compatibilitat entre el sistema històric de distribució d’aigua amb 

sistemes moderns que garantisquen un millor aprofitament i amb les 

necessitats d’aportació d’aigua al subsòl. 

 Introduir factors de millora de qualitat d’aigües agrícoles. 

Per tant, és important la: 

o Promoció i suport als cultius ecològics amb adobs orgànics i 

sistemes no contaminants de control de plagues. 

o Promoció del consum de proximitat. 

 Reutilitzar les aigües residuals i de pluja. 

Per això, proposem: 

o Estudiar la viabilitat d’introduir modificacions arquitectòniques 

adients per l’aprofitament d’aigües de pluja i actuar en 

conseqüència. 

o Estudiar la introducció de la doble canalització, una per l’aigua 

potable i l’altra per als inodors, als edificis de nova construcció i 

reformant els ja construïts. 

o Evitar la utilització de l’aigua potable per al rec en jardins i zones 

verdes. 

 Assegurar la revisió periòdica i millora en canalitzacions dins del sistema 

de distribució i del clavegueram. 

 Introduir mesures de control i promoció d’un ús racional del recursos 

hídrics. 

Aquestes mesures es realitzarien per part de persones i entitats públiques 

i privades, ajustant l’ús de l’aigua als recursos existents i a la previsió a 

curt i mig termini, amb la incorporació de mesures d’estalvi. Cal, doncs: 

o Control exhaustiu de l’ús públic de l’aigua en jardins, neteja, fonts 

i d’altres serveis dependents de l’ajuntament. 
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o Informació dels recursos existents i la promoció del bon ús 

d’aquets. 

o En situacions especials, en períodes de sequera, una regulació 

efectiva de l’ús i consum d’aigua. 

 Incorporar un sistema de preus que garantisca l’accés mínim necessari i 

penalitze el consum excessiu i innecessari. 

Aquest sistema s’hauria de realitzar de tal manera que la gent que més 

consumisca financie parcialment el consum responsable, però que en 

cap cas hi haja un finançament extern a un consum excessiu i 

irresponsable. 

o En un ús familiar, es proposa una reducció en el preu per un 

consum mínim bàsic, depenent del nivell de renda familiar, que 

arribaria a la gratuïtat per a les rendes més baixes. 

o En els preus per altres usos, industrials, comercials o agrícoles, se 

cercaria un preu creixent a partir d’un mínims estimats (que 

mantindrien un preu bàsic) segons sectors d’activitat. 

 Estudiar l’aprofitament d’aigua marina. 

Aquest aprofitament es realitzaria sempre que la tecnologia existent 

garantisca un impacte ecològic mínim, reversible i socialment 

acceptable. 

 Elaborar un pla d’inundabilitat dels barris. 

Aquesta mesura és convenient, ja que al costat de la sequera, dins del 

context del canvi climàtic, es preveuen períodes curts de pluja molt 

intensa. 

o Als barris de Natzaret i altres poblats marítims se’ls donarà un 

tractament especial, amb vistes a donar eixida a les aigües i 

evitar els efectes probables de períodes prolongats de pluges 

fortes. 

o En general, caldrà preveure millores en els sistemes d’evacuació 

d’aigües, assegurant-ne l’eixida, sense obstacles, o la seua 

recollida per a un posterior aprofitament. 
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2. Vent 

És necessària la realització d’accions preventives enfront d’un fort increment 

de la força dels vents. En l’actualitat, hi ha un nombre considerable d’element 

arquitectònics i urbanístics susceptibles de caure sota l’acció del vent i, de tant 

en tant, ens donen un ensurt. L’increment previsible de la força del vent derivat 

del canvi climàtic augmentarà la seua perillositat, raó per la qual caldrà retirar-

los, modificar-los o reforçar-los. Així, d’acord amb estudis previs que analitzen la 

situació actual i les opcions de millora, caldrà: 

 Eliminar elements susceptibles de veure’s afectats per onades de vent 

fort. 

 Elaborar un pla de reparació i reforç de façanes i balcons. 

 Assegurar l’estabilitat en situacions de vent extrem de tots els elements 

que componen el paisatge urbà, en especial: 

o Cartells, antenes i façanes. 

o Mobiliari urbà. 

o Elements paisatgístics. 

o Cablejat aeri. 

3. Temperatures extremes 

La previsió al País Valencià d’hiverns molt freds, encara que més curts, i estius 

molt calents i perllongats, poden suposar un descens important de la qualitat 

de la vida al carrer a la ciutat i un increment de les despeses energètiques als 

habitatges i comerços. Des de l’Ajuntament haurem d’incorporar mesures 

tendents a: 

 Estudiar els canvis urbanístics necessaris per reduir les conseqüències de 

l’increment d’insolació, com són: 

o la limitació de l’alçada dels edificis a uns nivells que eviten o 

reduïsquen l’efecte que tenen, en tallar l’aire, sobre el clima 

intern de la ciutat. 

o la reducció d’insolació als carrers amb mesures arquitectòniques 

adients, mobiliari urbà o actuant sobre la vegetació urbana, tot 

tenint en compte altres factors mediambientals con són els vents 

forts i la falta d’aigua. 
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o Creació d’espais de baixa insolació en jardins i places públiques. 

o actuacions sobre el disseny dels carrers i la seua orientació. 

o actuació sobre els sostres dels edificis i terrasses, millorant 

l’aïllament i creant espais de baixa insolació. 

 Estudiar els canvis arquitectònics necessaris per reduir les conseqüències 

d’una baixa important de temperatures. 

Desenvolupar protocols flexibles que facilitin i assegurin l’accés a albergs 

i espais habilitats a les persones en situació d’exclusió social que es 

troben sense allotjament en moments de temperatures extremes. Si bé, 

més enllà de les actuacions puntuals, s’aplicaran les polítiques socials 

necessàries per atendre dignament a aquestes persones durant tot l’any 

i sigui quina sigui la seva procedència. 

4. Hàbits de producció i consum 

L’activitat econòmica és determinant a l’hora d’avaluar el nivell de 

sostenibilitat que té la ciutat de València i l’àrea metropolitana, per la qual 

cosa un ajuntament que pretén una reducció de la seua petjada ecològica, 

ha d’intervenir per millorar la qualitat ecològica dels productes produïts i 

consumits dins del seu terme i àrea d’influència econòmica. Així, proposem: 

 Fer un estudi del fluxos de matèries primeres i productes industrials des 

d’una perspectiva de sostenibilitat, promovent l’anàlisi del cicle de vida 

dels productes. 

 Fer un estudi de l’estructura industrial i comercial al terme municipal 

realitzant un mapa de l’activitat econòmica d’artesans, menestrals i 

petits industrials que facilite les iniciatives privades per cobrir els buits que 

es presenten i la publicitat d’aquestes activitats. 

 Promoure la producció i la venda de producte sostenible, segons una 

anàlisi, encara que siga aproximat, del cicle de vida. 

 Promoure el consum responsable. Des de l’Ajuntament i en funció de les 

competències que es dispose, es procurarà la promoció d’un consum 

responsable en la cerca dels objectius de sostenibilitat i de lluita contra 

el canvi climàtic. En aquesta línia es promourà: 

o El consum de proximitat o de quilòmetre zero. Utilització d’aquests 

productes en els actes organitzats per l’Ajuntament. 
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o L’anàlisi del cicle de vida dels productes. 

o El control de la veracitat en la informació i la propaganda. 

o El suport a les formes de consum més “sostenible”. 

o El suports a les formes de producció més “sostenible”. 

o La formació i la informació en temes mediambientals dirigida a 

pimes, grans superfícies i ciutadania en general. 

o Les normatives adients subjectes a les competències municipals. 

S’afavorirà el contracte amb empreses que garantisquen el 

consum responsable. 

 Promoure, des de l’Ajuntament, el disseny ecològic dels productes de 

consum a la ciutat, com ara: 

o Productes amb envasos mínims, fets de materials fàcilment 

separables per al seu reciclatge, reutilitzables i susceptibles de 

reparació. 

o Productes poc contaminants tant pels materials utilitzats com 

durant la seua producció o el seu reciclatge, afavorint els 

elaborats a prop de la ciutat per estalviar producció de CO2 

durant el transport, etc. 

 Elaborar normatives promovent l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels 

productes comercialitzats a la ciutat, per afavorir aquells que donen 

millors resultats des d’una perspectiva mediambiental i de sostenibilitat. 

 Afavorir la venda i comercialització de productes que asseguren una 

menor emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en la seua producció i 

comercialització. 

5. Residus urbans i neteja viària 

Una ciutat és un centre de producció de residus de tot tipus el tractament dels 

quals suposa un fort cost econòmic i mediambiental al qual cal afegir la 

necessitat de mantenir la ciutat neta on siga agradable la vida diària dels i les 

ciutadanes Cal desenvolupar polítiques municipals de cara a reduir aquest 

cost en tots els àmbits. En aquesta línia, la participació de la ciutadania i de les 

empreses és fonamental. Perquè aquesta participació siga real i efectiva cal 

desenvolupar estratègies de formació i d’informació perquè totes les persones 
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coneguen els resultats de la seua participació en el procés, fent especial 

esment a: 

 Implementar polítiques cap a un Control integral dels fems, i que tinguen 

com a objectiu la reutilització total de les deixalles de la ciutat, amb: 

o Millores en la recollida selectiva de deixalles, facilitant-ne la seua 

reutilització o assegurant-ne el seu reciclatge. 

o Reducció en la quantitat dels residus generats actuant, en la 

mesura que siga possible, en la producció d’objectes de consum 

perquè la quantitat de material rebutjable siga mínima. 

o Reducció en la quantitat dels residus generats, promovent la 

reutilització i generant polítiques actives de conscienciació 

ciutadana oposada a l’obsolescència programada i tendents a 

donar una major durabilitat als objectes de consum. 

o Reciclatge del fem i de les deixalles, cercant el major grau de 

recuperació de les matèries primeres presents en les deixalles i l’ús 

alternatiu o emmagatzematge de la resta en les millors 

condicions mediambientals i econòmiques que la tecnologia 

actual ens permeta. 

 Facilitar la reutilització de deixalles a través d’associacions ciutadanes o 

d’infraestructures municipals per promoure l’intercanvi d’objectes 

susceptibles d’ús. 

 Promoure la participació ciutadana en la recollida selectiva de residus 

urbans segons les tipologies següents: Envasos de plàstic i metall, vidre, 

paper, material biològic, petites deixalles, grans deixalles. Per això, 

o Se iniciarà un ampli programa de conscienciació ciutadana, 

amb informació transparent del funcionament dels serveis de 

reciclatge i informació intensiva i veraç sobre la necessitat i les 

formes de participació ciutadana en el procés. 

o Es facilitarà el procés de selecció ciutadana amb contenidors 

específics per a cada tipus de material. Es potenciarà i ampliarà 

l’ús de contenidors per a material purament biològic i es facilitarà 

el lliurament de les grans deixalles. 

o Progressivament se substituirà el sistema actual de contenidors 

per altres soterrats als carrers i amb un resultat paisatgístic més 
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adient. Si bé, serà prioritari, des de una perspectiva econòmica i 

ecològica, l’acostament a un nivell de residus zero. 

o Es crearà una xarxa urbana d’ecoparcs fins abastar tots els barris 

de la ciutat. 

o Provisionalment es potenciarà un sistema mòbil de recollida de 

deixalles. 

 Revertir a titularitat pública la gestió dels residus urbans, que serà de 

titularitat municipal i estarà sotmesa a un seguiment acurat per part de 

les organitzacions ciutadanes a partir de la informació disponible, que 

haurà de ser màxima, o de la seua participació a l’oficina de medi 

ambient. 

 Elaborar uns criteris consensuats amb la ciutadania per a tots els sistemes 

de reutilització de fem i deixalles, bé siga per a la recuperació de 

matèries primeres, per compostatge, producció d’energia o 

emmagatzematge. 

 Controlar el tractament dels residus perillosos i hospitalaris. 

 Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana sobre hàbits de 

convivència per tal de mantenir una ciutat neta, afectant a: 

o ús i conservació de papereres. 

o neteja de l’espai públic després d’un esdeveniment. 

o ús i conservació tant dels contenidors de recollida selectiva de 

fem i deixalles com del seu entorn. 

o recollida de les deposicions d’animals domèstics, per part dels 

seus propietaris/es. 

 Remunicipalitzar els serveis de neteja com a garantia d’eficiència i 

qualitat. 

Assegurar que la neteja del carrers es realitza amb suficiència en tots els 

barris de la ciutat. 

 Assegurar que la neteja amb aigua a pressió es realitza amb suficiència 

per tal d’eliminar els mals olors i els excrements d’animals als carrers de 

la ciutat, amb una planificació selectiva adequada a les necessitats de 

cada indret de la ciutat. 
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UNA CIUTAT QUE PRESERVA EL SEU ENTORN NATURAL URBÀ I PERIURBÀ 

Tota ciutat està immersa es un espai natural que pateix la pressió urbanística, 

moltes vegades desmesurada, o la derivada de l’ús ciutadà. Un entorn natural 

que forma part del patrimoni de tota la ciutadania i la preservació del qual és 

responsabilitat de tothom i, en especial, de l’ administració municipal que ha 

de vetllar per la seua conservació, independentment de les seues 

competències al respecte. Cal veure aquests espais com una part del 

patrimoni global de la humanitat i no considerar-lo com un espai propi on 

tenim llibertat absoluta per fer i desfer al so dels nostres interessos de cada 

moment. València té al respecte una gran riquesa patrimonial de caràcter 

ambiental per ser ciutat costanera i trobar al seu espai municipal part de 

l’horta de València, la devesa i el parc natural de l’Albufera. 

A més, cal dotar la ciutat d’espais seminaturals interns que han de permetre a 

la ciutadania de gaudir d’un indret de natura, d’un paisatge que permeta 

reviure les estacions de l’any i oblidar-se, per uns moments, que la seua vida 

transcorre sobre l’asfalt i el cement. Espais que han d’ estar dissenyats per 

l’ocupació temporal de la ciutadania. La seua immersió dins la ciutat fa que 

siguen espais fràgils, sotmesos a una gran pressió ciutadana i, per tant, han de 

estar mantinguts i preservats per les autoritats municipals de manera 

convenient. Formen part del paisatge urbà necessari per una bona qualitat de 

vida ciutadana. 

1. L’horta 

La defensa i recuperació de l’horta forma part fonamental del projecte 

d’EUPV. La ciutat de València se situa en terreny ric per al conreu que ha estat 

substituït progressivament per ciment i rajola. Aquest procés s’ha de veure no 

únicament com la pèrdua d’un bé econòmic i ecològic de molt alta qualitat, 

sinó també com la destrucció de la identitat històrica de la ciutat i dels seus 

habitants. La revitalització de l’Horta s’ha de veure també com una via perquè 

la ciutat recupere la capacitat de producció alimentària de qualitat pròpia, 

reduint la seua petjada ecològica cap a l’exterior. València és una ciutat 

nascuda enmig de l’horta i cal trobar la via de compatibilitat entre ambdues 

realitats. Així, ens proposem: 

 Preservar l’horta de València per a usos agrícoles i la inversió del procés 

de divisió i desaparició d’aquest espai, procurant la requalificació dels 

espais urbanitzables que encara no hi estan destruïts i la recuperació en 

el temps, si és possible, d’espais ja urbanitzats que donen continuïtat a 

l’horta. Per tant, 
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o Es procurarà un urbanisme que garanteixi una transició amable 

entre la ciutat i l’horta 

o Se cercarà la màxima protecció possible, dins de la legalitat 

vigent. 

o Es delimitaran els límits de la ciutat actual i es fixaran les vies d’un 

possible futur creixement, que preserven els espais naturals i 

d’horta. 

o Se cercarà una reducció de la fracturació dels terrenys d’horta 

modificant infraestructures. 

 Elaborar un pla d’integració de l’horta i de la ciutat, que assegure la 

continuïtat de l’ús agrícola de l’horta i la revalorització d’aquest espai 

per part de la ciutadania. 

 Realitzar una valorització econòmica de l’horta: 

o Assegurant el consum de proximitat de productes hortícoles. 

o Incrementant la qualitat del producte. 

o Promovent les formes ecològiques de cultiu. 

o Facilitant la venda directa del producte o la seua distribució als 

comerços de la ciutat. 

 Crear la denominació d’origen “Horta de València” per als productes 

del horta de València. 

 Promoure el paper de l’horta com a valor turístic: 

o Amb criteris de “turisme rural” al costat de centres urbans. 

o Amb la promoció del cicloturisme dins de l’horta de la ciutat i de 

parcs naturals. 

o Oferint aquestes opcions a la resta d’ajuntaments de l’àrea 

metropolitana per tal de realitzar un pla coordinat. 

 Promoure als espais d’horta limítrofes amb la ciutat la generació d’horts 

urbans, gestionats per associacions veïnals o creades a l’efecte. 

 Així mateix, es facilitarà, quan siga possible, la creació d’horts urbans a 

l’interior de la ciutat, de manera temporal en solars de la ciutat de 
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propietat pública o privada, o de manera permanent com a part 

integral de parcs i jardins. 

2. Protecció de les costes 

Davant les previsions existents de les conseqüències que es deriven del canvi 

climàtic, caldrà fer accions preventives enfront de la possible pujada del nivell 

del mar i de la força de les ones. Ja hem tingut recentment, a nivell d’Estat, les 

imatges d’algunes conseqüències que l’increment excessiu de l’onatge pot 

tenir sobre platges i edificacions costaneres. Pot ser que en l’actualitat no siga 

previsible a la mediterrània ones d’alçades tan grans, però en un futur no 

massa llunyà és previsible que les ones incrementen la seua força destructiva 

sobre les nostres platges, ja actualment molt debilitades. Així, si ja en 

l’actualitat, la protecció i el manteniment de les nostres platges és un 

problema que cal resoldre amb una certa urgència, ho serà més en un futur 

pròxim. Per això, una de les tasques primordials de l’oficina de canvi climàtic 

serà: 

 Fer el seguiment de l’evolució del nivell del mar i de l’alçada de les ones 

i la cerca de solucions per assegurar les nostres costes. 

A més, ens oposarem al fracking en tot el nostre territori i ens oposarem a les 

explotacions petrolíferes en les nostres costes. 

3. Medi natural 

La ciutat de València ha vist i veu com el seu entorn natural suporta una 

pressió urbana amb un fort caràcter especulatiu que posa en risc la seua 

continuïtat. Tant l’Horta històrica valenciana, la devesa del Saler, l’Albufera, la 

línia de costa (i el poblats marítims) com la conca vella del riu Túria, s’han vist i 

es veuen afectats per una falta de protecció en favor de moviments 

especulatius i interessos econòmics de tota mena. El nostre model de ciutat 

proposa un canvi radical cap a una revaloració social i l’augment d’una 

protecció adient de l’entorn natural urbà i periurbà de la nostra ciutat. Per 

això, la nostra finalitat és: 

 Recuperar els espais naturals que han estat privatitzats o utilitzats 

indegudament, com són: 

o Recuperació de La Punta i demanda de responsabilitats per la 

seua destrucció. 

o Recuperació dels terrenys privatitzats dins de l’espai natural de la 

Devesa, on únicament es permetrà, dins del parc, la presència 
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de construccions i activitats associades directament amb la 

preservació i protecció de l’entorn natural. Es procurarà la 

desaparició progressiva de construccions com el Sidi Saler i 

d’altres edificacions fetes dins del Parc Natural. 

o Es promourà un estudi de les situacions devingudes sobre la 

l’estabilitat de les platges per les ampliacions ja consolidades del 

Port i es demanaran solucions i responsabilitats. 

o Aturada de qualsevol ampliació nova del port. 

 Avaluar els efectes de la pressió demogràfica sobre els parcs naturals, 

amb l’objectiu de trobar solucions que compatibilitzen el seu ús per la 

ciutadania i l’estabilitat i continuïtat dels parcs. 

 Avaluar els efectes que té la carretera que travessa la devesa sobre el 

parc natural i la seua fauna, per tal d’actuar, en el seu cas, sobre: 

o El trànsit que travessa el parc. 

o L’absència de corredors lliures de perill per a la fauna en trànsit. 

 Elaborar un estudi sobre les conseqüències que té la barrera urbanística 

a la platja del Perellonet i la necessitat o no de mantenir o crear espais 

de comunicació entre la platja i els terrenys de l’Albufera. 

 Establir una moratòria urbanística a la platja del Perellonet, fins que 

quede ben determinat el seu pes ecològic com a barrera de separació 

entre el mar i l’albufera. 

 Procurar la màxima protecció possible a la costa. La costa és un bé 

natural i econòmic, “propietat” de tots els valencians i valencianes que 

està en perill per la pressió dels interessos econòmics, com ha estat el 

creixement desmesurat del Port, i pel previsible creixement del mar i de 

la força de les ones per efecte del canvi climàtic. Correspon a 

l’Ajuntament col·laborar en la seua conservació i protecció en la 

mesura de les seues competències. 

o Es potenciarà la protecció total de la línia de costa limitant els 

seus usos a aquells que siguen compatibles amb la preservació 

de l’entorn natural. 

o En la mesura que les seues competències ho possibiliten, no es 

permetrà o s’evitarà que es desenvolupe cap activitat industrial, 

comercial, esportiva o prospectiva marina que puga afectar 
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negativament a la fauna i flora marines o a l’estabilitat de les 

nostre platges. 

o Es promouran estudis periòdics de l’estat de salut de les nostres 

costes, de la fauna i flora marines, procurant la seua recuperació. 

o La celebració de la nit de Sant Joan haurà de venir 

acompanyada d’una acció decisiva de l’Ajuntament i 

organitzacions implicades per assegurar la neteja immediata de 

l’espai costaner afectat. 

o Els usos turístics de la costa hauran de tenir en compte la 

preservació de l’espai natural, per la qual cosa i d’acord amb 

l’oficina de medi ambient es generarà una normativa al respecte 

que pot recollir la creació d’un impost municipal específic per 

cobrir les despeses de preservació i recuperació del medi natural. 

 Prendre les mesures necessàries per garantir el manteniment de les 

nostres platges davant un futur incert. A aquest efecte: 

o Es farà un seguiment acurat de l’evolució del nivell del mar i de la 

força de les ones. 

o Es farà un seguiment acurat de l’evolució i l’erosió de les nostres 

platges. 

4. Parcs i jardins 

Només cal fer una ullada a una vista aèria de la ciutat de València per 

adonar-se de la falta d’espais verds pròxims a la ciutadania. Una ciutat no tan 

sols necessita de grans parcs urbans, on els seus habitants puguen sostraure’s 

de la ciutat, sinó també de parcs més petits i més pròxims com un espai 

seminatural d’esbarjo. 

Ara bé, cal també introduir una nova cultura d’entendre els espais verds i 

enjardinats. En aquest sentit treballarem per la implantació de la xerojardineria. 

Aquesta concepció s’apropa a l’entorn més proper respectant els cicles 

naturals d’aquesta regió mediterrània. D’aquesta manera, podrem tenir 

boscos urbans i espais enjardinats ecològicament sostenibles i que 

contribuïsquen a una millora de la qualitat urbana, alhora que siguen una aula 

viva de la natura.  
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Les carències a la ciutat de València afecten a ambdós tipus de jardins. Per 

això es proposa: 

 Fer una avaluació dels gran parcs existents i la proposta d’altres nous 

que cobririen almenys: 

o El parc Central de València, dissenyat i acordat amb, almenys, el 

veïnat més proper. 

o Prolongació del jardí del Riu Túria fins al mar amb la construcció 

del “Parc de desembocadura”. 

 Dissenyar una xarxa de jardins que garantisca que tota la ciutadania té 

un accés pròxim a aquestes zones d’esbarjo. Al disseny de la xarxa 

s’hauria de tenir en compte el seu paper com a corredor natural per a 

la fauna que travessa la ciutat. 

 Implementar espais als jardins o de jardins compatibles amb el seu ús per 

a gossos. Creació d’una normativa específica per al bon ús d’aquests 

espais, acordada amb les societats qui hi són relacionades. 

 Aprofitar temporalment els solars erms com a zones enjardinades. 

 Garantir el manteniment dels parcs i jardins de la ciutat. 
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UNA CIUTAT QUE CONSERVA I VALORA EL SEU PATRIMONI URBANÍSTIC I 

ARQUITECTÒNIC 

La ciutat, com a realitat complexa que és, sofreix una constant tensió entre allò 

antic i allò nou, entre conservació i progrés. La ciutat és un organisme canviant 

que ha de trobar l’equilibri integrant les estructures i funcions velles i noves en la 

seua expansió. 

El paisatge urbà ha de ser analitzat i valorat no solament des d’un punt de vista 

formal sinó també tenint en compte la realitat dinàmica que el caracteritza i 

que inclou la seua història i la seua gent. En aquesta línia, la conservació, 

recuperació i reutilització cultural i d’ús del patrimoni no pot separar-se d’una 

adequada interpretació dels canvis funcionals i socials. 

El patrimoni arquitectònic i urbanístic de la ciutat necessita urgentment 

mesures de protecció més enllà de meres declaracions. No es poden repetir 

successos com els que han ocorregut a La Punta i al Cabanyal, com exemples 

de conjunts urbanístics agredits per governs anteriors, i altres elements de 

patrimoni industrial que també han sofert les ànsies especulatives d’un sector 

de la nostra societat. 

Des d’EUPV pensem que és una prioritat la recuperació i posada en valor d’un 

patrimoni que és propietat de tots i totes. Per això: 

 Des de l’Ajuntament farem un seguiment exhaustiu del nivell de 

conservació del patrimoni present al catàleg de bens i espais protegits, 

d’origen urbà i origen rural al municipi de València. En aquest sentit serà 

fonamental la col·laboració ciutadana. 

o S’obrirà la possibilitat d’incloure nous elements patrimonials 

protegits a demanda d’associacions ciutadanes i amb l’anàlisi 

tècnic corresponent. 

o En edificis o entorns urbanístics sobre els quals l’Ajuntament puga 

exercir les seues competències, l’actuació de l’Ajuntament sobre 

la propietat serà ràpida i efectiva, a l’hora de demanar 

responsabilitats i exigir la reparació dels problemes detectats i, 

segons capacitat pressupostària, a l’hora de procedir a 

l’execució subsidiària de les reformes pertinents o a procedir a 

l’expropiació-sanció. 

o  En edificis o entorns urbanístics sobre el quals l’Ajuntament no pot 

exercir les seues competències, es realitzaran els controls 
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pertinents i s’instarà a l’ administració corresponent que 

introduïsca les actuacions que calga dur a terme. 

o Promourem el desenvolupament d’una ordenança d’inspecció 

tècnica d’edificis que, a més de contemplar els edificis de més 

de 50 anys, tinga especial menció per aquells que a més a més 

formen part del catàleg d’edificis protegits. 

Les alqueries són un element patrimonial molt lligat als orígens de la ciutat de 

València. Moltes d’elles han quedat incloses dins de la ciutat com un element 

nostàlgic d’allò que va ser part de la nostra història, però descontextualitzades 

del seu ús original. Considerem que cal protegir aquests habitatges dins del seu 

entorn natural i paisatgístic. No podem tolerar l’abandonament, l’espoli i la 

falta de manteniment de les nostres alqueries, com són: l’alqueria Tronaes; la 

alqueria La Torre, Julià, del Moro, Serra, l’ alqueria Coca, Barraca Cotofio, 

alqueria Voro i camí Barraques de Lluna, Falcó, del botànic etc. Per això 

proposem: 

 L’elaboració d’un pla urgent de recuperació i rehabilitació d’alqueries, 

donant prioritat al seu ús com habitatge o a la cessió a associacions 

ciutadanes amb el compromís de manteniment d’un ús agrícola, quan 

això siga possible. Redactarem una Ordenança d’Ajudes a la 

rehabilitació del Patrimoni Rural. 

 La restauració, conservació i posada en valor del patrimoni rural de 

l’horta, les seues sèquies, pous (el Motor del Pou de Sant Miquel a 

Malilla). 

 La conservació del patrimoni industrial de propietat privada que incloga 

un Pla d’Usos consensuat amb veïns i veïnes o bé s’estudiarà la 

possibilitat d’expropiació per a usos socials. 

 L’ús del patrimoni industrial de propietat municipal serà consensuat amb 

les associacions veïnals i ciutadanes de l’entorn on es trobe i cercarà un 

ús de caràcter totalment públic (la Ceramo, naus Demetri Ribes al Parc 

Central...) 

 Realització d’un estudi especial del patrimoni republicà amb 

coordinació d’altres municipis pròxims i elaboració d’un pla especial de 

refugis antiaeris. 

 Muralla àrab. Instarem a la Generalitat que execute la Modificació del 

PEPRI del Carme en l’àmbit de la muralla àrab: el “Pla de la Muralla”. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i
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 Museu arqueològic de l’Almoina. Cal abordar la resolució dels 

problemes de filtracions i l’entorn de l’Almoina. 

 ALBEREDA recuperació per a ús ciutadà. 
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CAP A UN NOU MODEL TURÍSTIC PER A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

El turisme és sense dubte una de les activitats econòmiques amb major 

impacte per a la Ciutat de València. Després de l’esclat de la bombolla dels 

grans esdeveniments que han conduït a la fallida econòmica de València i del 

País Valencià, com ara l’America’s Cup, cal repensar el model turístic que 

volem per a la ciutat, més racional, més arrelat i de major valor afegit. 

El turisme de qualitat busca ciutat de qualitat. Una ciutat on els seus veïns 

visquen bé és atractiva també pels qui la visiten. Cal destacar el valor afegit 

d’una ciutat amb personalitat pròpia, creativa i innovadora, partícip d’un relat 

col·lectiu i que posa en valor el seu patrimoni i la seua història però que també 

busca projectar-se al món, com una de les capitals de la mediterrània. 

València també té el seu fet cultural, que permet promoure la interrelació de 

les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra cultura i 

manera de ser al món. 

L’objectiu que ens plantegem és que València siga coneguda arreu del món 

com una destinació del turisme de qualitat, cultural, sostenible, saludable i 

responsable. Per tant cal estar atents a l’eclosió del turisme a la ciutat que a 

vegades col·lideix amb els interessos dels veïns i veïnes. D’altra banda, cal 

posar en valor la vinculació del turisme amb els nostres trets diferencials, 

l’anomenat turisme identitari i també cal buscar les sinèrgies amb el territori, no 

només amb la ciutat, exercint així, la nostra condició de capitalitat i tenint en 

compte que València és porta d’arribada. 

Per tot plegat, València ha d’exercir un lideratge en matèria de 

desenvolupament turístic, basat en la planificació del coneixement, la qualitat 

i la diversitat de productes i destinacions, que facen de la innovació i la 

sostenibilitat els seus eixos motors. Les bases d’aquest desenvolupament passen 

per: 

 Un model de desenvolupament turístic fonamental en la innovació, la 

competitivitat, la sostenibilitat econòmica, social, cultural i 

mediambiental. 

 Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector 

turístic i del conjunt de les seues empreses i activitats, per millorar-ne la 

contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors 

clau i trets diferenciadors de la ciutat, com la cultura i el patrimoni. 

 Crear un model de promoció turístic propi amb capacitat de resposta, 

adaptació i orientació vers la demanda. 
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 Vetllat per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de la ocupació i 

la gestió dels impactes socials, culturals i mediambientals de l’activitat 

turística. 

 Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics 

diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural 

tangible i intangible de la ciutat. 

Partint d’aquestes bases proposem: 

 Elaborar un projecte turístic responsable per a la ciutat a partir de les 

potencialitats naturals, culturals, patrimonials, i econòmiques, dins del 

marc del turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del 

Turisme: respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament 

integral i consolidador de la identitat amb tots els elements de 

singularitat possibles, i d’acord amb les directrius i polítiques turístiques 

desenvolupades per la Generalitat Valenciana. 

 Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques de la ciutat basades 

en la identitat i la creativitat de la seua ciutadania, turisme literari, 

històric, genealògic, paisatgístic, gastronòmics, falles, setmana santa 

marinera, pilota valenciana, etc.. 

 Conscienciar-nos de les potencialitats i limitacions de la capacitat que 

tenim d’atraure turisme, sense complexos i sense voler copiar altres 

models que no siguen coherents amb els valors de la nostra ciutat. 

 Entendre la promoció de València i com una conjunció de valors 

econòmics, socials, culturals i de lleure. 

 Impulsar la taula de turisme local, que permeta prendre decisions 

conjuntes en el marc de la dinamització turística i participar dels 

consorcis i patronats supralocals. 

 Desenvolupar un marc de col·laboració que afavorisca la integració de 

diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística de la 

ciutat: potenciació del petit comerç de trama urbana, cultura 

gastronòmica, etc.. 

 Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i 

competitivitat de la ciutat com a destinació turística. 

 Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística de 

València com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen. 
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 Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals com ara els 

mercats i les fires dins de la oferta turística de la ciutat. Els mercats i les 

fires actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i de 

qualitat. Promoure un calendari anual de grans actes comercials i 

culturals de València. 

 Crear una xarxa de camins o vies verdes que travessen l’horta per donar 

altres possibilitats i models de desenvolupament turístic a la ciutat. 

 Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió, i 

facilitadores del turisme local. 

 Cal treballar el posicionament dels espais webs turístics fent xarxa amb 

els allotjament, així com crear geoportals accessibles des de dispositius 

mòbils, que poden oferir informació sobre notícies, l’agenda d’actes de 

la ciutat i, el temps, els comerços, l’oferta de restauració, etc.. 

 Donar resposta a la problemàtica dels habitatges d’ús turístic i garantir 

la convivència d’aquestes activitats amb els veïns i veïnes de l’indret on 

se situen, amb una restricció important de llicències que tinga en 

compte la concentració d’aquestes. En aquest aspecte s’establirà un 

codi ètic de funcionament del pis turístic, sent responsable els propietaris 

davant l’administració del seu compliment i supeditant-se el 

manteniment de la llicència al seu correcte compliment. 

 Crear una oficinal local que centralitze i garantesca la qualitat del 

lloguer privat. Vetllar perquè tots els allotjaments turístics i els negocis 

complementaris estiguen donats d’alta com a tals, per garantir tant la 

qualitat del servei com la reputació del municipi. 

 Implantar la taxa turística i assegurar que els seus ingressos es queden a 

la ciutat i siguen destinats a la formació de les persones que estan al 

servei del turisme amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei. 
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UNA SEGURETAT CIUTADANA DE PROXIMITAT PER A UNA CIUTAT DIVERSA 

1. Policia local: cap a un model de policia de proximitat 

La policia local, per la seua proximitat als veïns i veïnes, té un paper 

fonamental no només en la seguretat ciutadana, sinó també en la millora del 

seu benestar social i qualitat de vida. 

Per això és important una policia local, on totes les seues unitats territorials, 

diürnes i nocturnes, les seues unitats especialitzades de trànsit , Goes, 

mediambientals, etc. siguen receptives i sensibles a les preocupacions dels seus 

veïns i veïnes; que apliquen, en un determinat context social les lleis i 

ordenances, més enllà de la lletra, amb sentit comú i flexibilitat i que siga 

percebuda per la societat com un element, de protecció i ajuda, mediador i 

facilitador de solucions als conflictes. En aquest sentit, la policia de barri 

adquireix una rellevància essencial, però no ha de ser una especialitat 

exclusiva, no ha de ser l’única unitat que aplique aquesta filosofia, sinó que el 

conjunt de l’organització policial ha de participar d’aquesta orientació, 

d’aquesta filosofia d’intervenció, que s’ha de traduir en un canvi d’estratègies i 

metodologies actuals, on les persones i els seus conflictes siguen el motor del 

quefer policial. 

Una policia local, amb un enfocament preventiu, i que busca 

coresponsabilitzar la comunitat, persones i entitats, a la qual serveix, en la 

tasca de manteniment de la seguretat pública i la necessària convivència 

entre els seus membres, que ha d’estar en evolució adaptant-se a les noves 

necessitats i expectatives que la ciutat li demana. 

Per donar respostes a la quotidianitat d’una ciutat com València, ens cal: 

1.1. Formació 

Així doncs, la formació i actualització dels coneixements respecte als 

normatives legislatives i aplicació dels normatives municipals ha de formar part 

de l’aposta per una policia local més professional, que potencie la 

responsabilitat i la iniciativa del policia, buscant la col·laboració amb el 

veïnatge i açò s’ha de concretar amb: 

 Garantia d’una formació continuada i permanent. 

 Disseny d’un pla de formació específica per als/les agents que integren 

les unitats especialitzades com ara el Grup GAMMA, atenció a persones 

immigrades i sense sostre, atestats i recerca d’accidents, patrulla medi 

ambient... 
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1.2. Mitjans 

El desenvolupament i èxit de qualsevol projecte requereix de la inversió que 

s’hi realitze amb els diferents tipus de recursos, ja siguen tècnics o humans. Pel 

que fa a seguretat ciutadana, s’haurà d’ajustar la plantilla existent a les 

necessitats reals de la ciutat i garantir la dotació de material apropiat per al 

desenvolupament de la seua funció. Per tant, haurem de: 

 Potenciar la policia de barri. 

 Potenciar les unitats especialitzades: Gamma, atenció a persones 

immigrades, accidents.... 

 Elaborar un pla estratègic d’actualització del parc mòbil i de dotació de 

material. 

 Fer una previsió de rejoveniment de la plantilla. 

1.3. Receptivitat 

La percepció que la ciutadania té sobre la utilitat d’un servei públic té molt a 

veure amb la rapidesa i l’eficàcia de les respostes que s’ofereixen a les 

demandes plantejades. Avui, la societat demana que tots els treballs policials 

(administratius, de patrullatge, preventius i/o coactius, i els assistencials) 

responguen a les quatre característiques que defineixen la receptivitat d’un 

servei públic policial. Aquestes són: 

 la comprensió: que passa perquè la ciutadania entenga les funcions, 

competències i recursos; amb les limitacions incloses. 

 l’accessibilitat: per generar confiança i cooperació veïnal, la policia ha 

de ser un servei descentralitzat i ha de facilitar la presa de contacte, a 

través de canals senzills de comunicació, tecnològics i personals. 

 l’eficàcia: en relació amb l’objectiu de la policia local de mantenir la 

seguretat pública i la qualitat de vida ciutadana. 

 la participació: en una democràcia, les persones no solament tenen el 

dret a ser respectades en els seus drets i llibertats, escoltades en les 

seues demandes, sinó que també tenen el dret a participar en la 

planificació de la seguretat, en la fixació d’objectius de treball que 

responguen a les seues necessitats. És l’altra cara de la moneda, atès 

que se’ls demana la seua col·laboració i coresponsabilitat en un model 

de gestió comunitari. Per això, se’ls ha de facilitar i garantir a nivell 
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individual i a nivell col·lectiu d’organitzacions, el seu coneixement i 

planificació del treball policial. 

En aquest sentit, es proposa un nou model de la policia de proximitat, o 

comunitari, per a tota la policia local de València. Avui, solament s’assenta 

sobre la unitat de policia de barri, i això resulta insuficient. Les reclamacions 

nocturnes de soroll i de ruptura de la convivència, desateses en més d’un 50%, 

no són ateses per falta de sensibilitat i prioritats polítiques. La sensació 

percebuda per la ciutadania que les intervencions en matèria de trànsit 

(denúncies, grues...) estan impregnades d’un ànim recaptatori més que 

educador, són indicadors de desequilibris interns en l’aplicació de filosofies i 

metodologies, on la ciutadania i les seues necessitats haurien de ser el centre 

de la preocupació policial... El policia de barri, amb el seu coneixement del 

barri on treballa, de la problemàtica d’aquest, la relació amb els associacions 

de veïns i veïnes, amb les entitats, el treball de mediació comunitària que 

desenvolupen els i les agents de barri... fa que la ciutadania tinga una bona 

percepció d’aquest model i avui constitueix el nucli al voltant del qual s’ha 

d’estendre, amb la resta d’unitats, una nova filosofia de treball. Així doncs, 

partint d’aquest reconeixement, cal treballar en la potenciació i millorament 

d’aquest sobre la base de: 

 Elaborar un Pla Estratègic Policial 2015-2018, on en funció de la missió, 

visió i valors d’un model de policia de proximitat, s’elabore un projecte 

d’organització amb els mitjans personals i materials adequats. 

 Definir les funcions amb coordinació amb altres unitats policials internes i 

altres serveis municipals. 

 Crear una plantilla adequada que tinga en compte l’extensió dels 

diferents barris i de les pedanies. 

 Equipar adequadament la plantilla. 

 Elaborar un pla de formació i actualització de coneixements propis com 

ara la mediació comunitària. 

 Crear una Oficina d’Atenció Policial al Ciutadà, on es tracten totes les 

queixes, suggeriments i reclamacions veïnals, i es comprometen a 

estudiar els problemes amb transparència democràtica, aplicant els 

codis ètics i depurant responsabilitats si les hi haguera. 

 Potenciar la coordinació amb associacions de veïns i veïnes, i altres 

entitats del barri. 
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 Posar en marxa els Consells Municipals de Seguretat Urbana, a nivell de 

Juntes Municipals i de tota la ciutat de València, com a òrgans de 

participació, en la gestió de la seguretat pública, on participen AAVV, 

comerciants, Falles, ONG, etc. 

1.4. Coordinació 

Una ciutat com València ha de plantejar-se obligatòriament una coordinació 

que siga efectiva entre els diferents cossos de seguretat que hi conviuen i que, 

a més, responga a les necessitats ciutadanes. Per tant, més enllà de les 

competències pròpies i específiques de cada cos, caldria treballar pel fet que, 

a través de les Juntes de Seguretat i Consells de Seguretat Urbana, es done 

participació a les associacions veïnals i respostes eficaces a la ciutadania. Una 

coordinació que es faria amb: 

 L’elaboració de protocols d’actuació conjunta amb la Policia Nacional i 

la Guàrdia Civil. 

 L’elaboració de protocols d’actuació i de pràctiques comunes. 

2. Bombers/es 

La tasca dels bombers en la seguretat ciutadana és fonamental. La 

coordinació amb la policia local ja s’ha esmentat abans i és una peça 

fonamental. Però, a més per garantir l’eficàcia en el desenvolupament de la 

seua tasca, caldria: 

 Racionalitzar els serveis, les funcions i la plantilla. 

 Elaborar protocols d’actuació conjunta entre bombers i policia local. 

 Implementar plans de formació contínua i especialitzada. 

 Mantenir el Parc de l’Oest. 

 Posar en marxa el Parc de Ciutat Vella. 

3. Protecció civil 

Els protocols de seguretat són una garantia per a la ciutadania en moments de 

grans concentracions i esdeveniments o dates assenyalades. Ara bé, cal que 

els esforços vagen encaminats a un correcte compliment d’aquests. 

Així doncs, en grans esdeveniments que acull la ciutat com són les festes 

falleres, caldrà buscar la seguretat de propis i visitants, i fer-la compatible amb 
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la festa. Per això, cal treballar amb veïns i veïnes i organitzadors, i planificar els 

protocols d’actuació sobre els fets reals i l’experiència acumulada, garantint 

sempre la seguretat, la qual cosa passa entre d’altres per la demarcació de 

zones d’evacuació visibles i ben senyalitzades i l’establiment d’uns horaris que 

permeten la conciliació de la festa amb el descans. 

En aquest sentit, les Juntes de Seguretat i els Consells de Seguretat Urbana 

poden ser un bon element de coordinació, d’informació i de participació. 
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VALÈNCIA, COMPROMESA AMB LA INCLUSIÓ, L’EQUITAT I LA DIGNITAT DE LES 

PERSONES 

La capacitat d’una societat per integrar a totes les persones que en formen 

part en les activitats diàries amb autonomia, equitat i dignitat marca el grau 

de compromís amb la igualtat social i la possibilitat d’un desenvolupament 

lliure de totes les persones. 

Els poders públics han de garantir que totes aquelles persones que formen una 

comunitat, i especialment els sectors més vulnerables, puguen tenir un accés 

igualitari i equitatiu a tots els serveis per tal que aquestes puguen tenir unes 

condicions de vida justes. 

En aquest sentit, els ajuntaments són l’administració més propera a la 

ciutadania i és justament aquest principi de proximitat el que li dóna un valor 

afegit. Són als ajuntaments on la ciutadania s’adreça per tal de resoldre els 

seus problemes. 

 Ara bé , la crisi econòmica que repercuteix de manera molt significativa en les 

classes populars ha fet que la pobresa i l’exclusió social estiguen aconseguint 

cada vegada cotes més altes en la nostra ciutat, les conseqüències de les 

polítiques de retallades que s’apliquen en la despesa social està tenint com a 

conseqüència, que a les persones que tradicionalment han tingut dificultats en 

les seues trajectòries vitals, s’hi unisquen unes altres que han passat de 

desenrotllar una vida normalitzada a demandar les ajudes dels Centres 

Municipals de Serveis Socials (CMSS). 

Davant d’aquest context, és fonamental que les polítiques públiques que 

s’apliquen responguen als canvis en les demandes socials i en els nous perfils 

de la població usuària que acudeix als Serveis Socials, arran la crisi econòmica. 

Per tant, ens marquem com a objectiu prioritari, garantir la implementació de 

polítiques inclusives, a través de polítiques públiques estratègiques i mesures 

socials que tinguen com a objectiu la lluita contra la desigualtat i l’exclusió 

social. Els Serveis Socials d’atenció primària haurien de constituir-se com el 

primer pas per a la detecció i atenció dels problemes socials i econòmics de la 

població, per a posteriorment derivar les polítiques socials que facen bo l’estat 

social i de dret.” 

A tot açò cal afegir la llei de racionalització i sostenibilitat dels ajuntaments que 

entrarà plenament en vigor entre juny del 2015 i gener del 2016 i que suposa un 

buidat de competències i serveis que fins ara els desenvolupaven els 

ajuntaments i que deixaran de fer-ho per a ser assumits per diputacions i 

conselleries. 
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Però, a més, o a banda, tenim una altra realitat, la realitat en definitiva, la que 

viuen en la nostra ciutat, els sectors cada vegada més grans, en situació o en 

risc d’exclusió social. La realitat que viuen les persones que des dels serveis 

públics, ong’s i altres entitats treballen diàriament amb aquest sectors. 

Les xifres que anem coneixent a través dels diferents informes d’entitats socials i 

les pròpies de les administracions publiques posen en evidència que les 

polítiques implementades no són suficients per garantir l’equitat de la qual 

parlàvem. 

Els canvis que s’han experimentat en els últims anys ens porten a replantejar-

nos les demandes i necessitats que es plantegen des dels CMSS. Tenim però, 

una estructura molt empobrida i escassament valorada com a quart pilar de 

l’Estat Social. Això és degut a les polítiques que en els darrers anys ha aplicat el 

govern del Partit Popular a la ciutat, que s’ha caracteritzat pel malbaratament 

dels diners públics dirigits en gran part a la construcció d’obres faraòniques i a 

la realització d’esdeveniments esportius elitistes. 

Es tracta doncs, d’anar al fons i pensar des de la realitat concreta les propostes 

necessàries per redreçar aquesta situació a la ciutat de València. 

Caldria, des de la transversalitat necessària en els serveis socials, pensar en 

quins sectors seran els més vulnerables en els pròxims anys per tal 

d’implementar mesures equilibradores. 

Per això proposem: 

 Establir amb caràcter prioritari el disseny d’un pla de coordinació amb 

altres serveis municipals: Educació, joventut, ocupació, urbanisme... Per 

a garantir la coordinació en situacions d’absentisme, habitatge precari, 

accessibilitat... harmonitzant el funcionament dels diversos agents i 

nivells d’actuació. 

 Fer una nova distribució de la població usuària que corregisca els 

desequilibris actuals entre els diversos Centres Municipals de Serveis 

Socials. 

 Elaborar un mapa de Centres i Serveis i una distribució per zones ja 

siguen centres d’atenció general o especialitzada, per tal de dotar la 

ciutat de més i millors recursos socials, evitant que la pobresa i la 

marginalitat s’institucionalitzen. 

 Augmentar la plantilla de treballador/es socials. Ens comprometem a 

planificar una xarxa de centres de dia per a majors, joves, dones que 
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garantisca una cobertura adequada a les necessitats dels barris. Ens 

comprometem, també a incrementar els centres d’acollida de 

transeünts i sense sostre, facilitant i assegurant l’accés durant tot l’any i 

de manera independents al lloc de procedència de la persona usuària. 

 Invertir en aquelles activitats que generen un benefici directe en la 

ciutadania. Plantegem un augment significatiu de la inversió 

pressupostària en Serveis Socials, establint un pla de finançament 

vinculat a necessitats i amb assignació finalista. 

 Prioritzar les inversions municipals, fent que totes les persones puguen 

gaudir dels drets bàsics, sense malbaratar els recursos públics, i acabant 

amb les nombroses concessions a empreses privades d’assistència 

social. 

 Esquerra Unida té com a objectiu ampliar la cartera de prestacions de 

la Salut Pública perquè inclogui, entre altres serveis, el de salut 

bucodental. Es tracta d’un servei que ha d’oferir la Generalitat, però 

mentre no estigui en funcionament, l’Ajuntament prendrà les mesures, 

mitjançant un conveni amb la Facultat de Medicina i Odontologia de la 

Universitat de València, per assegurar un servei d’odontologia municipal 

per als col·lectius vulnerables. 

 Incrementar les partides pressupostàries destinades a la resolució de 

demandes econòmiques per a atendre necessitats d’emergència, 

manutenció, desenrotllament personal o assistència a domicili. 

 Garantir els recursos educatius i de temps lliure per a menors, ajudes de 

menjador, beques de llibres, material escolar. 

 Modificar el Pla d’Inclusió Social en aquells aspectes deficitaris. Una 

vegada redissenyat el Pla d’Inclusió, el seu compliment ha de ser un dels 

principals eixos de l’acció de govern municipal. 

 Potenciar el Consell d’Acció Social com a òrgan de participació. 

 Analitzar i adaptar els preus públics que abonen les persones usuàries de 

prestacions de serveis socials, per a adaptar-los a la seua situació 

econòmica. 

 Implantar les clàusules d’inclusió social en els contractes dels diferents 

serveis de l’Ajuntament i priorització de les empreses d’inserció. 

L’ocupació ha de ser un element centralitzador. Per a garantir la inclusió 

social, és fonamental el desenvolupament de polítiques d’inclusió social, 
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la inserció en la nostra societat, passa necessàriament per la inserció en 

el mercat laboral. 

 Pressionar els òrgans competents de la Generalitat Valenciana perquè 

els programes de Renda Garantida de Ciutadania i el de Dependència, 

tinguen un adequat desenvolupament i resolguen efectivament els 

problemes de les persones. En tot cas, es promouran mesures perquè 

totes les persones tinguen una garantia d’ingressos mínims. 

 Incloure els col·lectius i Entitats Socials com copartícips del treball social 

a desenvolupar, especialment en serveis especialitzats. Per això, des de 

l’Ajuntament, han de cedir-se locals per les activitats de les entitats del 

barri. Tots aquests equipaments hauran de complir els requisits 

d’accessibilitat universal. 

 Destinarem, també l’1 % del pressupost municipal a projectes de 

cooperació al desenvolupament, augmentant aquesta quantia, 

progressivament, al llarg de la legislatura. 
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L’ESPORT COM A VIA D’INTEGRACIÓ I SALUT 

Des de l’Ajuntament, EUPV fomentarà l’esport com a mitjà per a la educació 

en valors i per a la millora de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, 

aprofitant la seua pràctica com una forma de participació i integració de tota 

la ciutadania sense distincions. 

Enfront de la gestió privada dels centres esportius implantada pel PP, que 

anteposa els beneficis privats al benestar ciutadà, impulsarem la 

remunicipalització dels serveis privatitzats o externalitzats i la participació 

ciutadana en el seu ús, la col·laboració amb entitats esportives sense ànim de 

lucre i la incorporació de Tècnics Especialistes en promoció esportiva en la 

gestió de l’esport municipal, dins dels plans d’ocupació municipals. 

Aquest model de gestió indirecta s’ha mostrat ineficaç, d’una banda s’han 

anant tancat al públic instal·lacions esportives amb el consegüent perjudici per 

a la ciutadania que ha d’acudir a instal·lacions privades, però també per als 

treballadors i treballadores que han perdut els seus llocs de treball 

La Fundació Esportiva Municipal ha de jugar un paper clau tant en la gestió de 

les instal·lacions com en la programació d’activitats que fomenten l’esport de 

base. Només així garantirem la funció social de l’esport. 

Així, ens comprometem a: 

 Elaborar un Pla Municipal d’Esport tenint en compte les necessitats 

esportives socials conegudes a través de l’”estudi sobre la pràctica de 

l’activitat física de la ciutadania de València”. 

 Iniciar la reversió cap a la gestió municipal de les instal·lacions 

municipals ara externalizades, fins assolir la totalitat. 

 Revitalitzar les Escoles Municipals Esportives i els Centres Esportius 

Municipals i arrelar-les als barris. 

 Dotar els centres municipals de serveis de fisioteràpia i de psicologia 

esportives. 

 Realitzar campanyes d’integració a través de l’esport dirigides als 

col·lectius amb necessitats especials com ara les persones immigrants, 

les persones discapacitades i les famílies faltades de recursos. Organitzar 

competicions municipals, intermunicipals i comarcals promovent els 

valors de joc net, de millora individual i de treball en equip. 
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 Col·laborar amb entitats socials sense finalitat lucrativa i que tinguen 

l’esport com eix de la integració social. 

 Facilitar l’accés a les instal·lacions esportives a les persones amb 

discapacitats. 

 Crear un Consell Municipal d’Esports amb participació de l’administració 

i de les entitats i associacions esportives per elaborar plans anuals 

esportius. 

 Impulsar i gestionar esdeveniments esportius des del Ajuntament. 

 Garantir el manteniment i cura de les instal·lacions esportives. 

La Pilota Valenciana, no és un esport exclusiu de determinades comarques del 

País Valencià. Hi ha constància que a València ciutat també es va practicar i 

encara n’hi ha afició. Solament la deixadesa i falta de suport de les 

Administracions, en benefici d’altres esports més mediàtics, va fer que la 

pràctica d’aquest esport quedara reduïda a una minoria residual en la ciutat 

de València. Promourem la difusió d’aquest esport a través de la Fundació 

Esportiva Municipal. 

 



                                                             

            

 

78 

CAP A LA DEMOCRÀCIA REAL I PARTICIPATIVA A VALÈNCIA 

La democràcia no consisteix ni pot consistir solament a exercir el dret al vot 

cada quatre anys. Un ajuntament més proper a la ciutadania requereix 

superar les actuals formes de participació. A principis del segle XXI aquest és el 

camí més progressista de governar una ciutat. Volem que tots els homes i 

dones d’aquesta ciutat s’involucren al govern de València. Volem que tots els 

homes i dones dels barris i dels districtes ens parlen de les seues necessitats i de 

les seues solucions. Per això, EUPV opta per ampliar el concepte de 

democràcia representativa per desenvolupar la fórmula de la democràcia 

participativa, entenent aquesta com “aquell sistema democràtic de govern 

que, per resoldre els problemes de la vida social, en cadascun dels seus nivells, 

és capaç d’integrar, de manera efectiva, el poder institucional representatiu i 

la major participació ciutadana possible”. Es tracta de construir una 

democràcia amb diverses característiques diferenciadores: transparent, 

solidària, operativa, creativa i incloent. 

Aplicar la democràcia participativa a la nostra ciutat significa crear espais per 

a la participació directa, respectant l’organització de la ciutadania 

independentment de l’administració i dotar-la de la capacitat no només de 

l’elecció dels seus representants, sinó del seu control, així com de la capacitat 

de decisió sobre la gestió dels projectes que els afecta. Això és només possible 

si tenim una comunitat ben informada i si s’estableixen organismes permanents 

de participació, amb competències i capacitat decisòria real. 

En l’articulació de polítiques de participació, en la construcció de polítiques i 

establiment de prioritats, és necessari superar models en els quals les 

associacions ostenten la representació de la ciutadania i la seua interlocució 

en nom d’aquesta amb l’administració, fomentant espais deliberatius de la 

ciutadania, articulant el dret universal a participar en la presa de decisions 

municipals. D’aquesta manera, es fomenta la participació dels sectors socials 

que històricament han estat exclosos de la presa de decisions i que, en 

general, no formen part del teixit social organitzat, d’ací la nostra aposta per 

implantar els pressupostos participatius com a vincle de cogestió entre 

ciutadania i poder institucional, com a “contracte social”. 

El procés de pressupostos participatius permet generar una nova cultura que 

implique la construcció d’estratègies de planificació i gestió participativa del 

territori. Plantegem, en aquest programa, que el pressupost participatiu de 

València estiga assentat sobre bases fermes i ha d’aconseguir l’objectiu 

d’estendre’s a totes les àrees municipals, és a dir, formar part del conjunt del 

pressupost de la Corporació i dels seus organismes autònoms. 
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Les finalitats que ens proposem són: 

 Fer realitat l’existència d’uns veritables Pressupostos Participatius a la 

Ciutat de València. 

 Superar la deterioració de l’actual democràcia formal, avançant cap a 

una democràcia real i participativa. Contribuir a la formació i 

capacitació d’una ciutadania activa que supere la vella divisió entre 

càrrecs públics i persones demandants, per treballar des de la cogestió 

fins a anar eliminant les desigualtats de València. 

 Contribuir a la construcció i enfortiment d’un teixit associatiu i social que 

permeta que s’autorganitze la ciutadania de forma efectiva. 

 Desenvolupar mecanismes de control independents que permeten 

valorar l’eficàcia, eficiència, economia i equitat de la gestió pública 

municipal. 

1. Participació ciutadana per avançar a València 

L’acció municipal ha de girar entorn de l’atenció de les necessitats reals de les 

persones. En conseqüència, la política i la gestió municipal es dirigiran a 

resoldre els problemes relatius a l’habitatge, l’ocupació, els serveis públics, la 

mobilitat, la seguretat, la qualitat de vida, la cultura i educació... de la 

ciutadania. 

Les nostres propostes de participació ciutadana s’agrupen als següents 

apartats: 

1.1. Informació, comunicació i transparència ciutadana 

La participació ciutadana necessita com a requisit previ la informació. 

L’existència de mecanismes d’informació es fa necessària perquè 

l’administració conega les demandes dels veïns i de les veïnes, i aquests, al seu 

torn, coneguen de les actuacions municipals. Proposem: 

1.1.1. MITJANS AUDIOVISUALS 

 Crear una xarxa de mitjans de comunicació municipals, participatius i 

amb lliure accés al debat social real: radiotelevisió pública municipal i 

periòdics de districtes. 

 Crear l’Oficina d’Informació Municipal Ciutadana, de caràcter general. 
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 Coordinar l’Oficina d’Informació general amb la de les Juntes 

Municipals de Districtes. 

 Garantir la gratuïtat de la línia 010, no només com un servei telefònic i 

telemàtic d’informació sobre el conjunt de València, sinó abundar en el 

seu paper de canalitzador de les queixes, suggeriments i reclamacions 

del conjunt de la ciutadania, millorant la capacitat de resposta de les 

àrees municipals a les seues demandes. 

 Editar els fullets i documents necessaris per a la difusió de la informació 

municipal als llocs adequats. 

 Assegurar que qualsevol persona puga sol·licitar, a través de la línia 010, 

que els escrits en paper li arriben impresos en lletra gran. 

1.1.2. NOVES TECNOLOGIES 

1.1.2.1. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, LA NOVA ADMINISTRACIÓ 

Sense cap dubte, vivim en una època on les noves tecnologies, i especialment 

les de la informació (TIC), estan cada vegada més presents en les nostres vides. 

Internet ens ha acostat d’una forma inaudita a la informació, cosa impensable 

tan sol unes dècades enrere. A més, amb l’aparició de les xarxes socials, les 

comunicacions entre les persones s’han fet més directes, properes i 

instantànies. 

Cal, doncs, que tota administració, i en aquest cas, l’administració de 

l’Ajuntament de València, no es quede arrere, en aquest procés de revolució 

tecnològica, i que estiga en constant modernització per a fer-se amb les 

tecnologies que faciliten la gestió, i que puguen beneficiar la ciutadania, tant 

per a proporcionar-li com per generar-li una major comoditat en el tracte amb 

l’administració. 

D’altra banda, l’administració electrònica contribueix a un menor impacte 

mediambiental i, gestionada adequadament, agilitza els tràmits administratius 

aconseguint així una major eficiència i un major estalvi. En aquest mateix sentit, 

fomentarem la implantació de Programari Lliure en totes les institucions 

municipals. 

Ara bé, caldrà no oblidar que la revolució cibernètica compta també amb 

espais febles que caldrà abordar. En aquest sentit, haurem de fer els esforços 

necessaris per a contrarestar l’anomenada escletxa digital, tant per als i les 

ciutadans/es que no tenen possibilitat d’accés a Internet com per 
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aquells/aquelles que, generacionalment, desconeixen l’ús d’aquestes 

tecnologies. 

Per tant, haurem de: 

 Assegurar la igualtat en l’accés a Internet a persones: 

o Creant llocs de lliure accés monitoritzats per tal d’ajudar els i les 

usuaris/es. 

 Fent cursets d’Internet, per a fomentar-ne l’ús, a persones que 

normalment no l’utilitzen, per a trencar la barrera tecnològica 

generacional que hi existeix. 

 Augmentar la dotació d’equips informàtics als punt d’accés gratuït a 

Internet en les diverses dependències municipals, en particular en 

biblioteques, CMSS i Juntes de Districte. 

1.1.2.2. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA 

Ens comprometem a lluitar contra la corrupció, des de totes les 

administracions, i una de les eines fonamentals des de les administracions és la 

transparència informativa electrònica. 

Per tant, EUPV ens comprometem a: 

 Estendre els nous mitjans i tecnologies per apropar i difondre la 

informació als barris, incloent la col·laboració amb les entitats 

ciutadanes. 

  Assegurar la difusió de la Guia municipal de València, amb les 

informacions més importants i el directori dels serveis municipals. 

 Garantir la màxima difusió de les Ordenances i Reglaments Municipals. 

 Publicar en la pàgina web, de forma urgent, informació exhaustiva 

sobre les àrees on més es concentra el risc de corrupció: la gestió 

econòmica i financera, l’urbanisme i la contractació. 

 Redissenyar la pàgina web de l’Ajuntament perquè l’accés a la 

informació siga més fàcil en relació amb les principals àrees de 

transparència identificades per la comunitat internacional, i més 

específicament, informació exhaustiva sobre: 
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o la corporació municipal, com per exemple informació dels 

càrrecs electes i del personal, l’organització, el patrimoni i les 

normes i institucions municipals. 

o les relacions amb la ciutadania. 

o la situació econòmica i financera, en especial informació 

comptable i pressupostària, informació sobre els ingressos i les 

despeses, i deutes municipals. 

o les contractacions de serveis. 

o l’urbanisme i les obres públiques. 

2. Suport a l’associacionisme i als moviments socials 

Una estratègia coherent passa, en primer lloc, per assumir el necessari 

desenvolupament i enfortiment de les associacions i els moviments socials. El 

moviment veïnal a través de les associacions de veïns i veïnes ha estat a la 

nostra ciutat la ferramenta amb la qual s’han vehiculat les reivindicacions de la 

ciutat. Aquesta lluita veïnal de tants anys es veu avui complementada per 

nous moviments i/o plataformes ciutadanes. Resultaria paradoxal que existiren 

multitud d’organismes participatius encaminats a recollir iniciatives dels 

col·lectius i que aquests existiren de manera precària. Així, caldrà: 

 Potenciar la Regidoria de Participació Ciutadana. 

 Crear una comissió de Participació Ciutadana. 

 Promoure l’elaboració participada d’un nou Reglament de Participació 

Ciutadana que ha de: 

o Assegurar la celebració mensual de les Juntes de Districte. 

o Promoure un canvi en el reglament per facilitar la participació de 

tota la ciutadania. 

o Promoure la creació de Consells Sectorials. 

o Assegurar que els participants tinguen coneixement i informació 

del districte i de les diferents actuacions. 

o Promoure la creació d’assemblees veïnals en les pedanies. 
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o Crear veritables comissions de participació de les diferents 

regidories, en les quals participen els diferents col·lectius del 

districte i també a aquelles persones interessades. 

 Donar suport tècnic pels serveis municipals a les entitats ciutadanes i 

facilitar-les informació verídica i sense entrebancs. 

 Garantir la transparència i agilitat de totes les subvencions municipals. 

 Realitzar campanyes específiques de foment de l’associacionisme, tant 

general com a nivell sectorial. 

 Potenciar “l’Escola ciutadana i participativa” per dotar a les 

associacions d’instruments que els permeten intervenir de forma activa 

en els assumptes de la ciutat i millorar les seues capacitats en les 

relacions amb l’Administració. 

 Facilitar locals municipals per a les reunions i per al treball de les entitats. 

 Elaborar un Pla d’ajudes per a l’adequació i rehabilitació dels locals de 

les entitats ciutadanes. 

 Promoure convenis amb les universitats públiques per assessorar les 

associacions i moviments socials. 

3. Participació de la ciutadania i de les seues associacions 

La participació es fa realitat en el dia a dia i, per això, cal eliminar els obstacles 

que ho dificulten o impedeixen. Per tal que la participació de la ciutadania a 

la vida municipal siga una realitat, cal modificar les estructures actual i crear 

estructures noves que faciliten i promoguen aquesta participació i apoderen la 

ciutadania. Per això ens proposem: 

 La creació de diferents oficines i observatoris temàtics d’àmplia 

participació ciutadana que s’han detallat en el present programa i que 

representen una via directa de participació propositiva i control ciutadà 

de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament. 

 La creació a mitjà termini de les Juntes de Barri. A curt termini proposem 

canviar la composició i funcionament de les Juntes de Districte actuals, 

de la manera següent: 

o Composició: La presència del grups polítics presents a 

l’ajuntament és necessària però no ha de ser determinant, per 

això és proposa que hi haja 1 vocal per grup polític amb 
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representació municipal, independentment del nombre de 

regidors, designat pel grup municipal corresponent. La resta de 

vocals, fins a un mínim de 10, seran elegits pels veïns i veïnes dels 

diferents barris que composen el districte. La forma d’elecció 

podrà ser consensuada pels veïns i veïnes i pot ser objecte d’un 

referèndum. 

o Tots els vocals seran revocables per aquells que els han elegit. 

o La presidència la tindria el vocal designat per l’alcaldia. 

o La part administrativa de la Junta municipal mantindria la seua 

vinculació orgànica amb l’Ajuntament i les seues atribucions 

s’ampliaran en funció de les necessitats de descentralització 

negociades amb el veïnat. 

o Així mateix, el ple de la Junta Municipal tindrà una caràcter 

propositiu cap a l’ajuntament, arreplegant aquelles propostes 

sorgides de les assemblees de barri, associacions o veïnat en 

general, tractant-les al si de la Junta i plantejant-les en el seua 

cas al govern municipal o directament al Ple Municipal. Les seues 

resolucions tindrien caràcter vinculant en aquells aspectes que 

així ho contemple la carta de participació ciutadana. 

 Desenvolupar pressupostos participatius. 

 Convocar el referèndum local, per a la consulta popular d’aquells 

temes d’importància per a la ciutat. 

 Facilitar la participació ciutadana en el planejament urbanístic. 

 Realitzar assemblees informatives sobre actuacions municipals o 

demandes ciutadanes. 

 Fer de l’audiència pública un instrument habitual, tant en l’àmbit dels 

districtes com de la ciutat. 

 Promoure les assemblees de barri i altres fòrums de discussió sobre temes 

que interessen a la ciutat. 

4. Per una València laica dins una societat laica 

EUPV es reafirma en el seu compromís d’avançar en una societat laica on es 

faça efectiu el dret a no ser discriminada per motius religiosos i on cap 
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confessió religiosa tinga privilegis en l’àmbit públic. Per açò EUPV fa seues les 

propostes de València Laica que es concreten en les següents mesures: 

 Elaboració d’un Reglament de Laïcisme Municipal de compliment per 

part de la corporació. 

 Reversió de l’exempció dels impostos municipals per a les diferents 

confessions. Es realitzarà un llistat públic de les propietats exemptes 

d’impostos com a IBI o ICIO. 

 Les autoritats locals i càrrecs públics no participaran en qualitat de tal 

en qualitat de tal, en cerimònies, ritus, celebracions o actes de caràcter 

religiós ni acceptaran distincions en funció del seu càrrec. 

 La Policia Municipal, així com els seus símbols i himnes, no estarà present 

en actes de caràcter religiós. 

 Els actes o commemoracions religioses promogudes per les diferents 

confessions no tindran la consideració d’oficial. 

 Els actes religiosos que impliquen l’ús de la via pública es duran a terme 

complint amb la mateixa legalitat i tramitació que corresponga a 

qualsevol acte civil promogut per qualsevol organització privada. 

 Els actes oficials, incloses la presa de possessió de càrrecs públics, els 

funerals d’Estat, dols oficials, hissats de banderes i esdeveniments similars, 

tindran caràcter exclusivament civil sense connotació o simbologia 

religiosa. 

 Tots els edificis, llocs, dependències i instal·lacions de titularitat pública, 

gestionats directa o indirectament, estaran lliures de qualsevol tipus de 

simbologia. 

 La cooperació que les Administracions puguen establir amb les entitats 

religioses es regirà pels mateixos principis que siguen aplicable a 

qualssevol altres entitats de caràcter privat, sempre d’acord a l’interès 

públic i en cap cas per a activitats litúrgiques ni de culte religiós. 

 No es concedirà finançament directe ni indirecta (siguen subvencions i 

donacions, o exempcions i bonificacions fiscals) a cap confessió o 

institució religiosa per a la seua aplicació en béns d’ús privatiu o per a la 

realització de les seues pròpies activitats de caràcter religiós. 
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 No es donarà ni cedirà sòl públic o immobles per a la construcció 

d’edificis, monuments o per a l’ús privatiu o activitats de les confessions 

religioses; tampoc per a centres docents de la seua titularitat 

 Els cementeris i tanatoris seran de caràcter civil i públic, sense 

denominació, simbologia ni activitat oficial alguna de tipus religiós o 

ideològica de qualsevol altra naturalesa, a excepció de la qual els 

familiars de la persona difunta vulguen utilitzar en el transcurs de la 

cerimònia i la que desitgen exhibir en la sepultura. Disposaran de sales 

adequades de caràcter neutre perquè els familiars, sense exclusió 

alguna per raó de religió o conviccions, puguen celebrar les cerimònies 

que estimen oportú. Els Ajuntaments podran facilitar en els cementeris 

espais i formes d’enterrament específiques que, respectant la normativa 

civil comuna, siguen sol·licitades per religions o conviccions espirituals. 

 S’incorporaran referències i commemoracions de caràcter civil 

relacionades amb fets o persones rellevants de la història, la cultura o els 

valors cívics, a les festes locals, celebracions públiques, el calendari 

laboral, festiu i laboral, els noms d’edificis, col·legis i institucions públiques 

així com a la llista de carrers municipal. 

 Els càrrecs públics, funcionaris i treballadors de les institucions públiques 

han de garantir la neutralitat ideològica en l’acompliment de les seues 

funcions. 
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UNA CIUTAT QUE ES RECONEIX EN LA PAU, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

El món s’ha convertit en un espai global en el qual cada moviment, cada 

acció d’una comunitat repercuteix en la resta de comunitats. Ara bé, 

observem com cada vegada més les desigualtats entre els diferents pobles 

augmenten. 

EUPV es reconeix en el internacionalisme i en la lluita contra les desigualtats, 

per això s’implica i promou polítiques que afavorisquen un canvi de valors i que 

posen en el centre de l’acció la pau, la solidaritat i la cooperació al 

desenvolupament. 

Aquestes accions s’han d’aplicar també als espais locals perquè des dels 

ajuntaments hem de promoure la participació i l’apoderament del teixit social 

per tal de poder desenvolupar coherents i coordinades amb altres institucions 

d’àmbit autonòmic, estatal o internacional. 

Per això a l’Ajuntament de València proposem: 

1. SOLIDARITAT 

Entenem que la solidaritat és la tendresa dels pobles i perquè les persones ens 

importen i són fonamental per a nosaltres impulsem polítiques basades en la 

justícia social i en el dret a una vida digna per a totes les persones més enllà 

del seu lloc de naixement. 

Per això proposem: 

 Recolzar campanyes de solidaritat amb els pobles oprimits, amenaçats 

o en vies de construir o consolidar processos alternatius de 

desenvolupament. 

 Promoure campanyes que recolzen els processos de Pau amb justícia 

social. 

 Reconèixer institucionalment la lluita i processos encaminats a la millora 

de les condicions socioeconòmiques, polítiques, ambientals i 

d’apoderament de les dones. 

 Facilitar l’accés dels moviments socials als mitjans de comunicació 

públics. 

 Facilitar les sinèrgies que promoguen la creació de xarxes solidàries. 
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1. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

La cooperació al desenvolupament ha de ser entesa com una política social 

pública, a través de la qual podem i hem d’influir en la correcció dels 

desequilibris territorials. La cooperació internacional ens permet lluitar contra la 

pobresa i les causes que la generen i és un espai on la ciutadania demostra la 

seua solidaritat. 

Entenem que aquesta política de cooperació s’ha de fer conjuntament amb 

organitzacions i moviments socials. L’Ajuntament de València ha d’implicar-se 

activament en aquestes polítiques. 

Per això proposem: 

 Augmentar progressivament el pressupost municipal amb l’objectiu 

d’arribar a l’1% al final de la legislatura: 

o Garantint la transparència informativa i rendició de comptes. 

o Executant totalment els pressupostos destinats a cooperació. 

 Revisar i millorar el model de cooperació: 

o Generant espais de participació de la societat civil en la presa 

de decisions. 

o Implementant nous instruments de cooperació que milloren la 

qualitat i eficiència de les intervencions. 

o Fomentant la consciència social crítica mitjançant accions 

d’informació, comunicació, sensibilització, formació i educació. 

 Afavorir el treball en xarxa d’institucions i/o organitzacions socials. 

2. COMERÇ JUST I CONSUM RESPONSABLE 

El comerç just i el consum responsable són dues eines que han de ser 

emprades en la lluita activa contra la pobresa. Des de l’Ajuntament s’ha 

d’ajudar a crear i desenvolupar xarxes locals i facilitar la relació amb els 

establiments comercials. Per això a l’Ajuntament de València proposem: 

 Promoure i establir la compra pública ètica, el comerç just i el consum 

responsable: 

o Ajustant els plecs de condicions de les contractes municipals. 
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o Impulsant campanyes d’informació i etiquetat social. 

o Implementant mesures fiscals que promoguen el comerç just i el 

consum responsable. 

 Promoure la declaració de València com a Ciutat Justa: 

o Apropant els productes de comerç just a la ciutadania 

o Promovent la inclusió i el respecte dels drets humans dels 

col·lectius, persones i cultures diferents. 

3. PAU 

L’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i per tant ha de 

ser una eina d’informació i educació sobre les causes dels conflictes i de les 

desigualtats existents al món. Per a EUPV, la Pau no és tan sols l’absència de 

guerra sinó l’acció política encaminada a la lluita contra les desigualtats, la 

misèria, l’explotació i la violència. 

Per això, proposem: 

 Promoure convenis amb els centres d’ensenyament públics i amb entitats que 

desenvolupen educació no formal per tal que incorporen l’educació per la 

Pau i la solidaritat als seus projectes i dissenys curriculars. 

 Impulsar accions, declaracions i acords a favor de la Pau. 

 Impedir les instal·lacions militars 

o Recuperant el sòl cedit i dedicant-lo a usos socials. 

o No promocionant fires relacionades amb la indústria militar. 

 Formar part de de les xarxes nacional o internacional que fomenten la 

Pau. 

 Recolzar la tasca de les Comissions de la Veritat i els processos de 

Veritat, Justícia i Reparació. 
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València igualitària, diversa i 

oberta al món 
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UNA CIUTAT QUE ACULL LA DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL 

Es viu en un miratge d’igualtat dins del col·lectiu LGTBI que no és real. Malgrat 

els avenços legals que ha suposat la llei del matrimoni igualitari i la llei 

d’identitat de gènere, segueixen existint en la nostra societat actituds i 

prejudicis cap a les persones que viuen una orientació sexual o identitat de 

gènere no normativa, arribant a patir, per això, discriminació i violència. 

Des d’Esquerra Unida de la Ciutat de València es treballa dia a dia, des de les 

institucions i des dels carrers, per defensar la igualtat real de totes les persones 

amb independència de la seua orientació sexual o identitat de gènere. 

Des de l’Ajuntament, EUPV es compromet, com a proposta bàsica, a garantir 

el compliment estricte de la llei, garantint que se celebren matrimonis entre 

persones del mateix sexe en tots els ajuntaments del país. 

A més, per aconseguir una igualtat efectiva, hem de treballar per una ciutat 

concebuda com un gran espai sense armaris. Això requereix abastar la 

diversitat afectivosexual i la seua respectiva visibilitat en tots els àmbits (centres 

de treball, d’estudi, administracions públiques...). 

Malgrat els avanços legals i socials, la igualtat real per a les persones lesbianes, 

gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) és una assignatura pendent a 

atendre per als ajuntaments, per la qual cosa ens comprometem de la ciutat 

de València es compromet a lluitar amb determinació dins l’àmbit municipal 

per aconseguir la merescuda igualtat de tot el col·lectiu LGTBI. 

Per això, proposem : 

 Una estratègia integral que atenga la diversitat, per incorporar la 

perspectiva de la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 

intersexuals a tots els programes municipals, especialment als àmbits de 

l’educació, sanitat, cooperació al desenvolupament, cultura, joventut o 

seguretat. Això es durà a terme mitjançant la creació d’una oficina 

d’atenció municipal de drets i llibertats que atenga la diversitat afectiva 

i sexual, des de la qual es puga donar qualsevol tipus d’informació i 

orientació en aquesta realitat. 

 Impulsarem des de l’Ajuntament campanyes que promoguen 

comportaments i actituds de respecte i igualtat i denuncien la 

LGTBIfòbia, així com campanyes que facen visible la diversitat familiar i 

afectivosexual. 
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 Donarem suport a la creació de tutories per a l’Atenció a la Diversitat 

Afectivosexual en tots els centres d’educació primària. Per això, 

s’elaborarà un pla contra la discriminació per raó de gènere, orientació 

sexual o identitat de gènere en els centres escolars, coordinat per 

l’Ajuntament i impartides per entitats i col·lectius LGTBI per tal d’eradicar 

el "bullying" (assetjament escolar) que pateixen les i els adolescents 

LGTBI. 

 Exigirem la retirada o denegació de qualsevol tipus d’ajuda o subvenció 

per part de les administracions municipals a aquelles entitats, tant 

públiques com privades, que per la seua ideologia o activitat 

incorreguen en qualsevol manifestació contra el col·lectiu LGTBI. 

 Introduirem un Pla d’integració laboral tant en l’ocupació pública com 

en la privada, que establisca mesures antidiscriminatòries en l’àmbit 

laboral per al col·lectiu LGTBI. Creació d’incentius a les empreses per a 

la inserció laboral de dones i homes transsexuals i seropositius. 

 Creació d’un protocol contra l’assetjament per identitat de gènere, 

orientació sexual o expressió de gènere a l’Ajuntament de València i a 

les empreses públiques. 

 Promourem programes de formació per als sindicats amb l’objectiu de 

treballar el respecte al col·lectiu LGTBI en l’àmbit laboral. 

 Fomentarem l’assistència social pública i gratuïta per a totes aquelles 

persones LGTBI que hagen fugit de les seues respectives llars de 

residència com a conseqüència de la discriminació i exclusió per la 

seua identitat de gènere o orientació sexual, sense tenir en compte la 

seua procedència, tant si són de dins o fora del municipi com si són 

persones immigrants. 

 Assumirem la realització d’actes institucionals els dies 17 de maig, dia 

contra la LGTBIfòbia i el 28 de juny, dia de l’Orgull LGTBI. A més, les 

entitats locals han de facilitar totes les infraestructures necessàries que 

necessiten els col·lectius LGTBI per a la realització dels actes o 

mobilitzacions que consideren realitzar els col·lectius aquests dies. 

Instaran les institucions autonòmiques, estatals o fins i tot europees en 

cas de necessitat de més recursos que les corporacions locals no 

puguen assumir. 

 Proposarem que l’Ajuntament participe i subvencione els treballs de 

recerca sobre repressió LGTBI durant el franquisme per restablir la 
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memòria històrica i reconèixer, reparar la situació de les víctimes i els 

seus familiars. 

 Implantarem programes d’atenció i cures per a gent gran LGTBI. Que 

garantisquen el seu no retorn a l’armari per motius d’edat en els seus 

espais de socialització, com a centres de dia per a gent gran o 

residències per a gent gran. 

 Impulsarem la formació en prevenció de la LGTBIfòbia als agents de la 

Policia Local per tal de garantir la igualtat en el tracte i la no 

discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. 

 Impulsarem la creació un servei social de recepció de denúncies per 

agressions LGTBIfòbiques, així com promourem campanyes de denúncia 

per part de les víctimes per orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere. 

 Crearem el Consell Municipal LGTBI, on participen els col·lectius i entitats 

que lluiten per aconseguir la igualtat real, sent aquest organisme qui 

marque les polítiques d’igualtat en matèria de diversitat afectiu sexual. 

Serà el consell local el que elabora estudis sobre la situació el col·lectiu 

LGTBI dels quals extraure informes vinculants. Serà un consell dotat de 

partida pressupostària perquè així tinga autonomia per a desenvolupar 

activitats pròpies. Aquest Consell Municipal LGTB deu ser representatiu 

de tota la realitat del col·lectiu, per la qual cosa s’establiran quotes de 

representació perquè estiguen presents tant Lesbianes, Gais, 

Transsexuals i Bisexuals i tot@s tinguen visibilitat. 

 Procurarem la completa supressió, en la documentació oficial, de 

requisits, continguts, esments i signes discriminatoris cap a qualsevol 

orientació sexual i identitat de gènere. 

 Adaptarem els protocols i formularis públics perquè arrepleguen els 

models de diversitat familiar o les parelles del mateix gènere. 

 Assegurarem la convocatòria específica de línies d’ajuda a les entitats 

sense ànim de lucre que treballen activament pels drets del col·lectiu 

LGTBI. 

 Incorporarem a les persones LGTBI i la diversitat de models familiars en 

les campanyes municipals publicitàries i de comunicació en les quals 

apareguen imatges de ciutadanes i ciutadans. 
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 Dotarem les biblioteques públiques amb fons bibliogràfics relacionats 

amb l’homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat des d’actituds de 

respecte i no discriminació. 

● Instarem per mitjà de mocions i declaracions institucionals per la ruptura 

del concordat amb l’Església catòlica, així com d’algun tipus de 

conveni econòmic i la no promoció de cap tipus de confessió religiosa 

en les televisions autonòmiques i premsa municipal. 

● Amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica i reconèixer la lluita de 

referents per al col·lectiu LGTBI, es col·locaran els noms en els carrers i 

places de la ciutat de persones referents pel seu treball i compromís 

amb la conquesta dels drets i llibertats per a la comunitat LGTBI. 
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DIVERSITAT D’ORIGEN I CULTURAL: PER LA CIUTADANIA PLENA DE TOTES LES 

PERSONES 

Els fluxos migratoris derivats de raons econòmiques, laborals, polítiques, culturals 

i socials han ocasionat que persones i grups de moltes procedències hagen 

arribat i s’hagen establert a la nostra ciutat; segons les últimes dades del padró, 

més de 100.000 persones procedents d’altres països hi resideixen. En 

conseqüència, València és veritablement diversa pel que fa a la procedència 

de la seua ciutadania i també pel que fa a la multitud de cultures que hi 

conviuen i hi interactuen. Així ho entenem des d’EUPV. 

Des d’aquesta perspectiva, el nostre principal objectiu és construir la nostra 

ciutat des d’aquesta diversitat, entre tota la ciutadania valenciana, 

independentment de la nostra procedència. 

Sabem que la globalització neoliberal, basada en interessos mercantilistes, 

utilitaristes i en criteris de control i seguretat, afavoreix el dret a la mobilitat de 

les persones riques, mentre que restringeix la mobilitat de les persones que es 

troben en situació de pobresa. Aquesta mateixa lògica, imposa constants 

retallades en l’estat social, a més d’haver-se agreujat els problemes de 

desocupació i de precarietat laboral. És per això que molta gent considera les 

persones immigrades com a adversàries en la competència per fer-se amb 

l’escassa ocupació i per rebre unes prestacions socials també cada vegada 

més escasses. Tot açò, al mateix temps que s’encoratgen i reforcen discursos i 

prejudicis negatius, i sense fonament entre la ciutadania, generant així les 

condicions perquè apareguen actituds racistes, xenòfobes i discriminatòries. 

D’altra banda, és evident que el dret de sufragi universal i la plena ciutadania, 

encara hui, en ple segle XXI, no estan garantits en els nostres municipis, qüestió 

que hem de seguir reivindicant políticament de la mà dels sindicats de classe, 

dels moviments socials i dels propis col·lectius afectats. Aquesta és una 

condició imprescindible perquè el sentit bidireccional de la integració i la 

igualtat d’oportunitats siga real i efectiu. 

Per a EUPV aquesta àrea és prioritària i estratègica, ja que, com les dades 

apunten, les migracions, és a dir, la coexistència entre immigració i emigració, 

s’han situat als nostres pobles i ciutats com un fet estructural i així l’hem de 

considerar. La nostra responsabilitat és vetllar per la millora de les condicions 

socials de vida de tota la ciutadania, independentment del seu origen 

nacional, ètnic, ideologia o creences. Per tant, és imprescindible decidir com 

abordar i gestionar la diversitat des de la nostra ciutat. Per això, és necessari un 

debat participat per tota la ciutadania activa i responsable, cap a un consens 
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encaminat a fomentar la convivència i a garantir tots els drets de totes les 

persones que vivim a València. 

Així, exigim drets (per això, la nostra lluita contra l’actual Llei d’Estrangeria), i 

també exigim que totes les persones puguen exercir-los en igualtat de 

condicions. Per això, ens oposem a un tractament diferenciat que convertisca 

en guetos els col·lectius de treballadores i treballadors procedents d’altres 

països i es generen greuges comparatius amb els sectors més desafavorits de 

les poblacions treballadores o d’altres minories, per les quals igualment estem 

reclamant condicions de vida i treball concordes amb les demandes i 

necessitats bàsiques i amb els recursos de les nostres societats. 

Després de la major crisi del sistema, coneguda al nostre país, són moments 

molt difícils per a moltes famílies de classe treballadora, precisament per la 

falta d’ocupació, que s’agreuja encara més entre les persones joves i les 

persones immigrades. Una desocupació que té conseqüències més greus 

entre les persones que no tenen una xarxa social i familiar que els protegisca i, 

per tant, posant en perill el sosteniment dels seus habitatges i, fins i tot, 

dificultant la vida en família, ja que part d’aquesta es veu obligada a retornar 

al país d’origen. 

No permetrà que cap discurs polític negatiu i reactiu jugue a trencar la unitat 

entre la classe treballadora i la cohesió del conjunt de la societat. És per això 

que les propostes del nostre programa electoral aposten per reforçar i ampliar 

la xarxa pública de suport a aquests veïns i veïnes i, conseqüentment, a l’accés 

als serveis sense cap diferenciació i amb respecte als drets humans de totes I 

tots, com a garantia d’igualtat d’oportunitats per a totes les persones que vivim 

en el nostre municipi. 

Les nostres finalitats són: 

● Defensar activament els drets associats a la ciutadania. Totes les 

persones que vivim en el nostre municipi, independentment de l’origen, 

ètnia, cultura, credo o nacionalitat, hem de tenir la garantia dels 

mateixos drets i obligacions. Aquesta garantia passa per seguir exigint 

un marc jurídic radicalment diferent. 

● Establir mecanismes per cohesionar la diversitat existent a la nostra 

ciutat, com a element estratègic: un canvi de cultura en la qual es veja 

la diversitat, la pluralitat, la hibridació, com un factor de creació de 

noves oportunitats i de transformació constant de la nostra ciutat. 

Aquest canvi cultural ha de partir de la cohesió social de tota la classe 

treballadora en el conjunt de la societat valenciana. 
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● Garantir la Igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència de les persones 

immigrades, mitjançant l’impuls d’accions amb un enfocament 

transversal, integral i participatiu cap a l’apoderament en la millora de 

les seues condicions de vida i treball. 

● Impulsar actuacions que afavorisquen el reconeixement mutu. Un 

reconeixement que exigeix esforços bidireccionals, basat en la 

reciprocitat, tant per als qui arriben d’altres latituds com per als qui els 

acullen, amb la perspectiva que cap persona haja d’haver de rebutjar 

la seua identitat cultural o llengua per ser ciutadana de ple dret. 

Per dur-les a terme ens proposem: 

● Impulsar un pla local per al coneixement i el reconeixement de la 

diversitat i la convivència, mitjançant la posada en marxa d’una 

dinàmica participativa amb els agents polítics, socials i institucionals. 

Especial atenció a la gestió de la diversitat en l’àmbit laboral. 

● Impulsar un pla d’acolliment des d’un enfocament integral i transversal 

que garantisca l’accés als Serveis Socials Municipals, generals i 

especialitzats, de totes les persones empadronades, sense cap distinció, 

així com la creació de dispositius específics d’atenció a persones 

immigrades per a la seua orientació en tots els àmbits (administratiu, 

laboral, cultural, d’accés a l’habitatge, educatiu...), resposta a la 

necessitat d’aprenentatge de les llengües oficials, tant castellà com 

valencià, acolliment i derivació dels menors no acompanyats, etc. 

● Implementar, sense perdre de vista l’enfocament integral, accions 

encaminades a la visibilització i apoderament de les dones immigrades, 

evitant actituds victimistes i garantint el seu accés normalitzat als 

programes específics destinats a les dones en el seu conjunt. D’altra 

banda, desenvoluparem protocols d’atenció i mediació dirigits a dones 

víctimes de maltractaments o sotmeses a la prostitució. 

● Exigir el tancament immediat del CIE (Centre d’Internament 

d’Estrangers) de Sapadors, instal·lat a la nostra ciutat. No es pot privar 

de llibertat a cap persona, simplement per trobar-se en territori espanyol 

sense disposar de documentació administrativa i ser pobra. 

● Inserir en els plans de formació i d’ocupació les treballadores i els 

treballadors procedents d’altres països, amb seguiment de la seua 

evolució i la garantia de no discriminació sota cap concepte. 
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● Exigir l’accés a la targeta sanitària i als serveis sanitaris públics de 

prevenció i atenció primària de totes les persones, independentment de 

la seua situació administrativa o laboral. 

● Articular plans i mesures de mediació que equilibren les dificultats que 

per raó d’origen, sexe, ètnia, cultura o religió puguen tenir aquests 

col·lectius per accedir al lloguer al mercat d’habitatges. 

● Garantir l’empadronament de totes les persones que habiten en el 

municipi, amb independència de la seua procedència o situació 

administrativa. 

● Elaborar plans de formació continuada del personal depenent de 

l’Ajuntament, especialment de la policia local en matèria de drets, 

diversitat i tractament de les minories, amb la finalitat d’eradicar i 

prevenir possibles conductes i actituds racistes i xenòfobes. 

● Fomentar l’associacionisme entre les persones migrants i animar també 

la seua incorporació en associacions cíviques, veïnals, les AMPA, de 

consumidors, socials, culturals, esportives, etc., de tal manera que es 

reforce i fomente la seua plena participació ciutadana i la seua 

visibilització. 

● Crear un Consell Municipal de Diversitat i Migració, on participen els 

col·lectius de persones immigrades, en paritat de gènere, conjuntament 

amb totes les entitats i institucions que treballen en aquest camp amb 

tal de fomentar el treball en xarxa, estratègies de coordinació i objectius 

comuns i de la comunicació. 

● Impulsar la cohesió social i cultural i el mestissatge, mitjançant la inclusió 

de noves expressions culturals existents a les festes locals i en els àmbits 

d’oci; increment del fons de biblioteques amb llibres, revistes i diaris 

d’altres latituds i orígens culturals; possibilitat de cadenes migratòries a 

través de programes de codesenvolupament , etc. 

● Crear un servei local de recepció de denúncies de racisme, xenofòbia i 

discriminació directa, que les canalitze i reoriente a les institucions 

corresponents.  
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VALÈNCIA DIVERSA AMB LES PERSONES MAJORS 

L’envelliment de la societat valenciana planteja una sèrie de reptes tant 

polítics com socials i econòmics que les diferents administracions han 

d’abordar si es vol assegurar els drets democràtics de la ciutadania. 

En les últimes dècades, ha anat augmentat el nombre de persones majors 

sense que hi haja hagut una renovació generacional que haja equilibrat 

aquest canvi. Les persones majors de 64 anys constitueixen al voltant del 20% 

de la població de València, amb una distribució no uniforme, la qual cosa 

implica una especial incidència en determinats districtes i barris de la ciutat. Si 

volem garantir un envelliment digne de la població, cal invertir en els pilars 

bàsics de l’Estat del benestar: pensions, sanitat, diversitat funcional i serveis 

socials. 

Una societat avançada i justa ha de garantir la solidaritat intergeneracional, 

basada en el respecte a les persones majors i la seua aportació social. Per 

això, cal treballar per donar a aquest col·lectiu el reconeixement social, 

facilitant la seua adaptació a la nova situació en què viuen, afavorint 

polítiques socials que cohesionen els grups generacionals i garantint els drets 

constitucionals. És a dir, cal impulsar polítiques perquè es puguen desenvolupar 

amb autonomia i plenitud. 

La crisi no només ha afectat a les pensions, sinó que ha afectat a tot el sistema 

d’atenció social del qual les persones majors en són beneficiàries. Així, amb 

unes pensions congelades han de fer front a les despeses corrents (aigua, 

electricitat, menjar…) però també a les despeses mèdiques i últimament a les 

necessitats intergeneracionals dels seus fills/es o néts/nétes. 

L’Ajuntament dins les seues competències té l’obligació de dissenyar i 

implementar polítiques globals que vagen més enllà de qüestions puntuals o 

assistencials i es plantegen una visió de la ciutat que permeta garantir qualitat 

a aquest sector de la població, tenint present que totes les persones en seran 

usuàries en alguna fase de la seua vida. 

Així doncs les nostres finalitats seran: 

● Adaptar la ciutat a les demandes de les persones majors. 

● Optimitzar la gestió dels centres d’activitats de persones majors. 

● Coordinar-se amb altres administracions per oferir uns serveis de qualitat. 
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Per poder dur-les a terme ens proposem: 

1. Mobilitat 

Les persones majors són usuàries habituals de serveis que impliquen un 

desplaçament (centre de salut, centres d’activitats…). Les normes 

internacionals estableixen que sols han de recórrer distàncies curtes per arribar 

a peu als centres de salut o rehabilitació. Si volem garantir la seua autonomia, 

hem de facilitar la seua mobilitat en la ciutat, la qual cosa implica des de 

l’adaptació urbanística a la freqüència de pas d’autobusos. Per això, haurem 

de: 

● Garantir l’accessibilitat en tota la ciutat, especialment als serveis públics. 

● Adaptar parades d’autobús per fer-les accessibles. 

● Instal·lar mobiliari urbà que facilite la comoditat i seguretat en els 

recorreguts per la ciutat. 

● Facilitar les connexions entre els centres sanitaris i també entre els 

centres de serveis socials. 

2. Serveis socials 

● Dinamitzar els centres d’activitats de persones majors. 

● Fomentar punts d’informació municipal que ajuden en la realització de 

tasques administratives. 

● Garantir l’ajuda a través de programes específics al sector més 

vulnerable. 

● Establir un programa de coordinació entre l’assistència domiciliària 

municipal i el programa de teleassistència de la Generalitat. 

● Eliminació del copagament al Servei d’Ajuda a Domicili. 

3. Participació 

La coresponsabilitat intergeneracional implica també tenir present 

l’experiència de les persones majors i dissenyar entre tots/es una ciutat amable 

en la fesomia urbana i humana. Per això, caldrà: 

● Potenciar la sindicatura de greuges de les persones majors amb més 

democràcia en la seua elecció i més recursos per assolir una major 

qualitat de vida.  
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UNA CIUTAT QUE DESENVOLUPA POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

1. Propostes institucionals i participació social de les dones 

● Crear la Regidoria de la Dona, en lloc d’un Consell Municipal amb 

personal específic i amb dotació pressupostària suficient. Aquesta 

Regidoria no només té l’objectiu de realitzar polítiques específiques 

dirigides a dones, sinó també, de proposar i coordinar les polítiques 

transversals realitzades des d’altres àrees de l’Ajuntament, especialment 

les relatives al Pla d’Igualtat Municipal. 

● Realitzar un Estudi diagnòstic de la situació de les dones en la població. 

● Crear un Consell Local de la Dona. És un instrument per aprofundir en la 

participació i coresponsabilitat de les organitzacions de dones en la 

política municipal, traslladant la visió de gènere al conjunt de les 

actuacions publiques. 

● Aquests Consells seran autònoms, és a dir, compostos únicament per 

organitzacions i associacions o seccions d’organitzacions de dones. Els 

seus informes seran preceptius i, segons, els temes de consulta, 

preceptius i vinculants. Han d’estar dotats de partida pressupostària 

perquè puguen desenvolupar les seues activitats de manera autònoma. 

● Avaluar i potenciar el Pla Municipal d’Igualtat de Gènere, en 

compliment de la Llei d’Igualtat. Aquest Pla d’Igualtat ha de partir 

d’una visió i actuació transversals; per això, entenem que la seua 

coordinació i avaluació ha de dependre d’un òrgan 

interdepartamental, amb representació de totes les Delegacions del 

Municipi. 

● Adherir la ciutat de València a la xarxa de municipis lliures de tràfic de 

dones i xiquetes. 

● Dotar totes les delegacions municipals d’una partida pressupostària per 

a la promoció de la igualtat en les seues activitats. 

● Garantir el compliment del reglament municipal de l’ús d’un llenguatge 

no sexista. 

● Assignar el 5 % del total del Pressupost municipal, excloent la despesa 

corrent i capítol de personal, per a polítiques per a dones. 
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● Crear places d’agents d’igualtat per desenvolupar les propostes 

d’igualtat i la seua implantació transversal en totes les àrees i serveis 

municipals. 

● L’Ajuntament, en la seua política de personal, fomentarà l’accés de les 

dones a llocs de responsabilitat dins d’una política tendent a 

l’eliminació de l’escletxa salarial entre treballadors i treballadores 

municipals. 

● Incentivar l’adopció de mesures positives a favor de les dones en 

aquelles contractacions que es puguen promoure en el marc d’un pla 

d’ocupació municipal. 

●  Estudiar i potenciar fórmules de creació d’ocupació local adequades a 

dones aturades d’aquest àmbit. 

● Dissenyar programes per compatibilitzar la vida laboral i familiar, 

especialment dirigits a homes. 

● Establir criteris de reconeixement per a aquelles empreses locals que 

desenvolupen i implementen plans d’igualtat. 

● Incloure la perspectiva de gènere en els contractes que se subscriguen 

amb persones i empreses, alienes a l’administració municipal, així com a 

la planificació de programes públics i en les condicions de subvenció. 

● Implantar el Pla municipal d’Igualtat de gènere amb partides 

pressupostàries específiques destinades al personal de l’administració 

local. 

● Promoure campanyes municipals de sensibilització per al repartiment de 

les responsabilitats familiars i el treball domèstic. 

● Promoure projectes de conciliació i correspondència familiar, així com 

campanyes municipals de sensibilització referides a la igualtat de drets i 

responsabilitats en els diversos àmbits (familiar, laboral, personal, social). 

● Incloure la igualtat d’oportunitats i polítiques d’igualtat entre les matèries 

que es recullen en la formació continuada d’empleats i empleades 

municipals, així com en el temari d’oposicions dels llocs i quadres 

intermedis de l’administració. 

2. Contra la violència de gènere i l’exclusió social 
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● Pla integral municipal contra la violència de gènere que oferisca 

assessorament jurídic i orientació psicològica, en coordinació amb altres 

administracions, que prioritze la sensibilització, prevenció i detecció de 

situacions de violència masclista i incloga mesures específiques per 

evitar el desemparament de les dones immigrants en situació irregular 

com a conseqüència de l’aplicació de la Llei d’Estrangeria, així com 

mesures tendents a pal·liar la situació de desemparament legal que 

produeix l’augment desorbitat de les taxes judicials i administratives. 

● Expressió de la repulsa total d’aquest Ajuntament davant cada cas de 

víctimes mortals de la violència masclista, mitjançant el minut de silenci 

de tots els grups municipals davant l’edifici d’aquest Ajuntament i l’arriat 

de les banderes a mitja asta. 

● Creació de dispositius d’urgència per a aquelles dones víctimes de 

violència (al marge de la seua sol·licitud o no de l’Ordre de Protecció) 

en coordinació amb la Generalitat Valenciana i altres ajuntaments, 

comarques o mancomunitats. 

● Fons municipal per a dones víctimes de violència de gènere. 

● Promoció de la presència de serveis adequats en comissaries i jutjats 

que permeten realitzar una correcta i respectuosa assistència a les 

dones maltractades i als seus fills i les seues filles. 

● Cases d’acolliment i servei a les dones maltractades; millorar el servei 

dotant-lo de recursos econòmics i humans necessaris d’acord amb el 

nombre de dones necessitades i als seus fills i les seues filles. 

● Desenvolupament de programes destinats a l’atenció de dones en 

situació de marginació i exclusió social. 

● Desenvolupament de polítiques encaminades a l’abolició del tràfic i 

proxenetisme, com a forma extrema de violència de gènere. Executant 

polítiques actives des dels municipis per eradicar totes aquelles llicències 

d’activitat que tinguen relació amb l’explotació sexual, així com amb la 

difusió en els mitjans de comunicació local o de regulació per 

ordenances municipals, on es puga difondre publicitat d’aquesta forma 

de violència o on es difonga una imatge discriminatòria o denigrant. 

● Eliminació de la publicitat de prostíbuls. 

● Refusar qualsevol ordenança que pretenga criminalitzar les dones en 

situació de prostitució. 
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● Establir canals municipals de denúncia de la publicitat i/o continguts 

televisius o radiofònics que atempten contra la dignitat de les dones. 

Mentre se’n desenvolupen, es farà ús dels telèfons 010 o 016. 

3. Incorporació de la perspectiva de gènere i la memòria de les dones 

● Presència de les dones en els projectes de planificació urbanística 

perquè es contemplen les demandes d’equipaments sobre la base 

d’una perspectiva de gènere, a través de tallers o cursos de formació 

de perspectiva de gènere per al personal tècnic de tot l’Ajuntament i, 

especialment, al departament d’urbanisme, a més d’intentar, en les 

comissions de treball, la presència de dones i si és possible la paritat. 

● Establiments de contingents específics en els habitatges de promoció 

oficial destinats a persones amb càrregues familiars no compartides i 

dones víctimes de violència de gènere amb escassos recursos 

econòmics, potenciant el parc públic d’habitatges en lloguer. 

● Desenvolupament d’activitats escolars complementàries amb 

plantejaments que potencien valors no sexistes i contraris a qualsevol 

tipus de la discriminació. Ni concessió de sòl municipal, ni de locals, ni 

concert, ni cap tipus de subvenció amb cap centre escolar que 

atempte contra la igualtat, fomente el sexisme o segregue per sexes al 

seu alumnat. 

● Engegada de programes destinats a potenciar activitats artístiques, 

culturals i de recerca de les dones, i no sobre les dones, tenint en 

compte la diversitat existent. 

● Visibilitzar la presència de les dones en la vida política, cultural, 

esportiva, etc., posant els seus noms en edificis, carrers, etc.. 

● Fomentar l’associacionisme de dones i intentar tenir referents femenins 

en totes les associacions. 

● Controlar la situació de suport des de diferents delegacions o 

departaments com ara cultura, joventut i esport, pel que fa als suports 

que se’ls dóna a col·lectius, ja que és habitual que existisca una gran 

diferència entre els suports econòmics que reben quan són col·lectius 

d’home o col·lectius de dones, en concret el d’esports és d’escàndol; 

per descomptat que aquests suports han de ser equitatius. 

Des d’EUPV expressem el nostre rebuig a la nova Llei de Bases de Règim Local, 

que suposa una incidència negativa en la igualtat d’homes i dones perquè 
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suprimeix l’article 28 d’aquesta Llei, sota el qual la majoria dels ajuntaments ha 

desenvolupat polítiques de promoció de la igualtat. Així mateix, en 

l’Avantprojecte se supedita la possibilitat d’exercir per delegació de la 

Comunitat Autònoma la promoció de la igualtat de la dona a tenir un padró 

de més de 20.000 habitants, la qual cosa suposa una discriminació de les 

dones del medi rural, una reducció dels esforços igualitaris i un allunyament de 

les decisions polítiques respecte a la ciutadania. 

Aquesta reforma contravé la Carta europea per a la igualtat de dones i homes 

en la vida local, que promou les polítiques municipals d’igualtat, dificulta el 

compliment de la Llei integral contra la violència de gènere del 2004 i atempta 

contra la democràcia paritària, ja que les regidories constitueixen l’àmbit més 

extens de participació política de les dones. 
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UNA CIUTAT PER AL JOVENT 

1. Joventut i participació 

Les polítiques de joventut a la ciutat de València s’han caracteritzat per la 

inexistència de mesures encaminades a enfortir l’organització i l’associació, de 

fet semblen tenir un objectiu a la inversa: tenir una joventut desorganitzada, 

feble, passiva i acrítica per justificar la inexistència d’espais públics perquè les i 

els joves estimulen el seu apoderament i una major participació amb esperit 

crític. És per això que es necessita parlar de Polítiques de Joventut en què es 

fomente la participació i implicació d’una joventut organitzada, sense 

paternalismes, on siguen ells i elles els que assumesquen responsabilitats en 

l’elaboració de projectes associatius i/o participatius, creatius, culturals i, per 

què no, d’oci i temps lliure. És per això que proposem: 

● Promoure la participació juvenil i el foment de l’associacionisme 

generant espais municipals que gestionen les i els joves mateixos/es, 

cedint espais públics o rehabilitant-ne altres en desús. 

● Fomentar programes a escoles i instituts que incentiven la participació 

juvenil en els processos de decisió de la ciutat, que ensenyen la 

importància de tenir un jovent partícip i que faciliten als joves ser 

coneixedors/es del funcionament polític de la seua ciutat. 

● Implicació de l’Ajuntament en la creació i el foment del model de 

participació de Cases de la Joventut Autogestionades, construint una 

xarxa de treball associatiu juvenil amb participació en la vida pública 

dels diferents barris: 

o Participant activament en la cohesió i desenvolupament 

d’aquests. 

o Apostant per un model d’activitats i oci alternatiu, implicant 

directament el jovent. 

o Fomentant la creació d’una xarxa d’escoles-taller on s’oferisquen 

diferents activitats de forma solidària. 

o Cooperant junt amb la resta d’associacions amb el fi de construir 

teixit social actiu a la zona. 

o Implicant-se activament en el disseny dels programes festius dels 

diferents barris. 
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o Organitzant el voluntariat juvenil en projectes de cooperació, 

finançats amb beques socials municipals. 

● Recuperar el Consell de la Joventut de València com a òrgan de 

representació de la joventut valenciana, per constituir-se en una 

assemblea on tinguen veu els portaveus de les diferents Cases de la 

Joventut, i poder participar junt amb l’Ajuntament en el disseny de la 

política juvenil municipal. 

● Crear un portal web que servesca com a banc de temps, on els joves 

s’associen lliurement per realitzar diferents activitats (escalada, busseig, 

viatges, etc.) i en què l’Ajuntament actue com a element cohesionador 

de les persones joves. 

● Facilitar l’ accés per als joves en museus i teatres municipals. 

2. Joventut i ocupació 

Vivim amb un model productiu especulatiu, dissenyat per potenciar la 

precarietat entre el jovent com a forma de vida. Una situació que es pateix 

tant a la ciutat de València com a la resta de municipis al llarg de l’Estat 

espanyol, on les taxes d’atur i temporalitat juvenils estan al voltant del 50 % 

entre persones situades entre els 16 i 24 anys, i el 30 % entre 25 i 34. Entre les 

persones joves que treballen en situació de temporalitat i amb ella la 

inseguretat i la incertesa, on el seu paradigma acaba convertint-se en norma, 

impedint la construcció de qualsevol futur. És per això que es requereix un Pla 

d’Ocupació Jove de la ciutat, que atenga a: 

● Formació i promoció del desenvolupament personal dirigides a la 

població juvenil a través de les noves tecnologies de la informació i del 

programari lliure. 

● Creació de centres específics de formació per a l’ocupació habilitats, 

capaços d’impartir certificats oficials de les famílies professionals amb 

major connexió amb el teixit productiu local. 

● Campanya de sensibilització sobre drets laborals en centres educatius i 

de treball, i promoció de l’economia social. 

● Creació d’un dispositiu informatiu, orientador i promotor de la defensa 

dels drets laborals de la població jove, dins d’una Oficina Jurídica de 

Drets i Llibertats Públiques. 
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● Impulsar un programa de pràctiques formatives destinades a 

universitaris/es i estudiants/es de Formació Professional a través de 

l’Ajuntament En aquestes pràctiques realitzaran tasques específiques de 

la seua formació amb un salari i condicions laborals dignes i gratificants. 

● Tota pràctica curricular o extracurricular realitzada per estudiants a 

l’Ajuntament de València o ens públics serà sempre remunerada i amb 

condicions laborals dignes per fomentar l’eliminació de la precarietat 

laboral juvenil. 

3. Joventut, salut i sexualitat 

La construcció de la pròpia sexualitat està marcada per aspectes culturals 

com el gènere, la identitat i l’orientació sexual. L’acceptació de la pròpia 

orientació afectiva sexual dins d’un ambient de respecte és fonamental per al 

ple desenvolupament com a persones. No obstant això, la joventut a València 

no sempre pot viure en plena llibertat sexual. La majoria de la joventut LGTBI ha 

patit algun tipus de violència (ja siga física o psíquica) en els centres educatius, 

espais socials o en la seua pròpia família. La joventut necessita formar-se i tenir 

la informació pertinent tant sobre la seua pròpia identitat com de la seua 

sexualitat, així com comptar amb referents socials positius que els possibiliten 

viure la seua sexualitat de forma plena i sana, allunyada de l’heteropatriarcat. 

És per això que proposem: 

● Crear tallers públics i gratuïts de diàleg intraparella, assessorament 

psicològic i sexològic individualitzat sobre la pròpia vida sexual del 

jovent. 

● Potenciar l’acompanyament individualitzat i professional per a menors i 

joves trans ajudant-los a conèixer millor i acceptar la seua identitat de 

gènere. 

● Desenvolupar un programa en matèria d’Educació i Atenció afectiva i 

sexual que englobe des de l’assessorament fins a l’atenció 

ginecològica, passant per l’expedició de la píndola del dia-després en 

tots els centres de salut de forma gratuïta per a joves. 

● Desenvolupar campanyes i serveis d’educació sexual en centres 

educatius amb la finalitat de prevenir MTS i embarassos no desitjats en 

joves, difonent informació sobre els centres de recursos locals 

disponibles, així com potenciant la diversitat afectivosexual i 

desconstruint l’heteropatriarcat dins de les relacions interpersonals. 
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● Fomentar campanyes municipals que incidesquen en una educació 

sexual integral en totes les etapes de l’ensenyament. Tallers i cursos 

gratuïts que ensenyen les persones joves a viure de manera natural, com 

un mecanisme de comunicació i d’empatia, fugint tant de la tradicional 

associació al pecat com de la concepció de la sexualitat com a repte i 

competència. Crear espais d’aquest tipus per a l’entorn familiar del 

jovent. 

● Crear espais que permeten a l’entorn familiar del o la jove LGTBI 

comprendre l’orientació sexual i la identitat de gènere d’aquest o 

aquesta. 

● Realitzar campanyes per conscienciar el jovent sobre les conseqüències 

de les drogues, especialment sobre les més esteses. 

● Treballar amb programes on es fomente l’autoestima i les habilitats 

socials. En un moment com l’actual en què moltes persones joves es 

troben amb unes enormes dificultats per desenvolupar els seus projectes 

vitals, les administracions no poden deixar de banda els problemes de 

salut mentals derivats de les dificultats del jovent com les crisis d’ansietat 

o depressions. 

● Realitzar estudis sobre situacions d’assetjament i violència (bullying) per 

conèixer la realitat als nostres centres educatius i articular un seguit de 

mesures per atallar la greu situació que pateixen les i els adolescents 

LGTBI. 

4. Joventut i habitatge 

Menys de la meitat de la població jove a la ciutat de València es pot 

considerar emancipada, i els que ho aconsegueixen tenen edats molt 

avançades. De fet, prop del 65 % de la població valenciana menor de 35 anys 

emancipada es troba en el llindar dels 30-34 anys. La precarietat, les altes taxes 

d’atur i els baixos salaris provoquen que moltes persones joves no disposen dels 

recursos econòmics per assolir la renda mitjana necessària per a l’accés a un 

habitatge de lloguer, estimada en 420 € mensuals de mitjana. Així doncs, 

exigim un Pla d’Ocupació Jove que siga capaç de: 

● Augmentar les deduccions per lloguer i disminuir l’impost sobre béns 

immobles a menors de 35 anys. 

● Potenciar les mesures de suport per a l’emancipació a través d’ajudes i 

subvencions. 
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● Crear una borsa d’habitatges de lloguer social a menors de 35 anys 

amb preu reduït, a canvi de realitzar tasques de desenvolupament 

comunitari en el seu barri o ciutat. Així mateix, rehabilitar els deficitaris 

parcs d’habitatges que no satisfan les necessitats de la joventut. 

● Establir mesures per impulsar una mancomunació de serveis domèstics ( 

rentadores, eixugadores, connexió a internet...) i d’altres usos en el parc 

d’habitatge de protecció oficial per tal de reduir despeses innecessàries 

i així fer que el jovent puga emancipar-se. 

● Crear residències públiques subvencionades o gratuïtes per a estudiants 

que tinguen problemes per acudir tots els dies al seu centre, mitjançant 

acords entre Ajuntament i Centres educatius (universitats i instituts que 

continguen estudis no obligatoris). 

5. Joventut i transport 

El transport públic de València es troba cada vegada més car, ja que els 

viatges senzills urbans dins de la ciutat arriben a costar 1,50 €, ja siga en metro 

o en bus. Amb això hem de pensar que un jove que assisteix diàriament a un 

centre educatiu o a buscar un treball, pot arribar a realitzar fins a 4 viatges en 

un dia (matí i tarda), cosa que li suposa un elevat cost mensual, encara que 

siga amb una targeta de viatges. Els bons mensuals no abarateixen aquesta 

despesa: la rendibilitat del bo es dóna quan es realitzen més d’aquests 4 

viatges diaris, sabent que aquests casos són excepcionals. El transport nocturn 

és gairebé inexistent, deixant com a alternativa l’ús del taxi que poca joventut 

pot pagar avui dia. A més, disposem d’una ciutat òptima per al transport amb 

bicicleta que no s’ha volgut incentivar, faltant moltes connexions de carril bici. 

És per això que demanem una perspectiva jove a les polítiques de mobilitat i la 

seua planificació: 

● Bons de "transport jove" gratuït per a persones menors de 35 anys, en 

funció de la renda familiar. 

● Reforçament dels sistemes de transport públic vinculats al gaudi de l’oci 

jove (especialment els caps de setmana i el servei nocturn). 

● Implantació de "camins escolars ciclistes" en tots els instituts. A més, 

afegir, adaptar i reparar els carrils bici existents. 

● Ampliació de l’horari i la unificació de tarifes del metro i EMT, la seua 

obertura les 24 hores del dia els caps de setmana. 
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● Proposta de municipalitzar la gestió de la xarxa de transport públic i de 

la xarxa de lloguer de bicicletes (Valenbisi), a més de la seua millora 

amb major inversió i preus assequibles i garantir l’àmbit metropolità 

d’aquests seveis. 
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6. Joventut i lleure 

EUPV denuncia la hipocresia del sistema, que mentre fomenta l’alcoholització 

del jovent i ens nega als joves un lleure digne, constructiu i crític, realitza 

cíniques campanyes contra el “botellot”, tractant de presentar-nos als joves 

com irresponsables, violents i inconscients. Amb aquesta imatge interessada es 

pretén contrapesar un major compromís del jovent en la lluita i l’organització. 

Saben que el jovent pot ser i serà el sector més resolt en la crítica a aquest 

sistema i en la lluita per una nova societat. 

Per tant, no apostarem per la via fàcil i manipuladora de crear “botellòdroms”, 

ni tampoc la de la repressió policial. No volem pegats ni falses solucions. 

Lluitem per crear i recolzar espais i activitats de lleure alternatives, on l’alcohol i 

les drogues no siguen exclusivament les protagonistes. 
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EDUCACIÓ PÚBLICA, DE QUALITAT, LAICA, PLURAL I EN VALENCIÀ 

La millor manera de garantir el dret universal a l’educació passa per defensar 

a ultrança un sistema públic d’ensenyament que, des de l’educació infantil fins 

a la universitària, assegure una educació de qualitat per tots i totes en 

condicions d’igualtat. 

En els últims anys, la millora de la qualitat de l’ensenyament s’ha convertit en 

un eslògan que utilitzen tant les formacions polítiques o sindicals, com múltiples 

organitzacions socials, siguen o no de l’àmbit educatiu. Però no deixa de ser 

una expressió buida si no s’explica què s’entén per una educació de qualitat. 

Para EUPV, la qualitat de l’ensenyament coincideix bàsicament amb el que 

des de fa anys venim identificant com a l’“Alternativa de l’escola pública”, 

que és patrimoni comú de l’esquerra social i política, els senyals d’intentitat de 

la qual són el seu compromís amb un ensenyament en valencià de qualitat, 

públic de caràcter laic i que fomente l’esperit crític i científic. Un ensenyament 

respectuós amb les diferències alhora que integrador de les mateixes, 

gestionat democràticament, inclusiu i compensador de les desigualtats socials. 

Aquests valors, autèntics senyals d’identitat d’una educació pública, hem 

d’entendre’ls i defensar-los, al seu torn, com a autèntics indicadors de la 

qualitat educativa, una educació de qualitat que és la que dóna resposta a 

les diverses necessitats educatives del conjunt de la població per aconseguir el 

seu èxit escolar, mitjançant una efectiva igualtat d’oportunitats i una gestió 

democràtica, transparent i socialment eficaç. 

L’Ajuntament coresponsable en l’educació de la ciutadania 

La ciutat de València ha de coresponsabilitzar-se, dins de les seues 

competències, en la planificació i gestió de l’oferta educativa i ha de ser 

capaç de crear i dinamitzar espais de participació des d’una òptica de 

defensa de l’escola pública com a garant dels drets d’oportunitats de tota la 

ciutadania. L’Ajuntament de València ha de prendre consciència del seu 

paper educador i posar a l’abast de la seua ciutadania una formació de 

qualitat i al llarg de la seua vida. 

Les activitats formatives no han de quedar reduïdes a les vinculades 

directament amb el sistema educatiu formal, sinó que han d’arribar a tota la 

població amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica, compromesa amb 

els problemes que li afecten, aportant elements d’anàlisis que normalment no 

tenen cabuda en els mitjans de comunicació i possibilitant una major 

comprensió de la realitat, que ens permeta avançar cap a un model social 

més just. Activitats formatives que promoguen la participació i la 

responsabilitat, que eduquen en la necessitat d’organitzar-se per crear un teixit 
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social capaç de denunciar i qüestionar l’abús de poder i la corrupció, i 

d’exercir un control públic del poder polític. Activitats formatives, en definitiva, 

que eduquen en i per a la democràcia real. 

1. Posar l’Ajuntament de València al servei de les necessitats educatives de la 

gent 

1.1. L’educació reglada 

● Revisar i completar el mapa escolar de València per reclamar, amb tots 

els mitjans possibles, una adequada oferta pública a curt i mitjà termini 

en tots els trams del Sistema Educatiu: infantil, primària, secundària, 

cicles formatius, universitat i educació permanent d’adults. Per a tal 

efecte, es realitzaran estudis quantitatius i qualitatius de l’evolució 

demogràfica previsible. 

● Garantir una oferta de sòl públic suficient per atendre la demanda i 

lluitar activament perquè el sòl públic siga només per a centres públics. 

No es permetrà la cessió de sòl públic per als denominat Centres 

d’Iniciativa Social (CIS), ja que comporta, en la pràctica, una 

privatització de recursos i serveis públics a la iniciativa privada, prioritzant 

l’interès d’uns pocs respecte a l’interès general. 

● Oferir Escoles Infantils Municipals, en el tram 0-3 anys, de propietat i 

gestió pública, generalitzada i regulada d’acord amb la normativa 

autonòmica en matèria d’educació. Aquesta xarxa d’escoles públiques 

possibilitaria cobrir el dèficit que va crear la decisió de la dreta 

municipal de suprimir aquestes escoles. Ens comprometem a potenciar 

una nova xarxa pública d’escoletes finançades mitjançant els diners 

avui emprats per al xec escolar que, fins ara, només ha servit per a la 

privatització generalitzada de l’Educació infantil en el primer cicle. 

D’altra banda, aquesta xarxa incidiria en la millora de l’èxit escolar, ja 

que els estudis dels especialistes indiquen que el fracàs escolar està 

lligat, en amplis sectors de la població, a la incorporació tardana de 

l’alumnat a les aules. 

● Adequar i ampliar la xarxa d’educació d’infantil (3-6 anys) i primària. Per 

això, apostarem per la inversió pública rebutjant les polítiques 

d’ampliació dels concerts educatius i supressió de l’actual finançament 

en centres privats i concertats. 

● Promoure i garantir l’ensenyament en valencià en tots els trams 

educatius a les escoles infantils i col·legis dependents de l’Ajuntament. 



                                                             

            

 

116 

En aquells centres que no siguen competència de l’Ajuntament, 

procurar que es cobrisquen les necessitats educatives en valencià. 

● Vetllar per l’eliminació total del fibrociment dels centres educatius de la 

ciutat de València. 

1.2. L’educació no reglada 

● Les universitats populars de la nostra ciutat han de constituir-se en una 

clau que promoga una Educació per a la Ciutadania i la Democràcia, 

una formació republicana, igualitària, madura i emancipadora, 

centrada en el bé comú i en la promoció d’una cultura popular, 

participativa i descentralitzada. Les universitats populars han de 

recuperar la seua fi originària i pal·liar les desigualtats educatives dels 

sectors més desfavorits de la societat. Per això, ens comprometem a: 

o Millorar la xarxa d’universitats populars als barris. 

o Millorar els recursos i les infraestructures bàsiques que a hores 

d’ara són precàries. 

o Promoure l’ús de les TIC com a eina essencial d’accés a la 

cultura del segle XXI. 

o Promoure convenis amb les universitats públiques amb seu a la 

ciutat per aconseguir un assessorament científic i una orientació 

pedagògica. 

o Promoure la participació activa dels moviments veïnals, socials i 

culturals en el disseny d’oferta de cursos i tallers. 

o Garantir la qualitat educativa dels centres d’universitat popular 

de la ciutat mitjançant la professionalització i estabilitat dels seus 

equips docents, potenciant l’avaluació continua dels equips 

docents. 

o Promoure i garantir l’ensenyament del valencià i ampliar l’oferta 

d’ensenyament en valencià. 

● Assegurar una oferta pública adequada de l’Ensenyament de Règim 

Especial: Escoles de Música, Centres d’Educació Especial, Educació de 

Persones Adultes. 

● Garantir suficients escoles d’adults de manera coordinada amb la 

Conselleria d’Educació. Esquerra Unida de la ciutat de València es 
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compromet a promoure en coordinació amb la Conselleria almenys un 

centre per districte. L’accés de les persones adultes a l’educació ha de 

ser fàcilment exercit. A EUPV li correspon garantir-ho en l’àmbit de la 

ciutat de València. 

2. Uns centres educatius de qualitat per a tota la ciutadania 

L’ajuntament pot i deu perseguir la qualitat dels centres educatius que 

gestiona. Aquests centres han de ser referència i no s’han d’escatimar recursos 

humans i materials per a aconseguir que així siga. La qualitat educativa també 

es manifesta pel nivell d’infraestructures materials i humanes. Això vol dir: 

● Dotar d’una partida pressupostària anual suficient per al manteniment 

dels centres educatius públics que estan sota competència municipal. 

La deterioració d’un centre públic incideix negativament en la seua 

imatge. Per contrarestar-ho, proposem invertir el pressupost destinat a 

l’escola pública concertada per al manteniment de les instal·lacions 

públiques. El manteniment d’un centre públic en perfectes condicions 

és un valor educatiu irrenunciable. S’establirà un pla de pintura exterior i 

interior de tots els centres públics i s’augmentarà la dotació 

pressupostària necessària (personal i material) per a la seua neteja 

diària i el manteniment dels espais enjardinats. 

● Incentivar les millors condicions quant a recursos humans i materials, 

programes d’atenció a la diversitat i compensació de desigualtats, 

programes de formació de famílies i docents, programes de recerca i 

innovació educativa i tots aquells que afavorisquen una educació de la 

màxima qualitat per a totes les persones. 

● Coordinar amb les Conselleries competents en educació, treball i 

benestar social, per continuar amb el desenvolupaments de programes 

que permeten una formació de tallers ocupacionals a un alumnat amb 

risc d’abandó escolar i de programes d’iniciació professional bàsica. 

● Crear un gabinet interprofessional: personal mèdic, treballadors/es 

socials, personal tècnic en educació social, així com personal psicòleg. 

o Realitzar una tasca de diagnòstic previ de desigualtats d’origen 

familiar, social, cultural, físic, etc., amb la finalitat d’elaborar 

programes de compensació d’aquestes i facilitar el progrés 

adequat d’aquestes persones en el sistema educatiu, així com la 

seua inserció social. 
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o Preparar plans d’acolliment per les persones immigrants i de 

formació complementària per a l’alumnat en risc d’exclusió 

social, així com per a les seues famílies i també per a l’alumnat 

amb alguna discapacitat. 

● Lluitar contra l’absentisme escolar i afavorir la integració social no es pot 

fer només amb professionals que intervenen un dia a la setmana. Cal 

establir, d’acord amb les necessitats de cada centre, un pla d’actuació 

que contemple els dèficits a cobrir i les accions a realitzar, en vistes a 

una atenció integral En aquest sentit, es fa necessària la presència de 

professionals no docents que, d’una manera estable, participen de la 

vida educativa. 

3. Treballar pel dret a una educació de qualitat per tots i totes 

3.1. Centres innovadors i formatius 

La formació ha de ser inherent a l’educació, per la qual cosa l’Ajuntament ha 

de promoure la constant formació de la comunitat educativa. 

● Planificar anualment activitats educatives alternatives (jornades, 

seminaris, conferències, grups de debat ....) que permeten la ciutadania 

d’adquirir consciència crítica per participar amb rigor i responsabilitat 

en assumptes socials i polítics: drets humans i ecològics, nocions 

d’economia i apoderament popular. 

● Fomentar la innovació educativa potenciant les iniciatives dels equips 

docents, AMPA i altres professionals que formulen projectes en pro de la 

millora de l’educació. 

● Estimular i potenciar la creació de projectes que impliquen la 

participació dels membres de la comunitat educativa en aspectes 

transversals de l’educació. La implicació de tota la comunitat 

educativa en la vida del centre és molt important. 

● Organitzar Escoles de Pares i Mares amb un contingut educatiu en 

sintonia amb el model d’educació que propugnem i formant-los per 

participar en els òrgans de govern dels centres escolars. Les escoles de 

pares i mares han mostrat ser una eina vàlida per ajudar a les famílies en 

els reptes de l’educació dels seus/les seues fills/es. 

● Desenvolupar programes municipals per a la millora de la convivència i 

mediació escolar. Cal donar suport al professorat per a formar en la 

convivència, fomentar les relacions positives i intervenir 
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constructivament en situacions de conflicte als centres educatius que 

potencien les habilitats socials dels alumnes i impulsen la utilització de 

processos de mediació en la resolució de conflictes, a proposta del 

Consell Escolar Municipal i en coordinació amb altres serveis i àrees 

municipals (Serveis socials, Joventut, Salut...) que contribuïsquen a una 

intervenció multiprofessional i integral: centre, barri, famílies... 

3.2. Uns centres educatius democràtics i integradors 

● Dinamitzar el Consell Escolar Municipal de València com a màxim òrgan 

de participació de la Comunitat Educativa. Per això, és fonamental 

dissenyar plans de treball anuals. Per això seguirem 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 haja de debatre-les i pronunciar-se 

sobre aquest tema. 

L’escolarització és competència i responsabilitat del municipi; per tant, 

serà el Consell Escolar Municipal qui dinamitze l’escolarització. Es 

promouran els Consells Escolars de Districte per analitzar la situació 

concreta i assegure una escolarització equilibrada que responga a les 

necessitats de la ciutadania. 

Coherentment amb l’anterior, a les Corts Valencianes, es promourà que 

siguin les Juntes de Districte, amb el seu Consell Escolar de Districte, 

coneixedores de la seua realitat més propera, les que escolaritzen, la 

qual cosa passarà a ser una responsabilitat municipal. 

El Consell Escolar de Districte i la seua Junta d’Escolarització proposarà: 

o Planificar la xarxa de centres de la zona. 

o Distribuir i controlar els fons destinats a programes educatius. 

o Promoure activitats extraescolars. 

o Fer propostes per eliminar el fracàs escolar i millorar la 

convivència. 

o Potenciar la participació de tota la comunitat escolar. 

● Constituir comissions d’escolarització permanents amb participació de 

tots els sectors de la Comunitat educativa que garantisquen una 

distribució equilibrada de l’alumnat. 
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● Potenciar l’escolarització en valencià. La llengua és un vehicle 

d’integració i el coneixement del valencià, com a llengua pròpia de la 

ciutat, és l’eina adequada per aquesta finalitat. 

3.3. Uns centres educatius més propers a les famílies i la societat 

Les instal·lacions públiques educatives estan infrautilitzades. En alguns barris és 

especialment significatiu. No hi ha o són insuficients les instal·lacions esportives 

o locals per desenvolupar activitats cíviques. Cal realitzar plans d’obertura a 

l’entorn per rendibilitzar les instal·lacions i dotar el barri d’alternatives. Aquests 

plans han de comportar també una partida pressupostària i de recursos 

humans que ho facen viable. 

● Elaborar un programa municipal d’obertura dels centres educatius fora 

de l’horari lectiu escolar per poder realitzar altres activitats formatives, 

així com per a l’ús de les instal·lacions. Tot això gestionat per 

professionals suficients i amb la formació necessària per a les tasques 

encomanades. 

● Promoure estratègies de conciliació de la vida familiar i laboral que en 

cap cas suposen la permanència de l’alumnat més de 8 hores seguides 

al centre escolar. 

● Garantir la gratuïtat dels materials curriculars necessaris a l’Educació 

Infantil i Primària en els centres de titularitat municipal. Els centres 

educatius hauran de gestionar aquest recurs procurant l’accés 

d’aquests a tot l’alumnat i garantint la seua renovació i qualitat. 

● Coordinar els Serveis Educatius i els Serveis Socials Municipals per a la 

seua intervenció en els casos familiars que ho requerisquen i per fer més 

fàcil la integració de la població immigrant, com ho requereix la plena 

escolarització. 

● Modificar el Programa Municipal d’Absentisme en coordinació amb la 

delegació de benestar social de l’Ajuntament per fer-ho més àgil, 

realista i pràctic. 
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UNA NOVA CULTURA MÉS PROPERA, EMANCIPADORA, DE QUALITAT I PER A TOTES 

Els governs valencians no han acceptat cap dels suggeriments que es fan a l’ 

Agenda 21 de la Cultura, redactada per la UNESCO per a crear una bona 

política cultural. Ara per ara, tenim una cultura cada vegada més privatitzada 

relacionada amb l’especulació financera i destinada a ser una mercaderia de 

consum. A més a més, existeix una clara separació entre cultura dirigida a les 

elits i l’anomenada despectivament “cultura popular”. 

L’actual política cultural valenciana és una política cultural elitista la finalitat de 

la qual és separar el poble del fet cultural, destinant-lo a pràctiques que, en 

lloc d’emancipar-lo, l’alienen. Per això treballarem per garantir l’accés 

universal a la cultura com un dels pilars de l’estat social. 

Proposem, enfront de l’elitisme i la privatització de la cultura, una cultura 

participativa, descentralitzada, organitzada al voltant dels barris, amb una 

gestió pública eficaç i centrada en els veïnes i les veïnes. Una cultura dirigida a 

l’emancipació personal i social, arrelada en el nostre patrimoni cultural, oberta 

al futur i a la multiculturalitat i capaç d’aprofitar per al benestar social les noves 

tecnologies, perquè el benestar cultural de cada persona és condició per al 

benestar de tots. 

Les nostres finalitats són: 

● Aprofundir allò avançat a aquesta legislatura en les polítiques culturals a 

València, en tant que és Cap i casal del País i tercera ciutat de l’Estat, 

coordinada entre totes les administracions públiques presents a la ciutat 

(municipal, autonòmica, estatal). 

● Guanyar el carrer com espai de convivència regulant, promovent i 

facilitant la seua ocupació per a la realització d’actuacions i actes 

festius de caire popular. 

● Promoure una col·laboració estreta amb les universitats, els 

conservatoris superiors de Música i Dansa, l’Escola Superior d’Art 

Dramàtic, l’Institut Valencià de Cinematografia (IVAC), l’Institut Valencià 

d’Art Modern (IVAM) i el Palau de la Música per tal de dur la formació 

cultural als barris i treballar conjuntament amb les iniciatives provinents 

dels moviments veïnals. Aquesta coordinació permetrà una millor oferta 

cultural a la ciutadania, descentralitzant i democratitzant la formació i 

participació ciutadana. 
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● Assegurar que l’Ajuntament de València vetle perquè el patrimoni de la 

ciutat estiga protegit de l’interés especulatiu propi del tipus de ciutat 

que es dissenya d’esquenes a la ciutadania i a la seua pròpia història. 

● Revisar les externalitzacions i la gestió privada realitzades en espais 

culturals, com ara l’Umbracle. 

● Fomentar actes culturals i formatius en la diversitat i els valors 

multiculturals. 

● Realitzar un Pla d’Organització d’Activitats Culturals que tinga en 

compte els espais municipals, adreçat de forma molt directa als xiquets i 

xiquetes. 

● Crear una política d’optimació dels espais i de les infraestructures que ja 

depenen de l’Ajuntament per fomentar les iniciatives culturals als barris. 

● Ampliar la xarxa de ludoteques i d’espais infantils a l’aire lliure perquè 

València siga una ciutat amiga de la infància. 

● Realitzar una programació plurianual i descentralitzada d’activitats 

culturals, a la vegada que donar suport a les associacions artístiques no 

professionals. 

● Dissenyar una política clara d’incentivació de la formació i de l’exhibició 

de les creacions culturals valencians. 

● Implantar la cultura de la responsabilitat en les despeses públiques per 

part de l’administració i de la ciutadania. La concessió de subvencions 

públiques ha d’estar avalada segons marca la llei per un projecte, i 

s’haurà de controlar el grau de compliment del projecte subvencionat. 

● Afavorir espectacles de qualitat per a tots fent una política 

d’abonaments i preus populars. 

● Mantindre i millorar la nova política de retolació als carrers de València 

de fets històrics i culturals relacionats amb la ciutat a través d’entitats 

ciutadanes. 

A més: 

● L’Ajuntament de València davant la precarietat laboral del sector de 

l’espectacle, proposarà als sindicats de classe i del sector, com ara el 

SIMUV, la negociació d’un Conveni Marc per a promoure la plena 

ocupació , cap unes jornades remunerades de 35 hores, un Estatut 
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laboral i fiscal del creador i de l’actor/actriu i artista, millorant els seus 

Drets social, condicions de vida i de treball. 

● L’Ajuntament de València aprovarà mesures que permetran el 

cobrament de l’atur, entre un treball i el següent, per a tots els 

treballadors de la cultura que treballen per a ell, a canvi de cotitzar 500 

hores anuals, tal i com contempla la legislació cultural francesa. 

Les accions culturals que les concretaran hauran de tenir en compte: 

1. Biblioteques municipals 

Les biblioteques han de ser peça fonamental i dinamitzadora de la vida 

cultural de cada barri. Cal, per tant, una actualització tant pel que fa a les 

infraestructures telemàtiques com al nou paper que han de fer les biblioteques 

al segle XXI. En aquest sentit, és essencial fomentar l’ús de les biblioteques des 

de la infància per a aconseguir que formen part de la ciutadania des de les 

edats més primerenques. Hem d’apostar per l’atenció a les més menudes i als 

més menuts, fent propostes atractives que inicien aquest sector de la població 

en la lectura i garantisquen un públic lector al llarg del temps. 

Però les biblioteques del present han d’oferir un ús social ampli i des d’eixe punt 

de vista han de prestar un complement a la formació de persones adultes, 

afavorint un entorn d’autoaprenentatge. 

En aquesta concepció de les biblioteques, els Espais d’Iniciativa Cultural tenen 

un paper clau. Cal dotar-los més i donar-los un millor ús fent-los servir com a 

centres d’aprenentatge i com a contenidors per a apropar als barris 

exposicions permanents. 

Així ens comprometem a: 

● Millorar i optimitzar les instal·lacions bibliotecàries de la ciutat. 

● Assegurar un ampli horari i calendari d’obertura de les biblioteques en 

tots els barris al llarg de tot l’any. 

● Dotar les pedanies d’un servei de biblioteques. 

● Invertir en adquisició de fons, especialment en novetats editorials 

destinades a tots els públics, però singularment als més joves. 

● Actualitzar els recursos audiovisuals, tant educatius com lúdics. 

● Ampliar la dotació de premsa escrita. 
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● Assegurar que el personal bibliotecari puga contribuir a canalitzar els 

recursos disponibles i les iniciatives culturals de cada barri en 

coordinació amb les associacions veïnals, socials i culturals arrelades al 

barri. 

● Convertir les biblioteques en centres capaços d’estimular les activitats i 

la producció culturals de la ciutadania i en centres d’estudis i de 

recerca històrica del barri. 

● Optimitzar els Espais d’Iniciativa Cultural, promovent, a més de les 

activitats pròpies, tallers o cursos de formació i autoaprenentatge. 

● Evitar l’escletxa digital. Dotar les biblioteques dels mitjans telemàtics i 

humans per assegurar que tothom tinga una cultura digital bàsica que 

possibilite un accés més àgil a la cultura. 

● Ampliar el nombre d’ordinadors amb accés a Internet com a servei 

públic. 

● Encetar campanyes de promoció de l’ús d’aquests serveis entre la 

ciutadania, sobretot entre les persones amb dificultats de tipus físic, 

cognitiu o social per accedir-hi. 

● Establir un servei de préstec a domicili per a les persones amb dificultats 

per accedir a les biblioteques públiques. 

● Promoure una major col·laboració entre les biblioteques i hospitals, així 

com amb les organitzacions sense finalitat de lucre. 

● Crear polítiques bibliotecàries que fomenten l’ús del valencià, com ara 

garantir un fons permanentment ampliat i renovat de llibres en valencià, 

sobretot de literatura infantil i juvenil, i realitzar activitats periòdiques 

amb la presència d’escriptores i escriptors en valencià, com 

presentacions, tertúlies o xarrades, i organitzar premis literaris en 

valencià. 

● Promoure, en col·laboració amb les xarxes de biblioteques públiques del 

País Valencià i d’Espanya, l’elaboració d’una col·lecció de materials 

especials per a persones amb diferents disfuncions lectores. 

● Promoure, en col·laboració amb les xarxes de biblioteques públiques del 

País Valencià i d’Espanya, l’elaboració d’una col·lecció de materials 

especials per a persones amb dificultats visuals: llibres en Braille, en lletra 
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gran, audiollibres i DVDs amb audiodescripció que es complementen 

amb instruments que faciliten la lectura. 

● Posar en marxa el Servei de Préstec Interbibliotecari 

● Fomentar la creació de clubs de lectura. 

2. Música 

A la ciutat de València s’associa música al Palau. Evidentment, és un gran 

aparador i la qualitat de la seua orquestra és evident. Ara bé, la nostra 

preocupació pel fet musical ha d’anar més lluny de la gestió més eficient de 

contenidors com el Palau i combinar la programació d’aquests espais amb 

l’aposta per la música com a fet cultural popular. 

Una de les senyes d’identitat cultural més importants del País Valencià són les 

seues bandes de música. A la ciutat de València, aquestes entitats musicals 

desenvolupen una tasca importantíssima a l’hora de difondre el nostre 

patrimoni musical i de garantir la continuïtat de la tradició i la innovació. 

Les bandes, situades als barris, posen a l’abast de les classes treballadores una 

primera educació musical, i han estat en moltes ocasions, el primer pas per a 

una carrera musical professional. Orquestres de tot el món compten amb 

professores i professors valencians que han començat en aquestes 

associacions i agrupacions musicals. Les bandes de musica valencianes 

constitueixen una de les eines culturals més democratitzadores de València. 

Patrimoni cultural i tradicions musicals centenàries van units a València. Dansa, 

tabal, dolçaina i cant d’estil, formen part integradora del nostre patrimoni i són 

expressió ancestral de les classes populars. 

Però més enllà de les tradicions, la música en la seua totalitat és un bé cultural i 

gaudir-ne hauria de ser un dret humà i no el privilegi d’una elit. 

Ens comprometem a : 

● Establir convenis amb la Generalitat per garantir un finançament 

suficient de tal manera que, les bandes de música, puguen 

desenvolupar de manera adequada les seues activitats com l’escola de 

música. 

● Facilitar l’obertura de locals municipals a les bandes i grups musicals que 

ho necessiten per al desenvolupament de les seues activitats. 



                                                             

            

 

126 

● Potenciar l’ús del Palau de la Música, donat que, actualment, és un 

espai infrautilitzat, facilitant el seu ús als grups i solistes de la ciutat en 

qualsevol dels estils que ofereix la música popular, mantenint i reforçant 

iniciatives com ara Jazz a poqueta nit; Pop-Rock al Palau; Emergents al 

Palau; Palau electrònic o Festivals com Deleste, així com xerrades i 

trobades culturals al voltant de la música. 

● Fomentar les bandes de música. 

● Crear abonaments amb preus populars per a la temporada de 

Concerts del Palau de la Música i per al Festival de Jazz. 

● Aproximar la banda municipal del Ajuntament a la ciutadania 

intensificant la seua activitat amb la creació d’una temporada de 

concerts gratuït. 

● Incentivar les entitats festives que a les seues activitats contracten 

bandes de música o agrupacions de tabal i dolçaina, així com a les que 

fomenten la difusió del cant d’estil o de dansa valenciana. 

● Crear un festival de músiques del món gratuït o amb preus populars que 

mostre la realitat multicultural. 

● Recuperar la Trobada de Música del Mediterrani. 

● Crear un cicle i un festival anual de música feta al País Valencià, amb 

especial atenció a la música feta en valencià. 

● Crear temporades de concerts de música clàssica principalment amb 

músics i músiques valencianes, amb col·laboració amb el Conservatori 

Superior de Música i la Universitat de València. Els concerts de 

l’esmentada temporada seran itinerants i cadascun tindrà lloc en un 

barri, emprant les infraestructures municipals com ara Biblioteques i 

Universitats Populars. 

● Potenciar el Palau de la Música de València, com l’espai musical 

municipal per excel·lència, seus de l’Orquestra de València i de la 

Banda Municipal. 

3. Museus 

Els museus acompleixen una doble funció en la vida cultural d’una ciutat. 

D’una banda, difonen el patrimoni cultural, alhora que el conserven, i 

incentiven la investigació. Són, doncs, com diu el Consell Internacional de 

Museus “una institució al servei de la societat, la qual adquireix, conserva, 
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exposa i comunica els béns representatius de la natura i de l’esser humà, a fi 

de salvaguardar-los, d’augmentar els coneixements i d’afavorir el 

desenvolupament del patrimoni, de l’educació i de la cultura”. D’altra banda, 

són un valor afegit d’una ciutat. Una ciutat amb una bona xarxa de museus és 

també un motor econòmic, atrau a visitants tan propis com forans. 

Tanmateix, des de l’Ajuntament no ha donat la importància que es mereix als 

museus municipals de la ciutat de València. La immensa majoria dels museus 

de la ciutat no es coneixen. No s’han donat a conèixer la ciutadania. A més la 

conservació del patrimoni històric i de molts dels museus de la ciutat no és el 

més adequat. Cal doncs, redreçar de manera urgent, aquesta situació i tornar 

a posar la ciutat de València en el lloc que li pertoca, proposant una oferta 

museística d’una ciutat europea. 

Ens comprometem a: 

● Garantir la gratuïtat dels museus municipals per estudiants, menors, 

jubilats/des i persones sense treball remunerat. 

● Centrar la política de museus de l’Ajuntament en aquelles matèries més 

relacionades amb la història de la nostra ciutat. 

● Promoure una col·laboració més activa d’aquests amb els centres 

educatius i els moviments socials de la ciutat. 

● Promocionar i difondre l’activitat dels museus, amb l’objecte de donar-

los a conèixer a la ciutadania. 

● Coordinar-se amb altres administracions a fi i efecte d’oferir una oferta 

més completa i de qualitat. 

● Revisar i millorar les inversions en manteniment dels museus, fent especial 

atenció a l’accessibilitat i la visibilitat. 

4. Cinema i audiovisuals 

Els mitjans audiovisuals són una eina important en la societat globalitzada en la 

qual vivim. Les expressions artístiques amb aquests mitjans aconsegueixen una 

gran i ràpida difusió. Malgrat la importància cultural i econòmica que aquesta 

indústria representa, no ha comptat per part dels governs anteriors amb 

polítiques que li donen suport. 

En els darrers anys, hem vist com festivals de tradició en la ciutat, com ara la 

Mostra de Cinema de la Mediterrània, van desaparèixer, deixant la ciutat 

òrfena de referències culturals de la nostra àrea geogràfica, però a més, ha 
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deixat als realitzadors i realitzadores locals i dels països veïns sense un aparador 

la qualitat del qual havia estat reconeguda internacionalment. La recuperació 

d’aquest festival és poc satisfactòria i caldria recuperar la importància que va 

tenir en els seus orígens. 

Cal, doncs, treballar per la recuperació d’aquest sector que, amb el 

tancament de Canal 9 i la Televisió Municipal, va veure agreujada la seua 

situació. Hem d’apostar per fomentar aparadors, com el Festival de Cinema 

Jove, que promouen i difonen els treballs dels nous i noves realitzadors i 

realitzadores. De la mateixa manera que s’ha recuperat el canal de televisió 

autonòmic, s’hauria de recuperar la televisió municipal. 

Per això, ens comprometem a: 

● Recuperar la Mostra del Cinema del Mediterrani i reiniciar el festival amb 

la idea que el va impulsar des del seu naixement, donant a conèixer les 

cinematografies que s’elaboren a l’àrea mediterrània. Per dur a terme 

aquesta iniciativa es comptarà amb les idees i la col·laboració de les 

persones i entitats que crearen el 2013 la iniciativa popular Mostra Viva / 

Cinema del Mediterrani. 

● Continuar amb la gestió de Cinema Jove, incentivant la realització de 

cinema en valencià. 

● Recuperar la Televisió Municipal de València com a organisme de 

gestió pública i de funcionament democràtic, dirigit a la divulgació 

educativa i cultural, al foment de la participació ciutadana a tots els 

nivells de gestió municipal i a promoure l’ús de la nostra llengua. 

● Col·laborar amb la Generalitat per a dur la Filmoteca i el cine d’estiu als 

barris. 

5. Arts escèniques 

Darrerament, la política municipal en qüestió de teatres s’ha vist 

caracteritzada per la privatització i per la suspensió de programacions de 

qualitat. Espais teatrals com La Rambleta o el Musical han o estan perdent la 

finalitat per la qual foren creats. 

Ens comprometem a: 

● Tornar la gestió pública als teatres municipals. 

● Garantir una programació de qualitat. Fomentar i incentivar l’ús del 

valencià. Modificar les bases del Premi Anual de Teatre Eduardo 
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Escalante, perquè hi haja un premi per a cadascuna de les llengües 

oficials del nostre País, així com permetre la representació de l’obra 

premiada en el Circuit de Teatre Valencià. 

● Planificar una xarxa de teatre gratuït, reforçant les agrupacions no 

professionals i aquelles que ho facen en valencià. 

● Promoure una escola municipal de Teatre com a motor de l’activitat 

cultural de la ciutat. 

6. Promoció del valencià 

El valencià, llengua cooficial del País Valencià, està durament amenaçat als 

darrers anys per la desaparició de tots els mitjans de comunicació públics que 

emetien en la nostra llengua; per tant, la promoció del valencià serà una de 

les prioritats d’EUPV a l’Ajuntament de València. El foment de l’ús social de la 

llengua ha d’abordar-se d’una manera transversal en les diferents delegacions 

de l’Ajuntament i amb polítiques incentivadores algunes de les quals es 

detallen al llarg del programa. A més, ens comprometem a: 

● Fer una planificació lingüística per tal de definir les prioritats. 

● Signar el protocol de col·laboració AVL-Generalitat-Diputacions-

mancomunitats i ajuntaments. 

● Crear programes de divulgació permanent en col·laboració amb la 

Universitat i entitats culturals. 

● Complir íntegrament la normativa municipal sobre la normalització 

lingüística, aplicant la discriminació positiva respecte del valencià. 

● Que el valencià siga la llengua de tots els actes oficials i festius de 

l’Ajuntament. 

● Crear una comissió de Toponímia. 

● Crear una comissió de dinamització lingüística. 

● Fomentar decididament l’ús del valencià entre el personal de 

l’Ajuntament de València, incentivant el seu ús generalitzat en tots els 

àmbits municipals i introduint el requisit lingüístic en l’accés i promoció 

interna d’acord amb la llei de la funció pública. 

● Col·laborar amb el Voluntariat lingüístic. 
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7. Memòria històrica 

A partir dels governs de Mariano Rajoy ( X legislatura), la Ley de Memoria 

Histórica va quedar derogada de facto, ja que als Pressupostos Generals de 

l’Estat per als 2013 i 2014, la seua aplicació va quedar sense dotació 

pressupostària . Malgrat aquest fet, EUPV es compromet a garantir el 

compliment de la llei de la Memòria Històrica a la ciutat i : 

● Aplicar estrictament la llei de la Memòria Històrica. Exhumar els cadàvers 

de la fossa comuna del Cementiri General de València, rehabilitar la 

seua memòria i construir un monòlit commemoratiu. 

● Eliminació de tots els símbols propis de la dictadura que encara es 

poden observar tant en edificis públics, com a privats, així com el nom 

dels carrers franquistes i imperialistes. 

● Recuperar per a la història a València com a capital de la II República, 

amb celebracions anuals, i dedicar un dels edificis emblemàtics de la 

València republicana, un museu temàtic sobre la capitalitat de l’Estat 

republicà a València. 

● Crear la ruta cultural, “La València republicana” d’interés tant per als 

habitants com per als visitants foranis, retolant els edificis del que van ser 

ministeris i altres entitats republicanes, així com les estades de 

personatges cèlebres com Federico García Lorca. 

● Dedicar carrers a persones o fets republicans, especialment els 

republicans valencians i les seues entitats. 

● Crear el premi de periodisme “ Vicent Marco Miranda” en memòria del 

primer alcalde republicà de València. 

● Crear la beca de recerca al voltant de la memòria històrica “ 

Guillermina Medrano” en memòria de la primera dona regidora de 

l’Ajuntament de València. 

8. Art Urbà 

L’art com a expressió de l’època en què es desenvolupa s’adapta a les 

necessitats de cada moment, utilitzant diferents suports per a expressar-se. Els 

carrers, places, jardins i altres espais de la ciutat s’han convertit en escenaris on 

l’anomenat art urbà o art de carrer ha trobat un canal d’expressió alternatiu. 

La música de carrer, les accions de pintura i plàstica mural, i qualsevol altra 

manifestació artística que es realitza en els espais comuns urbans tenen un 
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caràcter autogestionat, espontani i totalment fora dels circuits culturals i 

comercials convencionals, és a dir, tenen un vertader sentit popular i 

democràtic, allunyat per complet de l’elitisme, alhora que contribueixen a 

convertir les ciutats en espais amables. 

Per això, cal veure aquestes manifestacions com un valor afegit de la ciutat i 

procurar que es donen les condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

Ens comprometem a l’Ajuntament de València a: 

● Modificar l’actual ordenança d’ocupació de via pública pel que 

respecta als espectacles de carrer. 

● Consensuar amb les associacions del sector una normativa que 

afavorisca l’expressió artística. 

● Establir un concurs biennal o triennal de pintura urbana. 

9. Circ 

El circ, amb el seus components de malabarisme i acrobàcies, és una activitat 

escènica que es perd en la història de la humanitat. El circ ha evolucionat i, en 

l’actualitat, els drets humans i els drets dels animals són una part integral de les 

arts circenses. Per això, col·lectius en defensa dels animals han criticat 

durament les condicions dels animals en els circs així com el fet que aquests 

siguen trets del seu medi natural i exposats com a atracció. Per açò, en molts 

països i ciutats s’ha prohibit l’ús i abús dels animals en el circ. 

Ens comprometem a: 

● Potenciar en la ciutat de València l’anomenat “Circ de l’art” és a dir, 

aquell que no utilitza animals en els seus espectacles. 

● Estudiar la prohibició dels circs amb animals en la nostra ciutat 
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UNA CIUTAT ARRELADA A LES TRADICIONS POPULARS I OBERTA A NOVES FESTES 

Les festes són un element molt important de socialització i cohesió en les nostres 

societats. Arrelades en els cicles temporals de la vida, s’han vist carregades d’un 

component religiós que en una societat com l’actual, multicultural i diversa en 

les creences, no ha d’ocupar un lloc prominent. 

Cal, doncs, que treballem per gestionar, des del laïcisme, el valor cultural i 

patrimonial que aporten les festes i tradicions populars i convertir-les en un espai 

on la ciutadania reconega el seu passat històric, en prenga consciència com a 

poble i avance cap al seu futur, adaptant la festa al moment present. 

En EUPV entenem que les festes i tradicions han d’adaptar-se als temps i als nous 

contextos culturals i socials. En aquest sentit no fomentarem cap festa en la qual 

hi haja un tracte vexatori per als animals. 

Les festes populars, a més del valor cultural, reconegut per la UNESCO, 

acompleixen un paper d’integració. Per això, en una ciutat diversa culturalment 

com la nostra, és molt important que l’Ajuntament treballe juntament amb les 

diferents comunitats, tant de la resta d’Espanya com de tercers països, per tal de 

fer de la festa un element més d’integració i cohesió social i ciutadana, fent que 

es coneguen les nostres tradicions i donant a conèixer les d’altres comunitats. 

Les nostres finalitats són: 

● Gestionar de manera laica el valor cultural i patrimonial de la festa, 

garantint la separació de la Institució de les diferents creences. 

● Donar suport a les festes de barris com a element integrador del veïnat. 

● Col·laborar amb les associacions representatives d’altres cultures per 

promocionar i difondre les seues i les nostres tradicions. 

● Col·laborar amb el Museu d’Etnografia per garantir el desenvolupament 

sense adulteracions de les manifestacions festives amb un gran valor 

patrimonial. 

● Incentivar l’ús del valencià en les manifestacions festeres. 

1. LES NOSTRES FESTES 

1.1. Les festes de barri 

Segurament és en els barris de la nostra ciutat on aquest caràcter socialitzador 

de la festa es veu d’una manera més clara. Molts dels barris que formen l’actual 
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ciutat han estat pobles independents abans de ser integrats en la trama urbana 

de ciutat. Per això la festa es converteix, per una banda, en una eina per a 

mantenir en la memòria col·lectiva els esdeveniments històrics que li són propis i 

per una altra permet la creació una identitat col·lectiva de barri facilitant la 

integració dels veïns en la vida col·lectiva. Per altra banda, la festa de barri 

constitueix una crida oberta a la resta de la ciutat i promou, per tant, el 

coneixement transversal de la ciutat en tota la seua globalitat. 

Per això, proposem: 

● Facilitar els tràmits administratius, elaborant protocols d’actuació per al 

desenvolupament de les festes populars. 

● Promoure, en col·laboració amb associacions i entitats ciutadanes, la 

realització programada de festes i setmanes culturals als diferents barris 

de la ciutat. 

● Col·laborar amb les associacions de veïns i veïnes i altres entitats 

culturals per tal d’agilitzar els tràmits administratius així com tot el que fa 

a la infraestructura necessària per al desenvolupament dels actes 

festius. 

1.2. Les Falles 

Les falles s’associen de manera automàtica a la ciutat de València. Són, sense 

dubte, un gran aparador internacional que aporta una gran activitat 

econòmica a la ciutat. 

Aquest gran esdeveniment festiu que suposen les falles comporta una alteració 

de la quotidianitat que cal treballar de manera que es puga harmonitzar el dret 

a la festa, el dret al descans i la seguretat, no només del veïnat afectat, sinó de 

totes les persones que ens visiten. Per això, s’ha de fomentar el diàleg entre 

veïnat, administració i comissions falleres. 

Les falles representen també una indústria important, són molts els llocs de treball 

que directament o indirecta en depenen. Per això, caldrà col·laborar amb el 

Gremi d’Artistes Fallers, bressol de formació de professionals. 

Cal que, partint dels orígens, ens plantegem noves metes socials, culturals, 

econòmiques i mediambientals que siguen sostenibles, en les quals les Falles 

tinguen un paper vertebrador i cohesionador en els barris. 

Per això, proposem: 

● Potenciar el Centre de Documentació Fallera. 
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● Promoure les falles ecològiques, afavorint l’adaptació dels monuments 

fallers a elements tradicionals i mediambientalment sostenibles. 

● Consolidar el patrimoni de la festa. 

● Potenciar l’Assemblea de Presidents i Presidentes. 

● Vetlar per una distribució democràtica dels recursos públics que es 

dediquen a les Falles dins d’una cultura d’austeritat, de responsabilitat i 

de transparència. 

● Assegurar ajudes públiques a les falles de barris obrers o amb problemes 

de finançament propi per motius de renda. 

1.3. La setmana Santa Marinera 

La Setmana Santa Marinera és una de les senyes d’identitat del Cabanyal. 

Aquest barri emblemàtic de la ciutat de València, amenaçat per l’especulació 

urbanística que vol destruir la seua trama urbana, ha mantingut, al llarg de la 

seua història, una lluita per conservar viva la seua memòria com a poble i de les 

quals la Setmana Santa és un indicador més de les diferències locals. 

Dins d’aquest context, la Setmana Santa del Cabanyal adquireix un valor 

transgressor. Són les classes populars del Cabanyal-Canyamelar - Grau les 

protagonistes de les festes. En aquest sentit, proposem: 

● Convertir el Museu “Salvador Caurin” en un museu de la Festa. 

● Vetlar pel patrimoni artístic i cultural de la Setmana Santa Marinera. 
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