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HISENDA
- Baixarem els impostos sense comprometre
la recuperació de l’hisenda i l’economia municipals, gràcies als esforços i els sacrificis
realitzats per la ciutadania.
- Donarem comptes cada sis mesos a la ciutadania en una assemblea oberta de en què
estan gastant-se els ingressos municipals.
- Recuperarem la gestió pública i eficaç
d’aquells serveis bàsics que afecten l’economia domèstica.
- Renegociarem amb Madrid les condicions
per a tornar el deute: estem complint, volem
flexibilitat.
- Avançarem cap a una tributació justa i progressiva, escapant de les estretors del Pla
d’Ajust, recurrint a bonificacions.
- Auditarem l’eficàcia amb què els diners
públics es gasten en serveis i accions al servei
de les persones.
- Tornarem Gandia al si de la Mancomunitat
de Municipis de la Safor, per a optimitzar i
compartir recursos.

POLÍTIQUES
ECONÒMIQUES
- Continuarem i potenciarem els programes
d’ocupació i de formació. Especialment en
joves, majors de 50 anys, dones i persones en
risc d’exclusió social.
- Apostarem per la continuïtat dels tallers i
plans d’ocupació amb finançament supramunicipal.
- Liderarem i agruparem esforços amb la resta
de la Safor en el desplegament dels Acords
Territorials.
- Treballarem conjuntament amb altres pobles d’acord amb la diagnosi realitzada sobre
els reptes empresarials i laborals de la Safor.
- Impulsarem la catalogació d’Alcodar i Benieto com a Polígons Industrials Avançats a
partir del treball de diagnòstic realitzat.
- Crearem l’Agència Municipal de Modernització Tecnològica i Empresarial en el marc de
l’Urbalab Gandia.
- Crearem el Consell de l’Emprenedoria.
- Aprofundirem en les nostres bones relacions
amb el teixit empresarials i comercial de Gandia.
- Impulsarem l´ús socio-sanitari en Sanxo
Llop. Continuarem exigint l’Hospital de Crònics.
- Vincularem entre elles les empreses amb

bones pràctiques ambientals, per tal de generar paquets d’oferta.
- Incentivarem l’economia verda per tal d’incentivar autònoms i empreses a executar
programes de medi ambient, biodiversitat o
educació ambiental.

TURISME
- Crearem el Centre d’interpretació del ferrocarril i el port a l’estació vella del Grau.
- Crearem el Centre de Divulgació de la Fideuà
de Gandia i la Cuina Saforenca a l’alqueria del
Gall.
- Crearem la Casa dels Clàssics, un centre
d’estudi i divulgació de l’obra dels nostres
grans autors.
- Dissenyarem una Via Eco-Turística que unirà
l’Anella Verda de Gandia amb la resta d’espais
naturals de la Safor.
- Crearem una regidoria específica de Turisme
que treballe colze a colze amb el sector privat
de la ciutat i comarca.
- Treballarem per fer compatibles l’oci i el
descans: la platja de Gandia ha de ser acollidora per a tots els perfils turístics.
- Remodelarem el port i la façana marítima
per crear un espai d’oci, gastronomia i restauració compatible amb els distints usos del
port.
- Impulsarem programes de Pescaturisme
en conjunció amb la Confraria de pescadors,

donant continuïtat a les accions del programa
“Mar Natura”.
- Ampliarem el reeixit programa Platja Natura
i aprofitarem la posada en valor ecoturístic de
la marjal de Gandia i de la zona agrícola.
- Convertirem el Castell de Bairen en reclam
i punt d’acollida al nostre patrimoni històric i
natural.
- Reforçarem la Via del Serpis com espai
ecoturístic i crearem la ruta de la Via Augusta
entre Gandia i el sud de la Safor fins Oliva.
- Insistirem en la dimensió comarcal del turisme, coordinant l’oferta i dialogant amb la
resta de pobles de la Safor
- Realitzarem activitats de dinamització de la
platja durant tot l’any per a treballar en l’ampliació de la temporada turística
- Maximitzarem la duració de la temporada
turística anual amb les possibilitats del turisme esportiu.
- Insistirem en l’oferta de turisme LGTBI,
projectant la nostra imatge de destí acollidor i
respectuós.
- Atraurem turistes internacionals tant a la
festa de les Falles com al Museu Faller, i durant la celebració de la Setmana Santa.
- Millorarem la connectivitat en transport
rodat (i públic) entre ciutat i platja, amb
València en tren i amb les Illes Balears per via
marítima.
- Facilitarem la reconversió hotelera de la
planta residencial de la platja amb mesures
urbanístiques i fiscals afavoridores.
- Dinamitzarem els espais per a la recepció
de congressos (com el nou Espai Baladre),
engegant definitivament el Gandia Convention
Bureau.
- Ampliarem les possibilitats tecnològiques
d’intel·ligència turística i d’acompanyament i
serveis al visitant.
- Renovarem les oficines de Turisme, que seran espais per a la comunicació integral amb
els turistes amb l’ajuda de les TIC.

- Promourem una gran àrea d’autocaravanes
que es constituïsca en referència obligada
en el País Valencià, pels seus estàndards de
qualitat, per als usuaris d’aquest important i
ascendent col·lectiu de viatgers.
- Millorarem l’actual Mesa del Turisme enfortint la participació empresarial i creant Clubs
de Producte per subsectors turistics
- Pactarem amb el sector la participació en
fires turístiques promocionals, sobretot les
especialitzades en els nostres productes i
recursos específics.
- Ens aliarem amb tots els actors públics del
sistema turístic: des de la marca comarcal
Safor-Turisme, Diputació, CCV i Turisme Comunitat Valenciana.
- Apostarem per la formació turística tant des
del CDT de l’Alqueria del Duc com en el sí dels
programes de digitalització i modernització
d’Urbalab.
- Renovarem l’aliança amb l’associació Fideuà
de Gandia per a repensar el certamen anual
i promoure la difusió nacional i internacional
del plat.
- Seguirem recolzant-nos en l’àrea i estudis
de Turisme de la UPV de Gandia per a dissenyar estratègies
- Col·laborarem estretament amb el servei
d’internacionalització del Campus de Gandia
per a rebre Turistes idiomàtics durant tota la
temporada baixa.
- Recollirem i acumularem les dades més
completes possibles per a analitzar l’evolució
del número i perfil de visitants a la ciutat
- Prepararem una estratègia ambiental per al
sector turístic que incidisca en l’ús de recursos i la reducció de residus.
- Crearem un passaport verd que facilite les
combinacions de visita als paratges i activitats ecoturístiques.
- Seguirem publicant la revista Auir per a
informar de la nostra oferta turística complementària i diversa.

- Posarem en marxa un passaport familiar
per incentivar l’ecoturisme familiar durant tot
l’any.

COMERÇ
- Crearem la marca “Productes de la Safor”.
- Continuarem potenciant el comerç urbà davant de noves superfícies comercials.
- Seguirem defensant el comerç urbà, contra
interessos oportunistes i tendències uniformitzadores.
- Posarem l’experiència municipal en projectes innovadors al servei de la digitalització del
comerç.
- Coordinarem els comerços de la ciutat per
a crear una plataforma de compra online de
cistella única.
- Promocionarem la varietat d’albergina de
Gandia, preservant-ne la identitat genètica i
les possibilitats gastronòmiques.
- Col·laborarem amb la Mancomunitat per a
crear un distintiu de marca “Producte de la
Safor” amb què singularitzar la producció
local
- Seguirem fent una política de preus dels
parkings municipals favorable al comerç de la
ciutat.
- Seguirem donant suport a la Fira del Motor
de Gandia, ajudant així al manteniment de la
xarxa de concessionaris a la ciutat.
- Seguirem donant suport a la producció local
i artesana dels nostres dolços tradicionals
(Nadal i Reis, Pasqua, Mocadorà).
- Dinamitzarem el Mercat del Prado adjudicant noves parades i aprofitant les possibili-

tats de la seua nova sala polivalent.
- Celebrarem mercats periòdics de productes
de proximitat en el Mercat del Prado, continuant la iniciativa PradoTerra.
- Acondicionarem l’espai del recinte firal per
a millorar les condicions i qualitat del mercat
setmanal dels dissabtes.

MEDI
AMBIENT I
TERRITORI
Urbanisme verd (Un model de ciutat) - Completarem l’Anella Verda
per avançar cap a un model de ciutat
respectuosa amb els espais naturals
perifèrics, incrementant les infraestructures verdes del municipi.
• Començar la revisió del PGOU des d’una
visió plenament ambientalista, incorporant la
estratègia ambiental posada en marxa aquesta legislatura.
• El Pla d’Ombres continuarà esponjant la
ciutat amb la plantació de 5.000 arbres més a
la ciutat.

• Promourem les connexions verdes i peatonals entre els Parcs d’Alqueria Nova i País
Valencià i entre el Parc de l’Estació, el carrer
Tossal i el riu.
• S’uniran tots els espais verds de la platja
de Gandia entre si mitjançant zones verdes
noves.
• Es tancarà l’Anella Verda al voltant de la
ciutat, completant la seua senyalització i executant el Pla Director de l’Anella Verda, redactat aquesta legislatura.

Espais naturals - Gestionarem de
forma responsable els nostres espais naturals i promourem tota mena
d’accions de millora, conservació i
difusió dels seus valors.
• Promourem accions de conservació i restauració de l’ecosistema dunar de la Platja de
l’Auir per tal de posar en valor la seua total
protecció, aconseguida durant aquesta legislatura.
• Crearem la borsa de guies d’interpretació
de la XiveGa a imatge del que hem fet amb la
bossa de guies del patrimoni cultural.
• Obrirem els espais d’interpretació de la
Falconera al Morabit i del Serpís a les casetes
de la plaça del Tirant.
• Crearem la plaça de tècnic municipal d’espais naturals.
• Donarem estabilitat temporal a la brigada
municipal de gestió forestal sostenible (Brigada XiveGa)
• Aplicarem el nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals redactat aquesta legislatura.
• Crearem el Consorci Mancomunat de les
Marjals de la Safor, juntament amb els ajuntaments veïns (Xeresa, Xeraco, Tavernes) per tal
de gestionar correctament els nivells hídrics
de la marjal.

• Seguirem amb els treballs de restauració
del paisatge de la zona cremada mitjançant
una segona fase del programa de participació
social Marxuquera Verda i la coordinació dels
treballs de restauració professionals pendents.
• Ampliarem els miradors i senders de la
Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia
(XiveGa) així com el seu programa d’activitats i
la oferta educativa i turística.

Ruralitats (Agricultura, ramaderia i
pesca) - Promourem les bones pràctiques ambientals a les empreses,
recolzarem l’agricultura, la pesca
tradicional i la ramaderia extensiva
en la gestió de la muntanya.
• Posarem en marxa un «ramat de foc» per
prevenir els incendis forestals i alhora generarem un etiquetatge de carn de proximitat
i ecològica que podrà comprar-se al comerç
local
• Exigirem un cicle de formació reglada professional d’agroecologia.
• Ampliarem l’actual Xarxa d’Horts Urbans
en dos horts més (a Sta Anna i a Beniopa-Passeig)
• Farem el II inventari d’iniciatives rurals i
integrarem els participants a l’actual bossa
de productors/es de l’Ajuntament de Gandia.
Alhora duplicarem el nombre d’accions on
s’oferiran els serveis d’aquests llauradors/es.
• Passarem de 10.000 taronjades populars i
escolars anuals promogudes per l’Ajuntament
a 15.000 taronjades, amb la compra d’una
segona màquina municipal de fer sucs.
• Assegurarem l’ús agrari de la finca de la
Torre dels Pares davant l’amenaça de convertir-lo en un camp de golf.
• Crearem un banc de llavors autòctones
i ecològiques a la Xarxa d’Horts Urbans de

Gandia i una agenda d’activitats de formació
agrària (Aula Agrària) estable.
• Impulsarem la creació d’un Parc Agrari
Local entre Gandia i el Grau on s’afavorirà el
conreu ecològic i la interpretació agrícola.
• Després d’haver construït, aquesta legislatura l’espai agrari del secà, en l’Alqueria
Martorell, el posarem en marxa i organitzarem
visites escolars i populars.
• Tindrem una participació activa, de la mà
de la confraria de pescadors, en el desenvolupament de la Estratègia de Desenvolupament Local Pesquer que s’ha posat en marxa
aquesta legislatura.

Canvi climàtic i transició energètica
- Crearem l’oficina de transició energètica per a assessorar la ciutadania
sobre les iniciatives disponibles per
realitzar el canvi cap a energies renovables.
• Crearem un espai físic on atendre a les
persones i empreses per a facilitar mecanismes de transició energètica
• Promourem juntament amb altres administracions, el canvi de cremadors a trituradores en el sector agrari per tal d’evitar la crema
dels residus vegetals i afavorir el seu retorn a
la terra.
• Es posarà en marxa una segona fase del
pla d’esponjament urbà que afavorirà la conversió d’espais cimentats en espais verds i
arbrats.
• Crearem el Pla de Reconversió Energètica
de Gandia per tal de fer una diagnosi actual
i determinar les actuacions possibles per
canviar les fonts actuals d’energia per altres
sostenibles.
• Començarem la II fase de transformació
del parc mòbil municipal en vehicles elèctrics,
incorporant en totes les contractes que utilitzen vehicles, la condició de que han de ser
elèctrics.

Qualitat ambiental (aire, soroll, llum,
residus i aigües) - Avançarem més
encara en recollida selectiva i serem
un exemple en l’ús de les energies
netes: recolzarem l’autosuficiència
energètica amb fonts renovables.
• Posarem en marxa la recollida de la fracció
orgànica en tot el municipi mitjançant un nou
contenidor (marró)
• Impulsarem, junt al Consorci de Residus,una planta de bioresidus (illa de compostatge) per al tractament de la fracció orgànica
local
• Impulsarem la construcció del tractament
terciari de la depuradora per utilitzar l’aigua
depurada per a regar.
• Establirem mecanismes regulars de mesura i estratègies de control de la contaminació
atmosfèrica
• Després d’aprovar el Pla de Sorolls, seguirem posant en marxa la seua aplicació amb
una II fase d’actuacions.

Turisme sostenible - Impulsarem
l’Estratègia de Sostenibilitat Ambiental en el sector i reforçarem els
programes turístics alternatius per
diversificar l’oferta als visitants.
• Ampliarem la oferta del programa #Platja
Natura a altres indrets
• Redactarem una estratègia ambiental per
al sector, amb accions concretes per tal de ser
més eficients en l’ús dels recursos naturals i
amb la generació de residus. (Responsabilitat
ambiental empresarial)
• Crearem un passaport verd que facilitarà
al turista, les visites mitjançant la combinació, bonificacions per paquets turístics, transport en bici, en bus o aparcament, segons el
temps i l’ús de la oferta turística.

• Seguirem publicant la revista Auir que
aglutina tota la informació i oferta turística de
l’estiu, donant una imatge de turisme complementari i divers
• Desenvoluparem plenament el Pla Director
de Sendes amb senyalització i infraestructures d’ús públic
• Desenvoluparem experiències de Pesca-Turisme juntament amb la confraria de
pescadors.
• Posarem en marxa el passaport familiar
per incentivar el turisme familiar durant tot
l’any en la XiveGa, amb tota una sèrie de bonificacions i facilitats per als usuaris.

Benestar animal - Garantirem el benestar animal, mantenint el compromís amb el sacrifici zero mitjançant
la municipalització del centre d’acollida dels animals.
• Dotar al consell animalista d’una ordre
anual d’ajudes per tal de desenvolupar programes vinculats al benestar animal.
• Elaborar una nova ordenança animal que
integre els nous serveis, els nous drets i les
noves obligacions dels propietaris, de respecte i defensa animal
• Construir un centre d’acollida animal
municipal, on es desenvolupe, per part de
l’adjudicatària del servei, totes les accions de
recollida, manteniment, adopció i voluntariat
• Ampliar el programa CER (Captura, esterilització i retorn) de gats fins a les 200 esterilitzacions anuals.
• Ampliar la xarxa de parcs canins
• Ampliar la oferta de formació de convivència amb els gossos que es fa des de la UPG.

Economia verda - Promocionarem
l’economia circular, donant suport a
empreses que impulsen mètodes de
producció ecològica i de proximitat,
especialment en el sector primari.
• Generar sinèrgies entre productors
d’ecològica, consumidors i el sector de la restauració mitjançant trobades, tastes,
• Establir una periodicitat trimestral de
l’actual mercat de proximitat i ecològic Prado
Terra.
• Posar en marxa la II fase del programa
de custòdia del territori Patrimoni Verd, per
implicar a les empreses en la participació de
la conservació i restauració de la biodiversitat
i del paisatge.
• Creació d’una marca i etiqueta verda que
reconega els resultats de la producció ecològica i local, dins la iniciativa «Productes de la
Safor»
• Vincular entre si a les empreses que
acomplisquen determinades bones pràctiques ambientals, per tal de generar paquets
d’oferta que enfortisca als participants.
• Aprovar una ordre anual d’ajudes a la
economia verda per tal d’incentivar autònoms
i empreses a executar programes de medi ambient, biodiversitat o educació ambiental.
• Promoure el festival de Cinema i Documental de Muntanya i Natura del País Valencià.

Mobilitat sostenible - Ampliarem i
connectarem la Xarxa de Carrils Bici
i assegurarem un transport públic
de qualitat i accessible que arribe a
tots els districtes de la ciutat.
• Tancar les anelles ciclistes que resten
pendents mitjançant nous trams de carrils
segregats.

• Aconseguir segregar carrils bici a les principals vies de circulació de la ciutat.
• Generar una targeta de mobilitat sostenible en la qual es vincule l’urbà (bus públic),
Saforbici i els aparcaments públics.
• Licitar el servei d’autobús de Gandia millorant l’actual xarxa, fent-la arribar als dos
centres d’interpretació natural els caps de
setmana i posant comptadors d’espera a les
principals parades.
• Continuar millorant el servei de Saforbici
arribant a les 500 bicicletes.
• Declarar Gandia ciutat 30
• Enfortir els programes municipals de
mobilitat a l’escola, com ara el camí escolar,
el passaport ciclista o la setmana de la mobilitat.
• Finalitzar les 9 sendes urbanes que recorren l’Anella Verda i donar-les a conèixer.

Educació i comunicació ambiental Seguirem apostant per una educació
que genere consciència ambiental
des de les bases i incidirem en les
campanyes de difusió i respecte ambiental.
• Ampliarem la possibilitat de participació
en els 13 programes de la Xarxa d’Ecoescoles, millorant el personal, la coordinació i els
recursos ofertats a les escoles i instituts.
• Crearem una plaça de Tècnic Municipal
d’Educació Ambiental.
• Seguirem donant suport als festivals educatius com ara Sona Baixet o RRRR Festival.
• Continuarem amb la celebració dels dies
mundials per tal de difondre campanyes de
respecte cap a la biodiversitat mitjançant la
continuïtat de l’Espai Natura.
• Generarem el Centre de Recursos Ambientals Municipal (online), on estaran a disposició
de les ONGs i de la població, les exposicions
ambientals municipals, els clips i documen-

tals produïts, els estudis i l’arxiu bibliogràfic
específic del municipi...
• Ofertarem formació sobre la Xarxa
d’Ecoescoles, mitjançant el CEFIRE, als
agents de sostenibilitat dels centres educatius creats aquesta legislatura.
• Seguirem amb la programació anual
d’educació ambiental XiveGa’t

URBANISME,
MOBILITAT
I SERVEIS
BÀSICS
- Impulsarem i exigirem el transport públic
comarcal: Autobús, tren Gandia-Oliva-Dénia,
xarxa de bicicletes públiques.
- Declararem nuclis històrics Beniopa, Benipeixcar i el Grau per tal de poder invertir-hi
més recursos.

- Ordenarem l’aparcament de la ciutat per tal
d’afavorir el veïnat.
- Ampliarem places d’aparcament gratuïtes i
millorarem o condicionarem solars existents
als diferents barris.
- Integrarem la mirada i necessitats de les
dones, tan sovint negligides, en una concepció
feminista dels espais urbans
- Lluitarem contra la gentrificació: l’atractiu
d’algunes zones d’oci no ha de perjudicar el
seu veïnat.
- Incorporarem els espais verds i naturals a
una estratègia de vida saludable per a ciutadans i visitants.
- Seguirem ampliant la xarxa de carrils bici
de la ciutat, garantint la seguretat dels seus
usuaris.
- Mantindrem i farem créixer el servei de bicicletes públiques Saforbici, oferint-lo a més
pobles.
- Continuarem oferint tarifes barates en els
aparcaments subterranis del nucli urbà que
hem remunicipalitzat i remunicipalitzarem.
- Optimitzarem els recursos per a la neteja de
la via pública fent èmfasi en el paper actiu de
la ciutadania en mantindre la ciutat neta amb
campanyes de concienciació.
- Auditarem els serveis bàsics que es presten
(parcs, jardins, aigua) i els remunicipalitzarem si es donen les condicions per a fer-ho de
forma eficient.
- Recuperarem la gestió pública del Cementeri Municipal.
- Incentivarem econòmicament el reciclatge
de residus amb bonificacions en la taxa
- Impulsarem la creació d’una Taula Municipal
de la Seguretat Privada, per a coordinar estos
serveis amb les forces policials municipals i
supramunicipals.

POLÍTIQUES
SOCIALS
BENESTAR SOCIAL
- Ampliarem els centres d’atenció a les dones
fomentant el treball comunitari per previndre
casos de violència de gènere.
- Desplegarem uns serveis socials pensats en
una base comunitària, ben implantada en els
barris i dirigits a tasques de prevenció, creant
més UTS.
- Reforçarem el vincle dels serveis socials
amb la xarxa d’entitats de la ciutat i treballar
transversalment amb altres àmbits clau com
l’educació o la sanitat.
- Treballarem per desenvolupar la nova Llei de
Serveis Socials Inclusius per tal que aquests
siguen un dret, un bé comú i un àmbit on la
ciutadania també tinga veu.
- Reforçarem l’àrea administrativa dels Centres Socials per a garantir una major eficàcia
en la tramitació d’ajudes que siguen d’urgència i així millorar la qualitat de les atencions.
- Impulsar el protagonisme de les dones migrades en les polítiques públiques, reforçant
els recursos dels serveis socials de base, la

mediació comunitària intercultural i la intervenció en els barris. En els casos en què es
generen conflictes, la intervenció deu prioritzar la mediació comunitària.
- Superarem l’actual política d’ajudes i establirem un recolzament econòmic d’inclusió,
dirigit al conjunt de persones en situació de
pobresa i amb dificultats per a cobrir necessitats bàsiques.
- Donarem a les Prestacions Econòmiques
Individualitzades (PEIs) un caràcter més integral, superant així el marcat caràcter assistencial de l’ajuda.
- Elaborarem un Pla contra la Feminització
de la Pobresa, que es plantege com horitzó la
seua reducció mitjançant un disseny cooperatiu i transversal entre: acció social, habitatge,
treball, educació i els diferents barris.
- Recolzarem les iniciatives que donen independència econòmica, integració i visibilitat
social a les dones migrades (cooperatives,
activitats formatives).
- Elaborarem un cens clar i transparent del
nombre de persones que viuen al carrer i les
seues necessitats.
- Impulsarem un pla conjunt amb les entitats
socials que ja treballen amb les persones que
viuen al carrer per a dibuixar objectius estratègics i itineraris d’inclusió destinats a garantir un habitatge (housing first) com mecanisme per a refer els vincles socials.
- Reorientarem les polítiques en favor de les
persones sense sostre per a basar-les en la
prevenció, l’atenció i l’autonomia personal.

DRETS DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

- Impulsarem una xarxa d’habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional
(cases tutelades i mòduls independents de
convivència, cooperatives d’habitatges adaptats) en col·laboració amb les entitats del
tercer sector.

- Treballarem conjuntament i dialogadament
amb els col·lectius representatius de la diversitat funcional per a redactar Plans d’accessibilitat a equipaments, àrees de treball o barris
- Codissenyarem amb les entitats de persones amb diversitat funcional visites als espais
naturals i culturals de la ciutat que, per la
seua naturalesa, no puguen ser adaptats en la
seua totalitat.

DRET A UN ENVELLIMENT DIGNE I
ACTIU
- Ampliarem la xarxa de centres de dia i convivència per a la gent gran.
- Posarem en marxa un programa municipal
d’acompanyament a persones majors que
viuen soles. Fomentarem els habitatges compartits entre joves i gent gran.
- Ampliarem els serveis d’atenció domiciliària,
la teleassistència i reforçarem els programes
de suport comunitari per a acompanyar situacions de soledat.
- Elaborarem programes que permeten a les
persones majors participar com a subjectes
actius en la societat sense patir discriminació
i gaudir d’independència i qualitat de vida.
- Instaurarem un Pla de Cooperació Intergeneracional, apropant associacions de joves
amb associacions de jubilats, centres de dia
i associacions de veïnes, creant vincles integradors que intenten evitar la discriminació
de les persones majors.
- Seguirem reclamant a les administracions
superiors (Estat, Generalitat) més inversions
en infraestructures destinades a les persones
majors, sobretot residències.
- Estimularem l’aparició d’espais residencials
de vivendes d’ús compartit i espais comuns
per a ús exclusiu de gent gran, com a alterna-

tiva al model actual de residències.
-Inclourem en el consell de salut a l’associació de pensionistes i jubilats de la Safor.

HABITATGE DIGNE I ACCESSIBLE
- Augmentarem un 30% els habitatges socials
destinats a les persones que més els necessiten.
- Seguirem buscant alternatives al desnonament que garantisquen a les persones afectades un sostre digne i estable on viure.
- Fomentarem l’habitatge compartit entre
gent jove i gent gran.
- Potenciarem l’agència municipal d’habitatge
per facilitar l’accés a una vivenda digna a la
ciutadania.
- Crearem un registre de vivendes buides per
evitar l’ocupació ilegal de màfies.

MENORS
- Crearem el Pla Municipal de Suport i Acompanyament en l’Estudi per a l’alumnat en risc
d’exclusió social.
- Lluitarem per la construcció de pisos tutelats que trenquen amb el model dels centres
de menors.
- Elaborarem un Pla de Treball Comunitari
destinats a la integració dels joves i menors
una vegada abandonen els centres de menors.
- Recuperarem la figura de l’educador de
carrer per barris, figura de referència per als
menors i adolescents i que els acompanye, en
col·laboració amb els Serveis Socials, la Policia Local i les associacions de veïns
- Recolzarem les famílies i mares en les
qüestions relacionades amb el naixement i
la criança (risc prenatal, acompanyament en

primers mesos), especialment en àmbits de
risc social
- Posarem en marxa un programa sobre Salut
i Escola, d’informació i prevenció sobre salut
mental, afectiva i sexual i addiccions.
- Vetllarem per l’adequada atenció dels menors en risc d’exclusió social en el seu temps
lliure, amb instal·lacions específiques (un
Centre de Dia de Menors) o compartides (les
preexistents, a les quals eixos menors no tenen accés o hàbit d’ús).

SALUT
- Exigirem el Centre de Salut del Grau 24h i la
construcció del Centre de Salut del Raval
- Prioritzarem els usos sociosanitaris del polígon Sanxo Llop, on es troba el nou Hospital
Francesc de Borja.
- Reclamarem la ràpida construcció del nou
centre de salut en el solar de l’antic hospital
en Roís de Corella.
- Dinamitzarem les iniciatives de salut pública
i l’associacionisme sanitari des de les noves
instal·lacions.
- Demanarem la construcció d’un hospital de
crònics que solucione la necessitat actual i
creixent d’atendre a estos malalts prop d’on
viuen.
- Treballarem per a aconseguir un servei escolar d’infermeria, en col·laboració amb l’administració educativa.

IGUALTAT I DIVERSITAT
- Treballarem per aconseguir un centre
d’atenció 24 hores i vivendes d’emancipació
per a dones víctimes de la violència masclista.
- Examinarem des d’una perspectiva feminista tots els aspectes de la vida de la ciutat, per
a transformar-los.
- Vetllarem per la paritat de gèneres en els
organismes de l’administració.
- Assessorarem i reconeixerem les empreses
que implanten un Pla d’Igualtat.
- Seguirem fent d’altaveu a totes les iniciatives educatives i cíviques de prevenció i suport
a la violència de gènere
- Consolidarem la Mesa de Coordinació contra
la Violència de Gènere de Gandia (prevenció,
policia, jutjats, atenció psicològica i social,
vivenda).
- Continuarem la col·laboració amb la Generalitat per ampliar els pisos tutelats per a les
víctimes de violència masclista.
- Realitzarem el ja aprovat II Pla Municipal
d’Igualtat, per a diagnosticar i incidir sobre
les actituds i estructures que impedeixen el
desenvolupament de les dones.
- Farem de l’Ajuntament de Gandia un ens
model per a la igualtat laboral i de tracte entre
homes i dones (Pla d’Igualtat entre Funcionaris).

- Ampliarem els punts violeta a totes les festes locals com hem fet en en Fira i Festes i en
falles, per evitar l’assetjament sexual. .
- Impulsarem, a partir dels referents existents
a la ciutat, la promoció de l’esport femení i
mixt des de les categories infantils fins als
estils de vida saludables en adults.
- Repensarem i corregirem la forma en què
l’espai urbà de la ciutat s’ha concebut al marge o contra les dones i les seues formes de
vida (Urbanisme Feminista)
- Continuarem practicant el llenguatge inclusiu en les comunicacions amb la ciutadania
- Crearem l’oficina municipal d’atenció a víctimes de la LGTBI-fòbia i delictes d’odi.
- Ampliarem les campanyes contra la LGTBI-fòbia, especialment als centres educatius.
-Consolidarem l’orgull LGTBI i Gandia com a
destí gayfrienly.
- Donarem suport a la cultura de la diversitat
com el festival Mostra’t Gandia.

EDUCACIÓ
- Vigilarem i supervisionarem el pla edificant
(millora d’instal·lacions, nova construcció i
ampliació de centres educatius) fent èmfasi
en l’institut Ausiàs March.
-Ampliarem la gratuïtat de les escoletes municipals al tram de 0 a 2 anys.
-Crearem ludoteques als barris adequats
amb materials lúdics i joguets, companyia
per compartir el joc i la diversió i aprendre al
mateix temps.
-Reinventarem els parcs públics per fer-los
interactius per a les xiquetes i els xiquets.

-Ampliarem les funcions actuals dels centres
cívics i dels patis de col·legis i instituts per a
realitzar activitats educatives i lúdiques fora
de l’horari escolar.
-Crearem el programa pinta escola per decorar els murs i parets que envolten col.legis i
instituts.
-Aumentarem les ajudes a l’AMPA de cada
centre així com una específica per a la Coordinadora.
-Crearem una Escola de Pares i Mares, amb
ponències, intercanvi d’experiències, tallers…
- Incrementarem el personal docent que puga
estar en les biblioteques públiques de Gandia,
ajudant als xiquets i xiquetes a fer els deures.
-Potenciarem les noves línies de Formació
Professional i el Consell de la Formació Professional.
-Millorarem el manteniment dels centres
educatius.
-Millorarem les instalacions de les escoletes
municipals.
-Dotarem del material necessari a les escoles
de música. Especialment a l’escola de música
de Beniopa, que en breu serà una realitat.
- Crearem la mesa d’innovació educativa i
premi d’innovació per compartir experiències
i coneixements que realitzen als centres de la
nostra ciutat.
-Instarem a la Conselleria d’educació per
fomentar la implicació orientativa i el suport
psicològic per a xiquets i xiquetes amb problemes d’assetjament i problemes emocionals. Com per exemple addiccions a les noves
tecnologies.

JOVENTUT
- Crearem un alberg de la joventut a Gandia.
- Garantirem la Fira de l’estudiant contant
amb el Consell dels Joves de Gandia per a la
seua realització.
- Millorarem el programa d’Oci «Nocturnea»
com a alternativa a la festa de nit i el consum
d’alcohol.
- Ampliarem el conveni amb el Consell dels
Joves de Gandia.
- Garantirem l’opertura del Casal Jove del
Grau ja adjudicada per a la seua construcció.
-Ampliarem el departament de Joventut amb
més personal.
-Continuarem afegint targetes d’ús cultural o
social, com la 12.35 de descomptes, el carnet
d’alberguista o el de museus.
-Continuarem fomentant el voluntariat ecològic.
-Proporcionarem nous materials i garantirem
el manteniment adecuat de l’skate park i resta
d’espais per a esports urbans.
-Crearem un registre de grups locals i comarcals amb un circuit per garantir la seua potenciació.

ESPORTS
- Posarem en marxa un Pla de Foment als Barris de l’esport i els hàbits de vida saludables,
aprofitant l’equipament específic de cada
barri.
- Redactarem d’un Pla Estratègic d’instal·lacions esportives, que determine les necessitats de manteniment, reforma i ampliació de
les existents
- Dedicarem una especial atenció a la Pista
d’atletisme, el Pavelló del Raval, la Sala d’Halterofília, la pista de Beniopa i la piscina coberta de Gandia
- Redactarem un Programa d’actuació anual
juntament amb els clubs i responsables escolars d’Educació física per a donar continuïtat
als projectes de cada escola
- Compatibilitzarem el suport a la formació
dels monitors esportius amb l’exigència de
titulacions adequades per a exercir eixa tasca
- Dotarem de més eines i personal al Servei
Municipal d’Esports
- Oferirem formació específica als directius
dels clubs esportius, en qüestions sobre gestió, legislació, responsabilitats, accés a subvencions
- Concedirem les subvencions esportives
d’acord amb les aportacions socials de cada
club, mitjançant un barem que valore l’activitat desenvolupada i la seua base social
- Col·laborarem en els diversos esdeveniments esportius que presenten els clubs en la
seua actuació competitiva, tant en la vessant
de mostra com en la de consecució d’objectius esportius
- Aprofitarem el nostre clima, entorn i ins-

tal·lacions per a fer de l’esport un recurs
turístic tot l’any.
- Incentivarem la pràctica de l’esport femení
i donarem suport a les iniciatives que el promoguen.

PARTICIPACIÓ
I ADMINISTRACIÓ
-Crearem els pressupostos participatius infantils.
- Augmentarem la quantitat anualment destinada als pressupostos participatius i la freqüència de les consultes.
- Aprofundirem en la cultura democràtica de
la ciutat: no decidirem sense escoltar, preguntar, dialogar.
- Fomentarem un associacionisme genuí i
independent, al qual donarem veu en les decisions públiques.
- Comunicarem amb claredat i senzillesa la
informació municipal, per a garantir una gestió transparent.
- Desplegarem ferramentes noves i eficaces
per a comunicar-nos, bidireccionalment, la
gent i l’administració.

- Simplificarem els tràmits burocràtics tant
municipals com supramunicipals, fent de pont
cap entre els ciutadans i altres administracions
- Establirem clàusules de contractació amb
l’Ajuntament en la línia dels valors proposat
per l’Economia del Bé Comú.

CULTURA
-Millora i adequació dels Centres Socials i altres equipaments dels barris per tal de poder
dotar-los d’activitats permanents i estables:
cursos, tallers, exposicions, debats, etc.
- Crearem la Casa dels Clàssics, un espai de
difusió i recerca de les figures més importants
que ha donat la literatura valenciana ambientat en el nostre Segle d’Or, on tota la ciutadania i la gent que ens visite podrà acostar-se al
nostre llegat cultural i històric, al temps que
investigadors de tot el món podran desenvolupar les seues recerques.
-Impulsar el MAGa com a “marca” museística
de la ciutat, amb millors dotacions d’infraestructures i recursos perquè puga acollir la
història de la ciutat fins als nostres dies.
- Iniciarem un pla continuat d’excavacions
i recuperació del castell de Bairén i el seu
entorn per convertir-lo, junt al Palau Ducal, en
l’epicentre d’una oferta cultural complementària al turisme familiar de sol i platja.
- Acordarem amb les institucions privades
propietàries de monuments històrics i jaciments arqueològics un calendari de visites
que facilite l’accés de tota la ciutadania a
aquests espais.

- Crearem la figura de l’animador sòciocultural
de barri/s per tal de coordinar les iniciatives
entre les associacions, la Junta de Districte i
el Departament de Cultura.
-Millorarem i adequarem les instal·lacions de
la UPG perquè puga donar cabuda a un major nombre de persones i ampliar l’oferta de
tallers, cursos i activitats.
-Ampliarem els recursos del CEIC Alfons el
Vell i possibilitar un espai que permeta treballar en condicions dignes este prestigiós
Organisme Cultural.
-Adequarem l’antiga estació del ferrocarril del
Grau, actualment abandonada, per a la creació d’un Espai de la Memòria del Port on queden reflectides la història del Port, la creació
del ferrocarril, els bombardejos de la Guerra
Civil i el posterior exili, a més de la importància comercial en els anys d’espendor agrària,
l’activitat pesquera o la més actual com a
transport turístic amb les Illes.
-Fomentarem les negociacions amb El Centre
Internacional de Gandia de la Universitat de
València (CIG-UV) per tal de recuperar la seua
implicació amb el teixit empresarial i social
de la Comarca; per fer possible la implantació
de Graus i Post-Graus, la creació de Càtedres
i Instituts d’Investigació arrelats al territori,
tant com la dinamització i la producció cultural.
- Revisarem el model de la Universitat d’Estiu
per adaptar-lo als nous temps i amb una major relació amb l’entorn.
-Mantindrem i millorarem el nivell de qualitat
de l’oferta musical, teatral, cinematogràfica i
expositiva actual.
-impulsarem projectes de recerca, divulgació i suport als creadors/es i a les iniciatives
privades complementàries a la programació
municipal.
-Crearem a l’Alqueries del Gall un centre de
divulgació de la fideuà i la cuina saforenca.

