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ECONOMIA, REMUNICIPALITZACIÓ,
OCUPACIÓ I COMERÇ LOCAL
1.

Recuperar els serveis públics els contractes dels quals vencen i passar a la seua gestió directa
per part de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aconseguir una reducció de costos i una millora del
servei.

2.

Incloure clàusules socials en tots els contractes que se signen per a garantir unes condicions
laborals dignes per als treballadors, respecte al medi ambient, etc. De la mateixa manera,
negociar la introducció d'aquestes clàusules socials en els contractes que estan en vigor.

3.

Crear bosses d'ocupació, gestionades per l'ajuntament, per a cobrir les necessitats generades
pels serveis públics remunicipalitzats.

4.

Negociar amb les empreses la concessió de les quals no vença durant aquesta legislatura que
la contractació per a llocs de treball sense formació específica es faça mitjançant una borsa
d'ocupació temporal gestionada per l'Ajuntament. Aquesta bossa tindrà en compte la
situació socioeconòmica, amb especial atenció a col·lectius amb majors dificultats d'inserció
laboral com a joves, majors de 50 anys, etc.

5.

Signar convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants i empresaris amb la
finalitat de dur a terme accions conjuntes de formació i inserció laboral.

6.

Fomentar el cooperativisme mitjançant la formació i orientació així com l'assistència tècnica i
jurídica. Crear programes de subvencions de suport a projectes cooperatius.

7.

Crear mecanismes d'ajuda directa al xicotet comerç mitjançant partides econòmiques per a
la reactivació del comerç local.

8.

Crear una banca pública que ajude els emprenedors del nostre poble i famílies per a
desenvolupar una economia real i sostenible creadora d'ocupació.
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9.

Desenvolupar pressupostos participatius per barris i associacions.

10.

Incloure beneficis socials en les ordenances fiscals per a col·lectius desfavorits facilitant així
uns impostos progressius més concordes a la realitat diversa de les famílies. Es requereix una
redistribució justa de la riquesa perquè existisca una igualtat real d'oportunitats.

11.

Posada en marxa d'un Viver d'empreses i Co-Working.

12.

Donar suport a el teixit comercial de proximitat amb la producció i el consum local
(Productes de Km 0).

13.

Desenvolupar una plataforma web per a la venda on-line de productes del Mercat de
Catarroja.

14.

Crear una aplicació per a ajudar i potenciar el comerç local.

15.

Crear, recuperar i continuar amb aquelles campanyes institucionals de suport al comerç local
com el “Taparroja”, concursos d'escaparatisme, etc.

16.

Simplificar i facilitar amb ajuda tècnica la burocràcia i els tràmits del comerç local.

17.

Informació en les vies públiques mitjançant panells informatius dels comerços.
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URBANISME I MEDIAMBIENT
18.

Esquerra Unida

Desenvolupar un planejament urbanístic rigorós i integral, amb participació real de la
ciutadania, que atenga a tota la complexitat i diversitat d'interessos: les actuacions
urbanístiques, pel seu cost i marc temporal, han de comptar amb el màxim consens.

19.

Revertir les actuacions en el viari que no han sigut fruit del consens veïnal, respectant la
diversitat d'interessos i sobre la base de l'aplicació d'una disciplina urbanística rigorosa.

20.

Promoure la conservació i revitalització del nostre Centre Històric mitjançant la creació de
plans integrals, ajudes a la conservació i rehabilitació d'edificis que preserven el caràcter
tipològic i ajudes a la implantació del xicotet comerç.

21.

Preservar sòl públic per a equipaments, equipaments per a serveis públics al ciutadà i espais
per a les nostres associacions, equipaments vertebradors de la vida social en els barris.

22.

Desenvolupar polítiques per a garantir el dret a l'accés a l'habitatge a preus assequibles
mitjançant mesures fiscals i la col·laboració amb l'administració autonòmica per a crear un
parc públic d'habitatges de lloguer.

23.

Promoure l'ús cultural i social de solars per part d'entitats veïnals promovent acords de
cessió temporal amb els seus propietaris.

24.

Dotar en cada barri espais públics oberts amb instal·lacions i condicions d'ús a fi d'agilitar i
abaratir els tràmits administratius de la seua utilització per part de les nostres associacions.

25.

Optimitzar l'ús dels nostres edificis públics posant-los a la disposició de la ciutadania,
ampliant els seus horaris i agilitant els tràmits de concessió.

26.

Resoldre el problema creat amb la reducció de places d'aparcament en el viari sense
contemplar alternatives, creant bosses d'aparcaments en solars i sòl públic.
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27.

Eliminar barreres arquitectòniques i sensorials tant en el nostre viari com en l'accés i
mobilitat en els edificis públics.

28.

Crear una línia d'ajudes complementària a les autonòmiques per a la seua eliminació en
edificis privats.

29.

Assegurar en cada barri un nombre de places d'aparcaments reservades per a persones amb
mobilitat reduïda en funció de paràmetres de població i distància

30.

Eliminar els punts negres en el nostre nucli urbà i polígon, que per la seua escassa
il·luminació o per ser pocs freqüentats siguen insegurs. Integrar la perspectiva de gènere i la
mirada de la infància en l'anàlisi i millora de l'espai públic.

31.

Concebre l'espai públic com a espai per al veïnat, recuperant el seu ús tradicional i evitant la
seua mercantilització.

32.

Crear rutes infantils, camins escolars assegurances i carrils bicis per a possibilitar el
desplaçament amb autonomia de xiquets i xiquetes, que afavorisca la interrelació de les
escoles i els espais públics pensats especialment per a la infància i amb una senyalització
adaptada a les característiques dels usuaris.

33.

Millorar el servei de recollida d'andròmines de la via pública, augmentant la freqüència i la
capacitat d'aquest.

34.

Recuperar, preservar i millorar la qualitat ambiental del nostre mig urbà, l'absència de
contaminació acústica, una il·luminació no contaminant, neteja dels nostres carrers, bon
estat dels nostres parcs.

35.

Incrementar els serveis municipals de gestió pública per a escurçar els terminis de
reparacions.
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36.

Propiciar un equilibri ecològic urbà saludable amb la preservació d'espècies afavoridores per
a la salut i el benestar humà.

37.

Col·laborar amb totes les administracions competents per a crear un accés directe al centre
urbà des de l'autovia.

38.

Solucionar el problema creat pel mal disseny del carril bici al seu pas pel polígon industrial
així com crear bosses d'aparcament en solars mitjançant un conveni amb els seus
propietaris.

39.

Col·laborar amb les empreses del polígon, generadores de bona part dels nostres ingressos
municipals, per a la millora de les instal·lacions i serveis municipals per a garantir la seua
competitivitat.

40.

Solucionar els problemes d'inundacions en els túnels que connecten el nostre nucli urbà i
polígon.

41.

Recuperació de la imatge tradicional del port i les seues construccions tradicionals que
representen el seu patrimoni etnològic arquitectònic -patrimoni del qual existeix suficient
documentació- i recuperació paisatgística del seu entorn.

42.

Solucionar el problema dels sediments contaminats i dotar d'un sistema de filtració de les
aigües de la séquia.

43.

Posar en valor el Port de Catarroja, la seua riquesa mediambiental i etnogràfica col·laborant
amb les entitats que operen en ell –associacions de vela llatina, Tancat de la Pipa…- per a a
través d'accions divulgatives (centres educatius, exposicions, recopilació fotogràfica…)
millorar el seu coneixement entre la població local.

44.

Dur a terme accions per a recuperar els valors de la nostra horta, tant en la seua
productivitat lligada a conceptes com la sobirania alimentària, de productes de qualitat i
proximitat, com a la millora dels seus valors paisatgístics, arquitectònics i etnològics.
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45.

Col·laborar amb l'Escola de Capatassos per a crear plans de formació i d'educació ambiental.

46.

Potenciar l'agricultura ecològica i la seua comercialització en el nostre Mercat Municipal.

47.

Donar suport i impulsar les cooperatives agrícoles i els grups de consum.

48.

Millorar els camins, els motors i el sistema de séquies.

49.

Eliminar els abocadors incontrolats.

50.

Protegir i conservar el patrimoni arquitectònic i etnològic rural i el seu entronitze paisatgístic.

51.

Crear rutes senyalitzades amb indicació d'espècies cultivades, fauna, elements arquitectònics
i etnogràfics.

52.

Crear espais d'oci respectuosos amb els valors i accions d'educació ambiental coordinats
amb els centres educatius.
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PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA

COMUNICACIÓ
53.

I

Desenvolupar una democràcia participativa recolzada en consells i consultes ciutadanes
permanents i en l'exposició i divulgació correcta de projectes, amb la participació ciutadana
com a element transversal en totes les àrees d'actuació municipals.

54.

Incorporar l'ús de les noves tecnologies, sense menyscapte d'altres formes presencials, per a
facilitar la participació de tots i totes les veïnes.

55.

Desenvolupar uns mitjans de comunicació municipals plurals i que reflectisquen la diversitat
cultural, amb espais per a tots els grups polítics amb representació, associacions i col·lectius
de Catarroja, amb el seu corresponent òrgan de gestió plural.

56.

Impulsar una ràdio local amb un òrgan de gestió format pels grups polítics amb
representació, amb participació veïnal i d'associacions que garantisca la seua pluralitat i
diversitat cultural.

57.

Facilitar l'accés real a la informació municipal, donant a conéixer els costos de les diferents
actuacions així com acostar al ciutadà el funcionament administratiu de l'ajuntament, els
seus òrgans de decisió i les decisions preses en els plens.

58.

Desenvolupar els diferents consells ciutadans, del port, de joventut, etc. com a entitats
consultives, d'anàlisis de realitat social de Catarroja i cerca en comú d'accions, amb objectius
i sistema d'avaluació anual.

59.

Dotar de mitjans, formació i estructura laboral als recursos humans de l'ajuntament perquè
la participació, transversal a totes les àrees, siga fonamentalment desenvolupada a través de
la seua gestió pública.
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EDUCACIÓ
60.

Desenvolupar un projecte de Ciutat Educadora i crear el Consell de la Infància. Promoure
projectes educatius de localitat amb espais de debat i reflexió entre els diferents agents
educatius i socials amb els quals connectar els projectes educatius dels centres: educació per
a la salut, esport, educació viària, sexisme, xenofòbia, educació mediambiental, reciclatge,
educació del temps d'oci, voluntariat...

61.

Dotar de valor educatiu a totes les actuacions municipals i destinar recursos per a
desenvolupar l'acció educativa transversal a l'Ajuntament i el treball en xarxa d'institucions i
entitats ciutadanes.

62.

Prevaldre i fomentar l'ús del valencià com a senya d'identitat del poble, respectant la
diversitat cultural i lingüística de totes les persones que viuen a Catarroja.

63.

Crear rutes infantils, camins escolars i carrils-bici per a possibilitar el desplaçament amb
autonomia dels xiquets i xiquetes pel poble, que afavorisquen la interrelació de les escoles i
els espais pensats especialment per a la infància i amb senyalització adaptada a les
característiques dels usuaris.

64.

Iniciar un projecte municipal d'organització de la jornada escolar acadèmica i d'oci que
permeta coordinar els centres educatius i les entitats que ofereixen activitats per als xiquets i
xiquetes buscant una distribució més racional del temps educatiu, d'oci i laboral que
permeta la conciliació familiar.

65.

Crear un programa de subvencions específiques destinades a projectes d'associacions locals
que tinguen un especial valor educatiu així com a projectes d'equips docents encaminats a la
millora de l'educació.

66.

Fomentar els horts escolars i en espais públics comuns aprofitant al màxim el seu valor
educatiu.
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67.

Aprofitar tots els espais públics com a elements educatius: espais expressius en murs i
tanques, espais per a jocs tradicionals, parc d'educació viària per a bicis, etc.

68.

Fer un parc arqueològic de la Vila Romana amb monitors i tallers perquè els joves, xiquets i
xiquetes estudien, coneguen i estimen la història del poble.

69.

Fer ús del Port i l'Horta de Catarroja com a espais naturals de màxim interés educatiu i
mediambiental on centrar accions educatives, com per exemple visites guiades, gastronomia,
vela llatina, etc.

70.

Donar suport a l'activitat educativa del Conservatori de Música i de les Escoles de Música de
la Unió Musical i de L’Artesana. Establir convenis amb aquestes, dotar-les d'ajudes i finançar
la concessió de premis als músics, grups musicals i estudiants.

71.

Promoure l'oci educatiu en totes les edats.

72.

Obrir els centres educatius fora de l'horari lectiu: aprofitament d'espais esportius, ús de les
infraestructures per associacions culturals, etc. Dotar dels recursos suficients per a assegurar
una bona convivència en l'espai.

73.

Donar suport i potenciar la creació i desenvolupament dels projectes de patis coeducatius
dels centres escolar.

74.

Exigir a la Generalitat que s'incrementen els recursos humans i econòmics per a l'escola
pública.

75.

Mantindre una actitud permanent de negociació i reivindicació amb les administracions
autonòmiques perquè els centres públics d'ensenyament reuneixen les millors condicions
quant a infraestructures, recursos humans i materials, programes d'atenció a la diversitat i
compensació de desigualtats, programes de formació de famílies i docents, programes
d'investigació i innovació educativa i tots aquells que propugnen una educació de la màxima
qualitat per a totes les persones.
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76.

Exigir a la Conselleria d'Educació la disminució de les ràtios escolars.

77.

Potenciar la participació de les famílies i dels alumnes en la vida dels centres educatius i en
els òrgans de participació municipals, donant prioritat a les necessitats i reivindicacions de
les AMPA.

78.

Mantindre i promoure la representació municipal en els consells escolars dels centres
educatius per a conéixer les seues necessitats i participar activament en la seua gestió.

79.

Planificar activitats educatives alternatives (Jornades, Seminaris, Conferències, Grups de
Debat) que permeten a la ciutadania adquirir consciència crítica per a participar amb rigor i
responsabilitat en assumptes socials i polítics: justícia social, convivència i pau, ecologia,
medi ambient i sostenibilitat, salut física i mental, igualtat entre homes i dones, llibertat
sexual, multiculturalitat, etc.

80.

Destinar el sòl públic d'ús educatiu exclusivament a la construcció de centres públics.

81.

Auditar l'estat d'edificis, instal·lacions esportives i patis de les escoles públiques i procedir a
les obres de reparació, reforma, manteniment, ampliació i millora.

82.

Assegurar mitjançant la Comissió Municipal d'Escolarització l'escolarització equilibrada de
l'alumnat en tots els centres educatius.

83.

Lluitar contra la segregació escolar amb la promoció i aplicació del principi d'escolarització
equilibrada com a eix de tota la planificació educativa (reserva de places, gestió de la
matrícula, disminució de ràtios, etc.).

84.

Promoure i potenciar polítiques compensatòries en aquells centres que concentren a
alumnat amb més dificultats.
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85.

Lluitar contra els efectes educatius de la pobresa infantil i posar tots els mitjans per a reduir
de forma dràstica el fracàs i l'abandó escolar amb la creació de serveis multidisciplinaris que
atenguen les necessitats socials i educatives de 0 a 18 anys.

86.

Promoure aules de reforç per a alumnes de famílies en situació de pobresa i exclusió per a
lluitar contra el major risc de fracàs escolar i els baixos resultats educatius.

87.

Millorar l'oferta educativa en períodes vacacionals de manera que siga integradora i de
qualitat.

88.

Millorar l'oferta d'activitats complementàries extraescolars com a escoles esportives, escola
de teatre, aules matinals, etc.

89.

Incrementar els recursos per als programes existents contra l'absentisme i l'abandó escolar.

90.

Iniciar la creació d'una xarxa pública d'Escoles Infantils de 0 a 3 anys amb l'objectiu d'arribar
a cobrir les necessitats del poble. Ampliar l'oferta de serveis educatius per als xiquets de 0 a
3 i les seues famílies: espais familiars, ludoteques...

91.

Promoure polítiques de formació permanent per a garantir l'educació de totes les persones
en qualsevol edat. Donar el suport adequat a l'Escola d'Adults i iniciar un projecte obert i
participatiu amb la finalitat d'ampliar el seu servei.

92.

Potenciar l'ensenyament dels idiomes facilitant possibles ampliacions de l'extensió de
l'Escola Oficial d'Idiomes a Catarroja.
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JOVENTUT, ADOLESCÈNCIA I INFÀNCIA
93.

Millorar el funcionament del Centre d'Informació Juvenil perquè done un servei complet i de
qualitat que responga a les demandes i necessitats de la joventut en temes d'ocupació,
habitatge, voluntariat i participació, mobilitat i estudis.

94.

Donar suport tècnic des de l'àmbit municipal en el programa europeu de Garantia Juvenil.

95.

Dotar d'Educadors/se Socials als Centres de Secundària amb contacte directe amb els
adolescents per a vincular l'educació formal a l'educació no formal (Valors, Participació
Ciutadana, etc.) i la posada en marxa d'organitzacions juvenils en els propis centres.

96.

Vincular el treball d'informació i dinamització juvenil als centres educatius, si més no,
d'ensenyament secundari, programant activitats i ordenant-les en un catàleg d'accions i
serveis per als IES per a racionalitzar la relació entre els centres educatius i el conjunt dels
departaments municipals actuant la Regidoria de Joventut com a interlocutora.

97.

Oferir ajudes al transport per a joves en general i estudiants en particular.

98.

Generar eines per a l'orientació acadèmica i professional com per exemple un portal web
interactiu per a definir itineraris de formació.

99.

Promoure l'educació per a la participació social amb l'objectiu de generar organitzacions,
grups i associacions juvenils.

100. Crear un fòrum o assemblea de participació juvenil on estiga tothom representat, construint
amb el temps el que serà el futur Consell de la Joventut de Catarroja.

101. Crear

una bossa econòmica específica per a projectes d'associacions i/o grups de joves,

apostant per treballar de manera progressiva amb pressupostos participatius en polítiques
de joventut.
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102. Detectar

i previndre, especialment des de l'escala local, tendències socials que mostren

modalitats d'intolerància i violència passiva o de baixa intensitat per a articular mecanismes
que puguen reduir-la i desactivar-la (des de la violència de gènere fins a actituds de
xenofòbia, aporofòbia o LGTBfòbia).

103. Facilitar l'accés a l'administració pública per part dels i les joves, simplificant tramitacions,
unificant i coordinant respostes i serveis.

104. Crear i fomentar les Cases de Joventut seguint el model de la Federació de Casas de Joventut
de la Comunitat Valenciana (FCJCV) on són els propis joves els que gestionen i programen les
activitats dels centres juvenils.

105. Facilitar la participació als diferents projectes del programa europeu Erasmus +.
106. Implicar

la població juvenil en les festes municipals generant projectes culturals i festius

portats per els/les propis/es joves

107. Convocar

concursos públics de projectes juvenils per a dinamització d'edificis i espais

municipals que estiguen inutilitzats.

108. Tindre en compte aspectes d'interculturalitat en les diferents intervencions amb la joventut
prevenint actituds d'intolerància i racisme.

109. Promoure la creació cultural juvenil en totes les disciplines (art urbà, música, grafiti, etc.)
segons les necessitats i preferències dels joves.

110. Obrir espais per a l'oci nocturn, implicant directament

els i les joves en el disseny d'aquests

programes alternatius.

111. Confeccionar,

a nivell local, catàlegs de serveis i activitats que promouen les entitats i

col·lectius socials i juvenils per a donar-li difusió.
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112. Articular ofertes d'activitats treballant amb la gent i entitats que ja està fent-les, aplicant
criteris de coresponsabilitat i cogestió, entre allò públic i allò social.

113. Oferir servei de WIFI obert en els diferents espais joves del municipi, igual que formació per
al bon ús de les xarxes socials entre la població adolescent i juvenil.
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ESPORTS
114. Fomentar

l'esport en totes les edats i a l'abast de tot el món amb les instal·lacions

adequades i gratuïtes. Modificació de les Ordenances d'ús de les instal·lacions esportives
aprovant preus reduïts per a les associacions i clubs esportius de Catarroja.

115. Crear i mantindre actualitzada una Guia de recursos esportius del municipi en col·laboració
amb les associacions i clubs esportius de Catarroja.

116. Programes especials de promoció de l'esport entre els joves, majors i dones, amb jornades
específiques i suport amb recursos a entitats que realitzen activitats amb aquests col·lectius.
Creació del programa Escola esportiva municipal dels nostres Majors.

117. Organitzar

esdeveniments esportius (competicions municipals i trobades comarcals) on

participen les entitats esportives: clubs, escoles, etc., i des d'on es promocione el joc no
competitiu.

118. Desenvolupar un programa i jornades amb marcada participació social on es promocione el
voluntariat esportiu.

119. Posar l'esport al servei de la ciutadania fent-lo assequible a totes les economies amb plans
d'ajuda als més necessitats.

120. Programes d'integració mitjançant l'esport de col·lectius amb necessitats especials.
121. Establirem

ajudes de transport per a esportistes que practiquen disciplines sense

representació en el nostre municipi que els obligue a competir en clubs de fora de la
localitat.

122. Col·laborar amb els centres escolars i clubs esportius per a fomentar l'activitat esportiva i
realitzar programes conjunts i activitats extraescolars, adequant els horaris de realització
dels mateixos a les edats dels participants.
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123. Optimitzar l'ús de les instal·lacions esportives i les dels col·legis, fins i tot per als caps de
setmana.

124. Pla

pluriennal d'inversions en infraestructures esportives que harmonitzen, racionalitzen,

modernitzen i que permeten la pràctica de les activitats esportives, comptant amb l'opinió
dels usuaris finals de les instal·lacions.

125. Plans

de manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals. Esmena de

deficiències en les instal·lacions municipals.

126. Inversió en noves instal·lacions necessàries. Construcció d'una pista multiesportiva coberta
annexa al Pavelló municipal i la seua connexió amb el mateix i el Complex esportiu municipal.

127. Millorar els espais esportius als parcs del municipi i crear noves zones d'ús esportiu. Habilitar
espais abandonats o no utilitzats dins de les instal·lacions esportives per al seu ús pels clubs.

128. Millorar

l'accés a les instal·lacions esportives de les persones amb diversitat funcional i

dificultats de mobilitat, suprimint les barreres arquitectòniques.

129. Crear el Consell Municipal d'Esports, on participe tant l'Ajuntament com les associacions i
clubs esportius de Catarroja, amb la finalitat, entre altres, de dissenyar i col·laborar en els
Plans Anuals d'Esport en el municipi.
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CULTURA

130. Fomentar la recuperació històrica, reconstrucció i protecció d'aquells edificis de valor històric
i cultural que formen part del nostre patrimoni així com la revisió i catalogació d'edificis
d'interés cultural i de patrimoni arquitectònic.

131. Crear un cens arqueològic. Atés que Catarroja posseeix diferents troballes, es fa necessari
tindre un cens propi així com recuperar les peces que hui no es troben depositades ni
custodiades en el nostre municipi.

132. Potenciar i revitalitzar els actes de les festes de cada barri com a part essencial de la cultura
patrimonial i tradicional pròpia de Catarroja

133. Crear un arxiu/fons fotogràfic amb l'aportació de tots aquells veïns que vulguen contribuir
per a tindre una recopilació de memòria històrica i visual del nostre poble.

134. Potenciar el Port: més enllà de formar part d'un meravellós paratge natural, entendre i donar
a conéixer que el Port de Catarroja forma part de la nostra identitat cultural i per a això
volem crear diferents activitats culturals que aconseguisquen totes les franges d'edat.

135. Promoure

el patrimoni cultural de Catarroja incloent el paisatgístic del port i la marjal.

Creació del centre d'interpretació, visites guiades, passejos amb barca, observació d'ocells,
explicació de la flora.

136. Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l'agenda cultural i facilitar al temps els
equipaments culturals a les associacions de la ciutat de manera que no hagen de pagar per a
utilitzar-los

137. Garantir les necessitats d'espais a aquelles associacions i entitats culturals que ho necessiten
utilitzant i rehabilitant els edificis ja existents en la localitat.
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138. Potenciar

i donar suport a la realització d'activitats culturals al carrer que fomenten la

participació, la igualtat i la inclusió dels nostres veïns

139. Escoltar a les diferents associacions i entitats i les farem partícips de les decisions.
140. Remunicipalitzar el Teatre Auditori perquè no seguisca en mans privades i dotar-ho d'una
programació de qualitat que atenga les preferències dels nostres ciutadans.

141. Crear un Banc de Recursos i dotar-lo de la logística necessària perquè les entitats i els barris
puguen gaudir dels recursos perquè puguen dur a terme les seues activitats.

142. Assegurar

i fomentar l'ús del valencià en l'administració pública, en el comerç i en la

publicitat fent del valencià una eina bàsica de cohesió social del nostre poble.

143. Prestar el suport necessari a les dues bandes de música així com a les seues escoles musicals
per la gran labor cultural que exerceixen en la nostra localitat i sobretot per als nostres joves.
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FESTES

144. Evitar l'excessiva burocràcia. Per a això fa falta que les reglamentacions s'expressen amb la
màxima simplicitat i tendir cap a la simplificació dels tràmits més complexos, a més de
millorar els canals d'assessorament.

145. Implicar

la població juvenil en les festes municipals generant projectes culturals i festius

portats pels joves.

146. Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garantisca l'accés a les festes de
tota la població.

147. Potenciar

la Festa Major des de la comissió de festes i entitats, amb el suport de

l'Ajuntament.

148. Establir

convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per a fer

treballs relacionats amb la festa major.

149. Facilitar al món faller local i a les comparses de moros i cristians tinguen més implicació en la
població.

150. Enfortir el suport a les entitats que organitzen festes populars i alternatives.
151. Acostarem les festes i les activitats culturals en tots els barris amb l'objectiu d'enfortir les
relacions i de facilitar la participació. De manera que es potencie els actes de les festes de
cada barri, i/o fomentar que les tinguen.

152. Recuperar i revitalitzar les festes tradicionals de Catarroja: Sant Miquel, Sant Joan, Sant Pere
i el Gos i Sant Antoni.
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BENESTAR SOCIAL

153. Millorar i desenvolupar el pla municipal de serveis socials inclusius. Els serveis socials, com a
part fonamental de l'estat del benestar, han d'estar a la disposició de la població general, de
manera que qualsevol persona, al llarg de la seua vida, tinga lliure accés a ells.

154. Crear l'oficina física i virtual d'informació, orientació i assessorament a tota mena d'ajudes:
bo elèctric, ajuda per fill a càrrec, eficiència energètica; ajudes municipals i prestacions,
facilitant l'accés a tota la població mitjançant campanyes informatives.

155. Crear línia de subvencions per a material escolar, activitats culturals i esportives mitjançant
acords de col·laboració amb comerços, empreses, associacions culturals i clubs esportius del
municipi, amb l'objectiu de garantir l'accés a xiquets i xiquetes en edat escolar

156. Ampliar les ordenances d'ajudes, modificant criteris de col·laboració i accés a prestacions,
serveis i assistència, amb l'objectiu de millorar o previndre possibles situacions de risc.

157. Col·laborar amb les entitats d'iniciativa social que desenvolupen programes en el territori en
la provisió de prestacions i servei mitjançant el treball en xarxa i coordinació tècnica, així com
l'orientació tècnica a aquestes entitats.

158. Desenvolupar

la Llei de la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana en

col·laboració amb la Generalitat, permetent l'ampliació dels recursos destinats a polítiques
locals destinades a habitatge, fomentant el lloguer assequible i un sistema d'ajudes
accessibles.

159. Ampliar i millorar el servei de mediació hipotecària mitjançant la individualització de casos i
assessorament legal.
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160. Crear una oficina virtual i física d'assessorament hipotecari, garantint l'accés a la informació
a tota la població per a la defensa dels seus drets davant les entitats bancàries.

161. Fomentar el lloguer assequible i accessible mitjançant:
−

Convenis de col·laboració i cessió d'habitatges buits propietat d'entitats bancàries

−

Protecció davant impagament de rendes i desperfectes a particulars

−

Sistema d'ajudes accessibles
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IGUALTAT

162. Fer pedagogia sobre la Igualtat: Xarrades a l'Ajuntament, associacions, col·legis tractant: La
Visualització, la integració, la diversitat cultural, i la conscienciació aplicant la transversalitat;
en esports, festa, cultura, educació, urbanisme…

163. Potenciar el Pla d'igualtat vertebrat en quatre potes fonamentals: Participació, coordinació,
col·laboració i cooperació.

164. Realitzar una Guia de bones pràctiques per a afavorir la igualtat entre homes i dones que
continga la prevenció de la violència de gènere, la interculturalitat, i el llenguatge no sexista.

165. Analitzar la realitat de dones en la nostra localitat, reflectint la bretxa de gènere en diferents
àmbits, la situació socioeconòmica de les dones al nostre poble.

166. Analitzar i treballar en els processos d'exclusió des de la perspectiva de gènere, identificant
els col·lectius amb major risc d'exclusió social.

167. Analitzar en profunditat la intervenció professional amb les víctimes de violència de gènere i
els recursos i programes existents i treballar en la seua millora.

168. Analitzar la interculturalitat des de la perspectiva de gènere i evidenciar les desigualtats que
es produeixen per a donar solucions concretes i ràpides.

169. Proposar

algunes estratègies que, des de l'àmbit de la intervenció dels serveis socials,

servisquen d'eines per a poder aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

170. Crear

un departament específic en Serveis Socials d'atenció i informació dirigida

específicament a la dona i als seus problemes concrets pel fet de ser-ho.
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171. Proporcionar

formació per als treballadors públics d'aquest departament en matèria

d'igualtat de manera que les usuàries reben una atenció específica i adequada.

172. Realitzar la creació, construcció o cessió d'un espai físic per a constituir La Casa de la Dóna on
es puguen reunir per a realitzar reunions i diverses activitats afins.

173. Dur a terme programes de promoció de la convivència, de conciliació familiar i de foment de
l'associacionisme dins de la nostra localitat.

174. Potenciar

i democratitzar el Consell local d'Igualtat perquè reflectisca una pluralitat

raonablement representativa.

175. Dotar

d'una bossa d'habitatges per a casos d'emergència per a víctimes de violència de

gènere per a quan es done el cas que aquestes es vegen obligades a eixir del seu domicili
familiar

176. Informar i donar orientació jurídica en tot tipus de matèries que afecten la dona (civil, penal,
administratiu, laboral, tributària i qualsevol altra).
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MAJORS

177. Mantindre un adequat nivell d'informació a la població, a més de les xarxes socials, web i
oficina d'informació, a través de la divulgació escrita d'un catàleg de les ajudes i serveis
existents a les quals poden optar les persones majors de 65 anys.

178. Detectar

i resoldre situacions de necessitat amb serveis d'informació, orientació,

assessorament i diagnòstic en situacions de necessitat amb mesures ràpides per a resoldre
aquesta situació.

179. Garantir

l'atenció immediata i la presa de mesures de protecció en el cas d'abandó,

negligència o maltractaments als majors, també es facilitarà l'acompanyament i transport a
les persones majors amb dificultats econòmiques i cognitives sense xarxa familiar.

180. Posar en valor els drets socials com la quarta pota de l'estat de benestar (amb la sanitat,
l'educació i el sistema de pensions), garantint a través de pressupostos suficients el
desenvolupament de totes les àrees de l'ordenança del servei d'Atenció Domiciliària.

181. Millorar

el Servei d'Ajuda a domicili i el programa “Menjar a casa” per a persones

dependents i programes de suport a la unitat de convivència .

182. Treballar en coordinació amb la Conselleria de benestar social pel desenvolupament de la
Llei de Dependència.

183. Crear una comissió sociosanitària entre els professionals dels centres de salut i dels serveis
socials, per a millorar l'atenció de les persones dependents, impulsant programes conjunts
d'atenció física i cognitiva, fisioteràpia, teràpia ocupacional, xarxes d'ajuda mútua,
conservació d'habilitats, atenció als domicilis prevenint les institucionalitzacions, etc.

184. Suport als malalts d'Alzheimer, fonamental per a retardar la malaltia.
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185. Crear

programes d'atenció a Persones Cuidadores, dirigits a millorar la seua formació

específica en tècniques de cura personal, així com oferir programes de respir i de suport
psicològic per a afrontar les diverses situacions que es donen.

186. Promoure

un voluntariat juvenil relacionat amb les persones majors, per exemple amb

lloguers d'habitació a canvi d'acompanyament i suport.

187. Crear

un Servei d'acompanyament individual per a gestions de proximitat (banc, metge,

perruqueria, compra, etc.).

188. Mantindre

ofertes culturals, socials i d'oci amb programes adaptats segons l'edat i les

preferències per a majors de 65 anys. Fomentar la creació d'associacions per habilitats o
aficions (exemple: joc de petanca, jocs de taula, etc.) com a forma de conservació de les
nostres tradicions.
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SANITAT
189. Impulsar

Programes d'Educació per a la Salut. Desenvolupar activitats i programes que

promoguen la salut i l'adquisició d'hàbits saludables: prevenció de l'anorèxia, la bulímia i
l'obesitat; educació sexual, programes de deshabituació tabàquica, i contra el consum abusiu
d'alcohol. Promocionar i facilitar les practiques d'activitat física adequada com a garantia de
salut i benestar en totes les edats.

190. Impulsar actuacions que garantisquen un adequat nivell de salut mediambiental a la ciutat,
desenvolupant treballs de control i inspecció en les següents matèries: controls sistemàtics
en la qualitat de l'aigua de consum, d'aigües residuals, de la contaminació electromagnètica,
atmosfèrica, lumínica i acústica; control de la higiene i salubritat en els llocs i serveis públics;
control en la distribució i subministrament d'aliments i begudes i en la gestió i eliminació dels
residus urbans, i del seu adequat reciclatge.

191. Reforçar els Plans Municipals de Prevenció en Drogodependències i les Unitats de Prevenció
Comunitària, com a instruments necessaris per a fer front als problemes ocasionats pel
consum de drogues i altres conductes addictives; és necessari reforçar les actuacions de
prevenció, sobretot en els col·lectius de risc, i impulsar totes les actuacions destinades a la
detecció precoç i a l'atenció immediata de les seues conseqüències en coordinació amb
altres institucions.

192. Mantindre

negociacions amb la Conselleria de Sanitat perquè el Servei d'urgències de

Catarroja puga ampliar el servei de pediatria donada la gran població infantil de la zona
d'inclusió.

193. Treballar

i negociar amb la Conselleria de Sanitat per a acostar els serveis sanitaris

especialitzats a la població de Catarroja a través d'un centre de salut integrat que puga
disposar d'especialitats mèdiques.
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194. Millorar la connexió dels barris més allunyats de la població amb el Centre de Salut i amb
l'hospital de referència a través d'autobusos urbans i interurbans amb horaris freqüents.

195. Millorar l'estacionament amb creació d'aparcaments en la zona del Centre de Salut i carrers
adjacents atés que l'àrea d'atenció aconsegueix diversos pobles.

196. Crear un banc de préstec d'articles per a discapacitats transitòries (crosses, cadires de rodes,
llits articulats etc.), gestionat coordinadament pels Serveis Socials i el Centre de Salut.

197. Dotar a tots els espais públics i patrulles de la Policia Local de desfibril·ladors.
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198. Potenciar el Consell Municipal de Protecció Animal amb la participació de tots: veterinaris,
associacions i membres de tots els grups polítics amb representació a l'ajuntament.

199. Regular les condicions i un cens dels refugis.
200. Subscriure

convenis amb veterinaris i associacions, per a crear línia de bonificacions en

campanyes d'esterilització i vacunació i cursos d'educació canina afavorint la socialització
dels animals.

201. Millorar

les zones d'esplai caní existents adequant-les, aconseguint millors condicions

higiènic-sanitàries tant en les pròpies zones d'esplai com en l'entorn.
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