
Esborrem el feixisme

Des de Jóves amb Compromís hem llançat la campanya per tal d’informar els jóves dels perills 
del neofeixisme. Una aposta per la convivència i la tolerància zero a la violència, sobretot en 
una època on les bandes d'ultradreta empren la crisi econòmica com a brou de cultiu per als 
nostres jóves. 

Memorial Democràtic

Des de la Regidoria de Cultura s’ha creat el Memorial Democràtic, un departament que vetllarà 
per la memòria històrica com a patrimoni col·lectiu, que testimonie la resistència i la lluita pels 
drets i llibertats democràtiques. L’ Ajuntament de Vila-real per unanimitat va condemnar el 
colp d’estat a la República i el període del franquisme. Cal destacar la unanimitat per retirar 
els títols honorífics al dictador Franco i a d'altres personatges de la dictadura.

Butaca Social

La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Serveis Socials s’han ajuntat per crear el programa de 
la Butaca Social, un projecte que garanteix l’accés universal a la cultura. Diferents xiquetes i 
xiquets amb risc d’exclusió social van poder gaudir del festival Màgia x Ací! També cal dir que 
han participat usuaris del Centre Social, el Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i a la 
Infància (SEAFI) i el Centre de Dia Lluís Alcanyís. Pensem que la cultura no és un luxe, sinó un 
element de cohesió i inclusió social. 

Ajuda material escolar

L’ accés igualitari a l’escolaritat és important en totes les etapes, i donada la importància que 
l’etapa infantil representa en el desenvolupament correcte de l’alumnat, des de Serveis 
Socials s’ha obert una línia de beques per a la compra de material escolar. D’aquesta manera 
hem fet possible que xiquetes i xiquets de 3 a 5 anys amb dificultats econòmiques puguen 
assistir al col·legi amb el seu material escolar com la resta dels seus companys. 

La Càtedra d’Innovació Ceràmica

Vila-real és una ciutat universitària d'ençà de l’arribada de la UNED. Amb la creació de la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica, dirigida pel professor Juan Carda, hem reforçat l’aposta 
universitària. Una aposta per canviar el model econòmic cap a una societat més justa i més 
respectuosa amb el medi ambient.
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Què és Compromís per Vila-real?

Compromís per Vila-real és un projecte polític basat en l’esquerra verda i el valencianisme. Una 
cooperativa política plural, que beu de trajectòries ben diferents: del BLOC, que busca 
vertebrar l’espai valencià de progrés; d’Iniciativa, que cohesiona l’ecosocialisme al País 
Valencià; els Verds-EE, que representa els moviments ecologistes del nostre territori. 
Compromís és, per tant, la suma de moltes persones i de moltes idees que miren pel bé comú 
de la societat. A més, amb Compromís hi ha la possibilitat d’adherir-se al projecte a títol 
individual, sense haver de pertànyer a cap dels partits fundacionals de la coalició.
Com deia Joan Fuster «Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres» i, per 
això, pensem que ja ha aplegat el moment en què la ciutadania faça política per canviar la 
realitat, per rescatar les persones i no la banca, per rescatar les famílies i no les 
multinacionals. Compromís articula nous mecanismes de participació ciutadana d’una forma 
plural i respectant les diferències. 
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Reducció de lloguers municipals

L’aposta pels serveis públics i la reducció de lloguers externs municipals ha estat sempre una 
aposta per a Compromís. Des del 2011 hem aplicat un pla de reducció de lloguers municipals 
que garanteix els mateixos serveis:
• seu de les associacions La Murà i El Padro  (amb un estalvi de 1.000 € per any)
• Casa de la Festa (amb un estalvi de més de 60.000 € per any) 
• PROP (amb un estalvi de 30.000 € per any)
• l’edifici de Personal i Recursos Humans (amb un estalvi de 30.600 € per any)

Des de Serveis Socials, àrea encapçalada per Mònica Àlvaro, hem organitzat un menjador a través 
de l’Aplec Municipal d’Estiu. La finalitat d’aquest menjador -que és el primer d’aquestes 
característiques al País Valencià- és garantir el dret fonamental a l’alimentació dels nostres infants.

Sí que hi ha alternatives a la pujada 
d'aquesta taxa. El govern de Vila-real n'és 
una bona prova, ja que durant dos anys NO 
hem apujat l'IBI a la ciutat. A més, 
aplicarem per a l'exercici del 2014 una 
rebaixa de l’impost de la qual es beneficiarà 
tota la ciutadania.

Tenim un fort compromís amb la nostra 
llengua i el fet diferencial valencià. El 
regidor de Normalització Lingüística i 
Tradicions, Pasqual Batalla, ha portat a 
terme diferents iniciatives per fomentar l’ús 
del valencià a Vila-real. A més, cal destacar 
la recuperació d'elements tan importants 
de la cultura popular com els gegants de la 
nostra ciutat, de la mà de l’associació El 
Trull. 

Una de les primeres promeses fetes realitat 
ha sigut recuperar el Mercat al centre, un 
mercat viu i obert a la ciutadania, que 
aposta per la proximitat, la dinamització del 
comerç local, la reducció de l’ús del cotxe... 
Un èxit compartit per totes i tots els 
ciutadans. 

La Regidoria d'Economia de l'Ajuntament 
de Vila-real, dirigida per Pasqual Batalla, ha 
fet possible a través de l'Agència de 
Desenvolupament Local que l'any 2013 
s’hagen impartit cursos de formació i 
orientació laboral. Aquests cursos 
s'adreçaven a aturats i a tot aquell amb 
interés per ampliar l'ocupabilitat. S’hi han 
beneficiat un total de 542 persones.

De cara al 2014, l'Agència de 
Desenvolupament Local té previst 
continuar amb més cursos formatius i 
d'orientació laboral per a ajudar les 
persones aturades a trobar faena.

Pla d’alimentació necessària

Consell de Participació i Joventut

Per a Compromís la participació ciutadana en la política activa és una de les nostres prioritats. 
Per això, Xavi Ochando, regidor de Participació Ciutadana i Joventut, ha reactivat el Consell de 
Participació. A més, cal assenyalar que ha creat la figura del ple participatiu, que anualment 
se celebra per donar veu als nostres veïns i que d’ençà de l’inici de legislatura se celebren uns 
pressuposts participatius. Per últim, destacarem la importància del Consell de la Joventut per 
desenvolupar les polítiques de joventut des de i per als joves. 

Comissió d’investigació sobre les factures de PIAF

El primer objectiu de Compromís ha sigut la regeneració democràtica a l’Ajuntament. El regidor 
de Compromís Alberto Ibàñez presideix la Comissió d’Investigació de la relació entre 
l’Ajuntament en mans de l'anterior govern municipal del PP i Piaf SL - empresa vinculada a la 
trama Gürtel-. D'aquesta manera, l'Ajuntament s’ha negat a pagar un deute il·legítim en 
factures falses per valor de 600.000 € de treballs que no van fer. La Comissió, formada per tots 
els grups del consistori, continua investigant la relació amb PIAF des del 2006, quan manava el 
PP a Vila-real.

Oficina de Mediació Hipotecària #RescatemPersones

Tenim un compromís amb el dret a l’habitatge. Des de Compromís hem portat a terme diferents 
propostes, com la creació de l'Oficina de Mediació Hipotecària, on la gent afectada pels 
desnonaments pot rebre assessorament jurídic gratuït i un servei de mediació per a buscar 
solucions amb les entitats bancàries. També s’ha aprovat una moció de Compromís per a 
retirar els diners públics dels bancs que desnonen i perquè la Policia Local no participe en cap 
desnonament a la ciutat. 

Institut d’Arts: EMTAC I EDC

Des de la Regidoria de Cultura s’ha creat l’Institut d’Arts, format per l'Escola Municipal de 
Teatre i Arts de Carrer i l'Escola de Dansa Contemporània, a més de la col·laboració amb 
l’Escola d’Educants de La Lira, el Conservatori Mestre Goterris i el batxillerat d’Arts de l'IES 
Broch i Llop.  Una aposta per la formació artística de qualitat a la nostra ciutat i a les nostres 
comarques.

Mercat al centre

Mesures per a combatre
l'atur: Ara Treball

La contribució, IBI

Llengua i tradicions 
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