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Hola, estàs davant d’un programa electoral que no és nostre. És vostre. Un 

programa que s’ha elaborat amb participació ciutadana i recollint les vostres 

propostes. Un document orientat a traçar un full de ruta i propostes per a la 

nostra ciutat, però que arranca amb una proposta fonamental:  

Ens cal una estratègia de ciutat de totes i tots i per a totes i tots. Un treball que 

hem de fer a la propera legislatura si volem que Xàtiva no es quede arrere i 

ocupe el lloc que es mereix una ciutat amb la seua importància històrica.  

Per això aquest programa s’ha redactat seguint dos principis: 

Xàtiva Primer. L’Interès comú per davant de l’interès partidista o particular. 

Som gent com vosaltres i volem governar pensant sempre en vosaltres. No 

deixar de banda cap persona i que totes i tots puguen expressar i aprofitar tot 

el seu potencial.  

Decisives. Per molts motius, perquè les persones sou decisives, perquè 

aquestes són les votacions decisives en les que fer el gir que li cal a la nostra 

ciutat per no perdre el tren de la història, perquè és el moment de decidir quina 

ciutat volem, perquè és el moment en que podem parar monstres com el de 

l’extrema dreta. Són les eleccions, les persones, les opcions i moltes altres 

coses decisives. És un moment important i és el moment de Compromís. El 

partit que per ser d’esquerres, valencianista, ecologista i feminista pot liderar 

a una gran majoria social en un nou camí cap al benestar de totes i tots.  

Molts vos demanaran el vot per ser alcaldes, altres per donar cos als seus 

deliris patriòtics que no amaguen res més que la submissió de qui és més feble, 

altres per tornar a les èpoques fosques en que ho controlaven tot. Nosaltres 

som diferents, volem estar a les institucions per ser la vostra veu i un 

instrument al vostre servici. Volem ser persones normals que ajuden a la resta 

de persones normals a aconseguir tot allò que necessiten per tenir bona 

qualitat de vida.  
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Xàtiva necessita posar en marxa aquesta legislatura un projecte de ciutat que marque 

la direcció del municipi per als següents 20 anys. Proposem iniciar el primer any de 

legislatura un procés participatiu entre partits polítics, teixit social, i ciutadania en 

general. El procés haurà d'estar tancat per al 2022 i haurà de ser vinculant i blindat, és 

a dir que el resultat haurà de posar-se en marxa independentment del partit que 

governe. Xàtiva ha d’ocupar el lloc que es mereix per la seua història.  

A més, Compromís ha treballat la seua proposta, convertir Xàtiva en una ciutat de la 

salut. Una ciutat que puga atraure empreses relacionades amb la sanitat i la salut i 

dedique part dels seus recursos a potenciar entre la població la salut, el benestar, i les 

conductes saludables i sostenibles amb el medi ambient i buscar la implantació de 

més formació professional i graus relacionats amb la sanitat aprofitant el recurs que 

suposa l’hospital.    
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Territori, ciutat, carrers, medi ambient, mobilitat, transport... Propostes per generar un 

entorn agradable, sostenible, amb capacitat d’acollir persones i activitats. Un model 

de ciutat i de territori inclusiu, obert, adaptable. Un lloc amable per viure i treballar.  

Directrius 

 Una Xàtiva més més sostenible, verd i eficient 

 Una ciutat dinàmica econòmica i socialment 

 Una població amb sentit de comunitat 

 Una Xàtiva inclusiva i integradora 

 Una ciutat amb habitatge accesible 

 Una Xàtiva neta. 

 Un casc històric viu i habitat. 

 Una població gaudint d’un transport públic eficient i eficaç.  

 Una ciutat amb bones comunicacions i accessos.  

 Un terme amb una gestió adequada i amb control del territori.  

 Una ciutat amb zones d’oci que no perjudiquen el veïnat.  

Propostes.  

1. Crear un cinturó verd amb espais de socialització que genere benestar i siga 

l’espai per a múltiples activitats. 

2. Reduir la circulació i crear zones de parking gratuït al casc antic. 

3. Crear aparcaments dissuasius per descongestionar el centre. 

4. Creació d’un BRT, un Bus de Transport Ràpid. Elèctric i amb via reservada que 

creue la ciutat de forma continua d’est a oest i enllaçant amb altres mitjans de 

transport públic. 

5. Transport públic gratuït per menors de 15 anys i majors de 65. 

6. Creació d’iniciatives públiques de repartiment de productes i missatgeria 

inclusives i amb transport sostenible.  

7. Campanyes de conscienciació ciutadana d’ús del transport públic, en especial 

cap a punts d’alta densitat de trànsit com l’hospital. 

8. Creació d’un parc públic d’habitatge que modere els preus dels lloguers. 

9. Aplicació de mesures d’urbanisme sostenible i adaptat a les remodelacions 

urbanes i als espais de nova construcció. 

10. Pla social de rehabilitació del Casc Antic. 

11. Programa de “greening” (reverdiment) urbà amb plantacions a punts 

estratègics i d’interès.  

12. Creació de super-massanes, illes urbanes amb trànsit interior reduït per 

facilitar la vida de les persones.   

13. Corredors verds interiors i exteriors. 

14. Creació d’un banc de terres. 

15. Creació d’un ecomuseu de l’Horta de Xàtiva amb rutes, espais senyalitzats i 

altres elements que permeten gaudir d’una de les fites principals del nostre 

paisatge.  

16. Finalització de la Via Verda Xàtiva – Manuel.  

17. Desenvolupament d’un programa públic de neteja de muntanyes, rius i espais 

agraris abandonats.  

18. Augmentar els punts de recollida de fem i fer un major esforç educatiu per a 

millorar el comportament dels usuaris.  
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19. Implantació d’un sistema transparent de seguiment i control de la recollida i 

gestió dels residus urbans.  

20. Campanyes de conscienciació ciutadana sobre la neteja viària.  

21. Exempcions i avantatges fiscals per comportaments ambientals positius com 

l’adopció de tècniques agràries respectuoses amb la natura, el manteniment 

de camins, la retirada de material vegetal sec, etc.  

22. Potenciació de les colònies felines com a control d’altres plagues nocives i 

molestes.  

23. Modificació de l’ordenança per alimentar animals al carrer amb punts 

controlats i fixes amb autorització.  

24. Creació d’un espai per la recuperació d’animals abandonats.  

25. Millora de l’Skate Park.  
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Què es Xàtiva sense les seues persones? Res, un decorat buit i sense sentit. Volem una 

ciutat al servei de les persones i unes institucions i serveis municipals que vos ajuden 

i milloren la vostra qualitat de vida.  

Directrius 

 Organitzar uns serveis públics sense esperes, menys burocràtics i eficients.  

 Uns serveis públics amb una plantilla eficient contractada amb procediments 

transparents. 

 Serveis públics amb tracte adequat a la ciutadania i usuaris. 

 Uns serveis públics justos amb progressivitat social que ajuden més a qui més 

ho necessita. 

 Uns serveis públics solidaris i universals. 

 Uns serveis públics sense privatitzacions. 

 Que Xàtiva dispose d’un hospital de qualitat. 

 Que l’administració local tinga en compte la població local formada a l’hora dels 

assessoraments i contractacions.  

Propostes. 

1. Convertir Xàtiva en una “Ciutat Saludable” com a contingut transversal a totes 

les polítiques municipals.  

2. Pressionar la Generalitat per tal d’aconseguir la construcció d’un nou hospital 

a Xàtiva.  

3. Rescat de serveis públics revertint privatitzacions. 

4. Desenvolupament d’un pla integral per l’Hospital Lluís Alcanyís que el 

transforme en un recurs al servei de la millora de la qualitat de vida de la 

ciutadania. 

5. Execució d’una auditoria externa que servirà com a base per a la 

reestructuració i redisseny del model de gestió dels serveis municipals. 

6. Desenvolupament d’un mapa i pla d’optimització dels recursos públics i 

condicions laborals del personal municipal.  

7. Desenvolupament de les oposicions i altres procediments de contractació de 

treballadors públics baix el control i criteri d’empreses especialitzades en la 

selecció de personal que garantisquen l’objectivitat del procés.  

8. Possibilitat de crear nous serveis públics a demanda ciutadana per mitjà d’un 

procediment ordenat i clar. 

9. Redacció d’un protocol públic d’atenció ciutadana.  

10. Presentació de l’ajuntament com acusació particular en casos d’agressions a 

personal públic (sanitari, zona blava, educatiu, etc.) 

11. Creació d’un nou centre de dia per a persones amb diversitat funcional. 

12. Creació d’un nou centre de dia per a persones majors.  

13. Construcció del Centre de Salut a l’antic Cine Albereda.  

14. Desenvolupament d’un voluntariat intergeneracional que ajude a majors i 

joves. 

15. Pla de xoc contra la ludopatia i addiccions. 

16. Creació d’una oficina municipal de defensor del pacient.  

17. Adopció de mesures de prevenció de relacions tòxiques, especialment entre 

persones joves.  
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18. Augmentar la eficàcia, activitat i mitjans de La Unitat de Prevenció de 

Conductes Addictives (UPCA)  

19. Redacció d’una ordenança de cases de joc i apostes que controle els riscs de la 

ludopatia, en especial entre col·lectius de risc com ara les persones joves.  
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Volem una ciutat i una societat vives i el treball i l’activitat econòmica són fonamentals 

per aquest objectiu. Volem una economia forta i sostenible. Que no perjudique ningú, 

que siga capaç de créixer i resistir les crisis sense destrossar el territori que l’envolta. 

Volem que el comerç i l’agricultura tornen a ser importants també a la nostra economia 

i que ajuden com han fet sempre a mantenir els nostres barris i carrers i el nostre terme 

municipal.  

Directrius 

 Una ciutat amb una economia resilient i adaptativa que li ajude a generar 

creixement i benestar i a suportar millor les crisis.  

 Implantació de l’economia del bé comú.  

 Afavoriment de l’economia social i del tercer sector (cooperativisme, 

fundacions, etc.) 

 Implantació d’empreses públiques per als serveis públics.  

 Millora d’oportunitats d’ocupació de la població local. 

 Facilitació de la inversió i la creació d’empreses.  

 Foment dels enllaços entre les diferents empreses de la ciutat. 

 Creació d’agrupacions sectorials d’empreses (clústers) agrari, agroalimentari, 

gastronòmic, comercial i turístic.  

 Recuperació d’activitats tradicionals i de la formació associada.  

Propostes. 

1. Creació d’un Pol d’Innovació Tecnológica Sanitària vinculat al Lluís Alcanyís que 

atraga activitat i empreses.  

2. Creació d’un departament d’atracció d’empreses a la ciutat.  

3. Implantació d’un mòdul de formació agrària a l’antiga Paperera “San Jorge”.  

4. Millora de l’oferta de formació professional i implantació de la FP Dual amb 

sistema de pràctiques a empreses.  

5. Creació d’una agrupació d’interès públic-privat Hosteleria – turisme. 

6. Potenciar els vivers locals d’empreses. 

7. Beneficis fiscals per empreses que adopten bones pràctiques com les de 

l’economia del bé comú.  

8. Ampliació de les zones de càrrega i descàrrega per facilitar l’activitat. 

9. Mesures de suport a autònoms amb assessorament i incentius fiscals.  

10. Foment d’una Confederació Empresarial de la Costera. 

11. Creació d’una zona de serveis per autocaravanes a l’aparcament de la Ciutat de 

l’Esport.  

12.  Pla participat de foment del comerç local.  

13. Accions de promoció de l’artesania i la manufactura locals (fires, exposicions, 

etc.)  

14. Creació d’un “Centre Comercial de Ciutat” coordinant al comerç local per 

afavorir el seu manteniment i expansió.  

15. Possibilitat de pagar terrassa únicament els dies de fira i no tot el mes d’agost, 

amb preus adaptats a la posició del negoci respecte al real de la fira. 

16. Normativa clara i igualitària per a carpes i envelats. 
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Volem una ciutat de persones i per a les persones. Una ciutat conscient del seu passat 

i present que els converteix en una eina de futur. Volem consolidar els professionals 

de la cultura i ajudar amb l’educació i la formació. Volem barris vius i una societat 

activa. 

Directrius. 

 Consolidar el patrimoni municipal. 

 Gestió pública d’edificis patrimonials públics. 

 Convertir la cultura i el patrimoni en dinamitzadors econòmics i socials. 

 Millorar la cultura de l’oci. 

 Potenciar les associacions de barri. 

 Millorar l’esport base i l’esport tradicional.  

Propostes. 

1. Que les polítiques de dones, majors, joves i LGTBI siguen transversals a tots els 

departaments i polítiques municipals.  

2. Creació del Festival “Socarrat al Carrer”, festival anual amb art al carrer que 

atraga visitants i activitat a la nostra ciutat mentre afavoreix el sector cultural 

local.  

3. Disseny d’un pla cultural de ciutat amb caràcter públic.  

4. Creació d’un festival anual de música antiga i medieval.  

5. Cessió d’espais i recursos públics per tal d’afavorir el treball d’empreses 

culturals.  

6. Creació de la Xàtiva Film Office. Departament dedicat a oferir la ciutat com 

espai escènic i atraure així noves formes de negoci cultural. 

7. Jornades anuals del paper xativí. 

8. Foment de l’activitat cultural per mitjà de beques, ajudes econòmiques i 

materials als creadors de la ciutat. 

9. Creació de rutes culturals enllaçant patrimoni, gastronomia i música. 

10. Creació de la ruta intercultural. 

11. Ruta dels personatges històrics i coneguts de la ciutat. 

12. Aconseguir les llicències d’activitat i remodelar la Plaça de Bous per activitats 

esportives i culturals. 

13. Reconvertir l’antiga estació en un centre d’interpretació de la pau i la 

convivència. 

14. Creació d’un Consell de la Diversitat amb capacitat i recursos propis per 

dissenyar i executar accions de suport a la comunitat LGTBI. 

15. Pla d’ús i gestió d’edificis i espais patrimonials.  

16. Contractació de monitors esportius per activitats de carrer adreçades a gent 

major.  

17. Permetre l’ús d’instal·lacions esportives escolars fora de l’horari lectiu. 

18. Campanyes de foment de l’ús del valencià. 

19. Accions de suport a l’esport base. 

20. Inclusió de Xàtiva a circuits esportius estatals i internacionals com ara els de 

trail, escalada, etc.  

21. Recuperació de la pilota valenciana amb partides de carrer a espais 

emblemàtics. 
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22. Acabar amb les prebendes com per exemple les relacionades amb el 

repartiment d’entrades a espectacles finançats públicament.  

23. Creació d’un cens i seguiment de majors que viuen sense companyia. 
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Volem un govern sotmès al control de la ciutadania, un govern que siga un instrument 

al servei de les persones. Volem institucions transparents que faciliten el seu control, 

figures que defensen l’interès ciutadà. Volem una Xàtiva transparent, oberta i 

ciutadana.  

Directrius. 

 Millora de la transparència. 

 Millora de l’eficàcia i utilitat. 

 Participacio ciutadana real. 

 

Propostes. 

1. Organisme – oficina municipal de control i garantia de la transparència. 

2. Remodelació del web municipal per a que siga transparent i eficaç.  

3. Creació de la figura de la sindicatura ciutadana dedicada defendre els 

interessos i representar a la ciutadania davant l’administració municipal. 

4.  Auditoria de la transparència i bon govern municipal a càrrec de Open 

Government Partnership.  

5. Augment i potenciació de les clàusules socials a les contractacions municipals. 

6. Creació d’un parlament ciutadà per debatre els grans temes locals i establir 

línies conjuntes d’actuació.  

7. Que les decisions de tots els consells ciutadans siguen vinculants. 

8. Creació de consells d’experts locals per aconsellar en la presa de decisions.  

9. Elaboració d’un reglament de consultes ciutadanes.  
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Sense igualtat no hi ha justícia. I sense justícia és impossible la Xàtiva que tots volem. 

Volem treballar per aconseguir que les dones ocupen l’espai que les pertoca a la 

societat, treball i institucions. Les dones i la millora de les seues condicions i qualitat 

de vida han de ser un contingut transversal a considerar a totes les accions del nostre 

municipi.  

Directrius.  

 Polítiques d’igualtat transversals a tots els departaments municipals. 

 Reduir les escletxes de gènere. 

 Potenciar les dones i les seues capacitat. 

 Una ciutat segura i lliure d’agressions.  

Propostes.  

1. Que la igualtat siga part fonamental de les clàusules socials a aplicar a la 

contractació pública xativina.  

2. Clàusules de paritat que augmenten les ajudes a les entitats de la societat civil 

que siguen paritàries en la seua junta directiva.  

3. Creació de punts violeta a les zones d’oci per denunciar assetjaments i 

agressions. 

4. Pla de xoc contra la feminització de la pobresa.  

5. Creació d’un circuit de dones històriques socarrades.  

6. Programa d’atenció social a dones majors soles.  

7. Aplicació efectiva de la moció de presentació de la ciutat com acusació 

particular als casos de violència masclista.  

8. Campanyes de sensibilització pedagògica als centres educatius.  
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Xàtiva ha de tenir un futur, i això passa per comprendre que aquest futur depèn de la 

gent jove. Han de tenir tot el nostre suport per tal que mantinguen viva i activa la ciutat 

que tots estimem.  

Directrius. 

 Ajudar a la gent jove amb l’ocupació. 

 Ajudar a la gent jove a trobar habitatge.  

 Potenciar el Consell de la Joventut com a òrgan efectiu de participació juvenil. 

 Millorar la qualitat de vida i possibilitats de la infantesa.  

 Incorporar als menuts al disseny de model de ciutat. 

Propostes. 

1. Creació d’un servei municipal d’assessorament i acompanyament a persones 

joves que busquen ocupació. 

2. Revisió i potenciació de la formació professional local demanant la seua 

orientació a la demanda del mercat. 

3. Creació d’un banc de temps juvenil. 

4. Programes formatius ocupacionals dissenyats pel Consell de la Joventut. 

5. Incentivar fiscalment la contractació de joves amb bones condicions laborals.  

6. Atraure a la ciutat formació professional i universitària relacionada amb la 

salut i la sanitat.  

7. Creació d’espais efectius de co-working municipals per donar allotjament a 

joves empresaris i autònoms. 

8. Creació d’un parc d’habitatge públic a preus assequibles per a gent jove al casc 

antic. 

9. Donar suport a l’escolarització gratuïta de menuts de 0 a 3 anys.  

10. Creació d’instruments de participació infantil a la vida de la ciutat: Parlament 

de menuts, programes de visites a institucions, trobades, etc. 

11. Creació d’un parc temàtic infantil similar al Gulliver de València.  

 


