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 • El foment de la participació ciutadana mitjançant 
l’organització per zones o barris en el nostre municipi, 
recollint les mancances percebudes i les iniciatives de 
millora proposades pels residents.

 • Confeccionant uns pressupostos municipals 
participatius, amb la implicació dels col·lectius i 
associacions de Picanya, estudiant que les propostes 
siguen de competència municipal, hi haja viabilitat 
econòmica per la seua execució, siguen viables 
tècnicament i siguen coherents amb els valors 
democràtics i de sostenibilitat ambiental i econòmica.

 • Volem conéixer l’opinió de les nostres veïnes i veïns. 
Promourem la realització d’enquestes per a conéixer 
l’opinió de la ciutadania (per barris i col·lectius socials) 
en aquells aspectes que siguen de transcendència pels 
interessos del municipi, excepte aquells relatius a 
matèria tributària. Els resultats de les consultes seran 
objecte de debat i/o votació al ple municipal i seran 
publicitats posteriorment.

 • Promourem la realització periòdica de plens 
monogràfics oberts i de debats municipals públics, 
amb formats que permeten garantir la participació de 
la ciutadania.

 • Volem que els plens municipals s’emeten en streaming; 
també que es pugen a la web municipal les gravacions 
de les sessions indexades, juntament amb les actes, 
en format pdf. Mitjançant un cercador la ciutadania 
haurà de poder accedir de manera ràpida i senzilla als 
punts desitjats de cada ple.

 • El govern municipal rendirà comptes mitjançant 
assemblees ciutadanes, periòdiques i públiques i la 
posada en funcionament del portal de transparència 
municipal.

 • Garantirem que actes, documents i acords del 
plenari estiguen signats per la persona funcionària de 
l’ajuntament.

 • Amb un 5% del cens de la població es podrà elevar a 
consulta un tema de transcendència social per part de 
la ciutadania.

 • Establirem criteris objectius i públics de baremació 
per al repartiment d’ajudes a entitats i associacions del 
municipi.

1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Entenem la participació ciutadana com la implicació activa 
de les persones en les decisions polítiques que milloren la 
convivència dels veïns i veïnes del municipi. Aquesta és una 
de les formes més genuïnes de promoure la democràcia, 
exercint l’ús i el dret a prendre decisions compartides. A la 
fi, hem de treballar per millorar de la vida de les persones.

Mitjançant les polítiques de participació ciutadana proactiva 
apoderem les persones, amb la finalitat d’aconseguir el 
poder real de conéixer, controlar i influir permanentment 
en les qüestions públiques que afecten els interessos comuns 
de la ciutadania.

La implementació de polítiques de participació ciutadana 
fomenta la responsabilitat cívica, augmenta la implicació 
cap a la política municipal i la transparència política de les 
institucions, mitjançant l’ús dels mecanismes adequats de 
recollida de propostes, reclamacions, rendició de comptes, 
control, seguiment i avaluació de les decisions polítiques 
municipals.

Som conscients que per a aconseguir una participació 
constructiva hem de començar des de ben menuts; 
fomentant les capacitats d’anàlisi crítica, d’autonomia, i de 
responsabilitat personal i col·lectiva, establint les bases per 
a una posterior participació proactiva en la vida municipal. 
Hem d’anar molt més enllà de l’exercici del dret al vot cada 
quatre anys.

Y tot això ho volem concretar amb:

PROGRAMA MARC
 ELECCIONS MUNICIPALS 2019

compromís Picanya



2compromís Picanya

; )

Volem que es faça un bon ús dels mitjans de comunicació 
municipal, en paper i en mitjans digitals, amb especial 
interés en:

 • L’obertura d’una Tribuna pública de la revista “De 
casa a casa” on es recullen opinions de la ciutadania i 
de tots els partits polítics del municipi. La revista no 
haurà de ser un instrument partidista del govern, sinó 
oferir una informació honesta, plural i d’interés.

 • Crearem un consell de redacció plural per a dissenyar 
els continguts de la revista municipal, on participen 
veïnes i veïns majors de 16 anys, associacions, 
col·lectius o entitats ciutadanes que representen un 
mínim del 10% de les inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes; també representants de les 
juntes de zones o barris que s’hagen creat.

 • Assegurar l’accés a les dades públiques de l’ajuntament, 
amb continguts redactats de forma i manera que 
faciliten la comprensió per part de la ciutadania.

 • Millorar l’App municipal, fent-la bidireccional. 
Haurà de possibilitar informació automàtica amb els 
usuaris per canvi de pagaments, impostos i/o recepció 
automàtica d’alertes, en temes de l’interés individual 
o col·lectiu.

 • Complementarem l’actual sistema d’alertes (via sms 
i correu electrònic), on la ciutadania podrà donar-se 
d’alta voluntàriament, per a rebre informacions diverses 
de l’ajuntament: obertura de terminis, programació 
cultural, ofertes d’ocupació, informacions urgents de 
transcendència ciutadana, etc.

 • Habilitarem espais d’expressió pública plural (murals, 
taulers, etc) com a espais d’informació complementària 
amb altres espais de debats i participació.

 • Crearem una bústia i un contestador de correu per 
a respondre a les queixes, demandes, aportacions 
i suggeriments de la ciutadania, garantint la seua 
resposta.

 • Promourem un programa de Ciberalfabetització, 
compost per cursos d’inclusió digital gratuïts, destinats 
a combatre la bretxa digital a Picanya. Els cursos hauran 
de millorar les competències tecnològiques de cada 
alumna/e i estaran especialment dirigits a persones 
majors de 55 anys. En aquests cursos s’ensenyarà a 
usar els dispositius mòbils, a connectar-se i navegar per 
internet o a utilitzar aplicacions de comunicació amb 
familiars i amics, accedir als Portals de Transparència, 
Dades obertes (Open Data) de les administracions 
públiques i especialment a les aplicacions i el portal de 
l’Ajuntament de Picanya.

 • Promourem la col·laboració de les escoles municipals 
en el foment i la participació dels menors, a través 
d’una Comissió de Participació Infantil i Juvenil que 
represente aquest sector de la població en la política 
municipal.

 • Implementarem la figura del Defensor del Ciutadà i la 
Ciutadana, tal com recomana la Llei de Règim Local 
Valenciana.

2. GOVERN MUNICIPAL

L’administració municipal actual és excessivament presiden-
cialista, cada vegada més. Picanya ha tingut durant massa 
anys governs de majoria absoluta subjectes a una mateixa 
persona. Això ha generat formes gestió molt personalistes, 
totalment allunyades del model de governs plurals, partici-
patius i transparents. Aquesta ha sigut una conducta habi-
tual des de fa anys, però la ciutadania actual exigeix canvis 
de calat en la forma de governar. En aquest assumpte hem 
de ser ferms i conseqüents, per això proposem:

 • Tota la representació d’òrgans municipals i supramu-
nicipals haurà de reflectir la pluralitat del poble de Pi-
canya, mitjançant les opcions polítiques presents en el 
consistori.

 • La gestió no pot estar centralitzada en una persona. Els 
regidors i regidores hauran d’assumir responsabilitats 
per àrees i/o delegacions.

 • Fa falta que les Comissions Informatives complisquen 
la seua funció real, és a dir, que servisquen per a 
l’estudi, debat i consens d’opinions i posicionaments.

 • S’haurà de convocar la Junta de Portaveus, i haurà de 
funcionar de forma dinàmica, permetent el treball a 
llarg termini.

 • La transparència en la gestió ha de ser total, s’ha de 
fer públic tot, de forma clara i accessible, fins i tot les 
factures.

 • Es prioritzaran els subministraments locals de serveis 
i mercaderies al consistori, per part de botigues, 
comerços i empreses de Picanya.

2.1 Política de personal de l’ajuntament

Un dels llocs on més es pot promoure una gestió progressista, 
transformadora i participativa és en els municipis. 
Compromís aposta per la transparència, la negociació i la 
participació, amb les següents propostes:

 • Potenciar la negociació col·lectiva com a vehicle de 
participació en la determinació de les condicions de 
treball.

 • Articular el procés negociador, dotant-lo d’agilitat i 
eficàcia.
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2.2 Agermanaments

Compromís aposta per mantindre l’actual agermanament 
amb Panazol. No obstant això i a més, fomentarem altre 
tipus d’agermanaments; de caràcter solidari, amb alguna 
ciutat que necessite solidaritat activa; i també de caràcter 
cultural, amb algun municipi de l’àrea catalanobalear que 
possibilite intercanviar experiències lingüístiques d’interés 
comú.

 • Establir mecanismes voluntaris de mediació de solució 
de conflictes laborals entre les parts.

 • Promoure una selecció de personal amb respecte 
escrupolós als criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. En la plantilla municipal s’hauran d’establir 
unes bases generals que regisquen les convocatòries 
de proves, per a la selecció i provisió en propietat de 
les places de personal funcionari vacant, en relació a 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i a la Llei Orgànica 
per a la igualtat entre homes i dones.

 • Instaurarem bases públiques i transparents per a la 
creació de borses de treball, per a cobrir vacants o 
substitucions de treballadors que es troben en situació 
d’incapacitat temporal, vacances, permisos etc. i/o 
acumulació de tasques en el servei que es tracte.

 • Donar participació als sindicats en les seleccions de 
personal, i en la contractació a través de borses de 
treball.

 • Facilitarem la promoció i la mobilitat interna del 
personal

 • Promourem la cogestió per mitjà de comissions 
d’anàlisis i organització dels serveis amb els sindicats.

Quant al repartiment del treball, proposem l’eliminació de 
les hores extraordinàries, o en defecte d’això, reduir-les a les 
mínimes imprescindibles, i que queden compensades amb 
temps de descans, i no retributivament.

Si es modifica l’impediment legal actual per la taxa de 
reposició i el no increment del Capítol 1 de personal:

 • L’anàlisi del còmput d’hores extraordinàries 
determinarà la necessitat d’ampliar la plantilla d’alguns 
serveis (cada 800 hores hauria d’equivaldre a un nou 
lloc de treball)

 • Reducció de jornada a 35 hores amb ampliació 
proporcional de les plantilles.

 • Desenvolupament de programes de conversió de 
l’ocupació temporal en fixes, en aquells casos en què 
es tracte d’activitats estructurals.

 • Prioritzar el mecanisme del concurs sobre el de subhasta 
en l’adjudicació de contractes de gestió. Inclusió com a 
mèrits de les polítiques realitzades per cada empresa en 
matèria d’estabilitat laboral, salut laboral i increment i 
foment de l’ocupació.

 • Anàlisi dels models de gestió externa, que en molts 
casos produeixen actuacions repetitives en les mateixes 
matèries (projectes urbanístics i comptables) i que 
estan impedint el creixement de les plantilles en alguns 
serveis, amb un cost superior per a l’ajuntament.

 • Estimular, entre els treballadors de l’ajuntament, un 
procés de reducció dels ventalls salarials, millores 
laborals, foment de jubilacions parcials i anticipades, 
etc.

 • Negociació d’una catalogació i valoració de llocs de 
treball de l’ajuntament amb els sindicats.

3. HABITATGE I URBANISME 

3.1 Habitatge

Accedir a un habitatge digne és un dret que ha d’estar 
garantit. Els ajuntaments, malgrat no ser les entitats amb 
més competència en aquest tema, poden desenvolupar una 
tasca molt important.

A Picanya és especialment necessari, implementar 
polítiques que afavorisquen que els nostres joves puguen 
continuar vivint en el municipi. Fa falta, doncs, crear 
una xarxa d’habitatges públics i promoure una oferta de 
VPO permanent i viable, amb mesures com la de facilitar 
sòl municipal per a la promoció de VPO, incrementar el 
control de la seua qualitat i aplicar màxima transparència en 
els procediments d’adjudicació.

A més, s’haurà de fomentar l’ocupació dels habitatges buits 
de Picanya, afavorint la seua posada en el mercat de venda 
o lloguer. Des de Compromís apostem per elaborar un cens 
d’habitatges desocupats, gravar fiscalment els habitatges 
desocupats o infrautilitzats, a partir d’un nombre d’anys 
d’inactivitat i potenciar el Pla de lloguer, així com un pla 
d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer.

Proposem igualment, la modificació del Pla General 
d’Ordenació Urbana, per a donar la possibilitat de reconversió 
dels actuals habitatges unifamiliars en plurifamiliars en el 
nucli antic, amb un escrupolós respecte al patrimoni i a la 
configuració urbanística actual.

A més, s’haurà de promoure l’accés al lloguer: a col·lectius 
vulnerables, mitjançant la cobertura d’ingressos mínims; i 
als majors i altres col·lectius en situació de necessitat o risc 
d’exclusió, mitjançant la potenciació de les ajudes al lloguer.

Igualment, caldrà intervindre per a regular les situacions 
sobrevingudes a conseqüència de desnonaments, potenciant 
la mediació entre les entitats financeres i les persones 
propietàries per a facilitar l’accés a l’habitatge. No volem 
més desnonaments i treballarem per a evitar-los.
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Finalment, pel que respecta a dotacions públiques, des de 
Compromís entenem prioritàries tres actuacions:

 • En primer lloc, una readequació de l’espai del Centre 
Cultural per a possibilitar l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda, a les instal·lacions i als aseos, que 
estan en una situació molt penosa.

 • En segon lloc, la construcció d’un espai polivalent 
o multidisciplinar per a les diferents associacions i 
ONG’s de Picanya. Volem un espai cultural i solidari.

 • Finalment, creació d’una “Llengua verda esportiva” 
entre el nucli urbà i el poliesportiu de Picanya. Amb 
aquesta iniciativa es tractaria de millorar la relació 
del municipi amb el seu poliesportiu, que va quedar 
allunyat de l’àmbit urbà del poble, per una decisió 
poc afortunada en la seua ubicació. Es tractaria d’un 
circuit esportiu i enjardinat, de nova creació, que aniria 
paral·lel al carril bici entre la travessia de la Diputació i 
el Poliesportiu, intentant la menor afectacióa possible 
a l’horta. La llengua verda faria de nus de connexió 
entre el poble i el poliesportiu, permetent un espai 
d’oci i esport on s’inclouria un circuit de running 
amb diversos recorreguts tancats i altres oberts que 
connectarien amb els camins de l’horta de Picanya. 
Estudiarem els possibles complements, com un 
microcamp de futbet, i un microfrontó de pilota, jocs 
infantils i per a la tercera edat, etc. L’objectiu és el de 
crear un itinerari saludable i enllaçar-lo amb uns altres 
del poble amb l’ajuda de panells informatius.

3.3 Tránsit i transport

Per a aconseguir una Picanya més amable amb els vianants 
i menys centrada en les necessitats de l’automòbil serà 
imprescindible promoure l’ús de mitjans de transport no 
contaminants, com la bicicleta, per a desplaçaments tant 
per l’interior de Picanya com entre els pobles de voltant, 
inclosa València. Per tant, defensem:

Instal·lar aparcaments per a bicicleta per tot el poble, espe-
cialment als llocs comunitaris (mercat, metre, supermercats, 
etc.), aquests han de ser de subjecció lateral i no com la 
majoria que danyen els radis de les rodes.

 • Instar als organismes competents a l’adaptació de carrils 
bici que connecten amb altres pobles, com Picassent, 
Xirivella, Alaquàs, etc., establint si fa falta, convenis 
amb les Universitats pel seu estudi i desenvolupament 
i creant una xarxa de carrils bici comarcals, on el 
transport amb bicicleta i altres vehicles sostenibles i 
ecològics fóra segur i còmode.

 • Instar a la prolongació del carril bici existent fins a 
València Sud.

 • Realitzar estudis de viabilitat econòmica amb els 
pobles de la rodalia i amb la ciutat de València, per a 
poder estendre el lloguer de la bicicleta: que es puga 
agafar en un poble i deixar en un altre.

 • Continuar reivindicant el transport de la bicicleta en 
el metro, tot el dia i tots els dies.

3.2 Urbanisme i infraestructures

En allò relatiu a les noves construccions, estem immersos en 
una dinàmica global de fort creixement, en tots els nivells. 
Compromís té clar que el deteriorament del territori és 
irreparable, per això pensem que abans de prendre qualsevol 
decisió en matèria d’urbanisme s’haurà de valorar molt el 
seu impacte respecte al medi ambient en general i la nostra 
horta en particular.

En aquest sentit, l’Ajuntament haurà d’impulsar l’aplicació 
de totes les mesures de protecció oferides per la Llei de 
l’Horta i el Pla de Protecció de l’Horta, per a garantir la 
supervivència de la mateixa així com la seua sostenibilitat.

A nivell d’infraestructures, Picanya és encara un municipi 
amb un marge de millora molt gran. Des de Compromís 
volem una Picanya més humana i amable, més habitable per 
als vianants i menys centrada en l’ús de l’automòbil.

Així, apostem per uns carrers pensats per al vianant, 
urbanitzant els carrers nous amb voreres més amples i sense 
barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat 
reduïda o carrets. Cal eliminar els estrangulaments que 
encara hi ha en moltes voreres, ampliant la xarxa de carril 
bici, i sempre que siga possible baixar-lo a l’asfalt, senyalitzat 
i segregat.

Dins d’aquesta actuació sobre les voreres, caldrà oferir als 
veïns de carrers amb estacionament altern la possibilitat 
d’aparcar permanentment només en un dels dos laterals, 
ampliant d’aquesta manera les dues voreres.

Prevenció d’inundacions. Quant a la resta d’infraestructures, 
cal vigilar la construcció de col·lectors i canalitzacions en 
les zones noves, i introduir millores perquè no tornen a 
inundar-se alguns habitatges per dèficits urbanístics.

Fa falta igualment, promoure mesures per a la reducció 
dels sorolls i les vibracions generades pel trànsit i el metro 
(pantalles acústiques, instal·lació d’elastòmers, etc.) en 
aquelles zones que el necessiten.

Fa falta també reparar i adaptar molts dels actuals passos de 
zebra, perquè les persones amb mobilitat reduïda o carrets 
no tinguen problemes en creuar-los.

Un poble amable amb les persones ho ha de ser també 
amb els animals. Per això defensem l’ampliació i 
reacondicionamento de les zones específiques per a l’esbarjo 
i les necessitats fisiològiques dels gossos, així com el 
recondicionament de nous espais.

Civisme i responsabilitat compartida. Promourem 
campanyes d’informació i conscienciació dirigides als 
propietaris dels animals, amb un pla de xoc per a evitar la 
presència de deposicions en la via pública. S’estudiarà la 
viabilitat d’un cens d’animals i de millorar el control de 
l’incivisme respecte a les deposicions i brutícia urbana dels 
animals.
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També es donarà la possibilitat de fraccionar el pagament 
de l’impost de plusvàlues, per a donar majors facilitats. 
Paral·lelament, es realitzaran inspeccions anuals dels guals 
del vehicles.

Desenvoluparem bonificacions que afavorisquen les 
iniciatives empresarials i la sostenibilitat. Especialment, 
establirem ajudes en els agricultors locals que cultiven 
en ecològic i conveniaremos amb aquells establiments 
locals d’alimentació, polítiques que favorecan la venda de 
productes de quilòmetre zero, mitjançant rebaixes en les 
taxes municipals.

Programes de foment i promoció del comerç local i posible 
ampliació del Mercat Municipal.

Formació específica. L’Ajuntament haurà de desenvolupar 
accions formatives i de contractació dirigides preferentment 
a persones parades per a millorar la qualificació i inserir 
laboralment l’alumnat, amb accions incloses en les mesures 
d’impuls de l’economia valenciana. Aquestes accions es 
dirigiran a persones parades, prioritzant a:

 • Dones, especialment, víctimes de violència de gènere.

 • Persones amb diversitat funcional (incloent la 
incapacitat permanent per a la professió habitual).

 • Persones treballadores amb baixa qualificació.

 • Persones majors de 45 anys.

 • Persones menors de 18 anys tutelades o que hagen 
sigut tutelades per la Generalitat.

Finalment, en l’àmbit de la solidaritat, ens comprometem 
a dedicar el 0,7% del pressupost municipal a programes de 
cooperació al desenvolupament (amb una atenció especial 
en els programes de co-solidaris dirigits en les àrees d’on 
prové la immigració) i a potenciar i dotar d’independència 
el Consell Solidari, incentivant la participació al Consell 
sense vetar l’accés a persones o associacions que el demanen, 
complint el reglament aprovat. Promourem campanyes 
divulgatives dels programes solidaris a la ciutadania i, 
especialment, a la població escolar.

Major control de les ajudes. Dins de l’àmbit solidari, 
l’ajuntament o el consell solidari vetlaran per no 
superposar-se amb altres ajudes o programes públics del 
mateix contingut. Es requerirà a les ONGs beneficiàries 
de subvencions certificats d’idoneïtat dels programes, 
emesos per institucions públiques, així com transparència i 
memòria detallada de les seues activitats.

A més, fa falta també continuar reivindicant l’ampliació 
d’horaris dels FGV i la freqüència de pas fins a les 24 hores, 
ampliant fins a aqueix futur, els horaris nocturns per al 
cap de setmana (divendres i dissabte a la nit) i vespres de 
festius, així com conveniar amb metro-València la gestió 
dels bons anuals amb les persones afectades, podent ampliar 
fins al 50% la subvenció de reducció de la despesa. Valorar 
l’ampliació d’aquestes subvencions per a estudiants, famílies 
monoparentals, nombroses, etc.

4. ECONOMIA

Des de Compromís defensem que la gestió econòmica 
de l’Ajuntament estiga presidida pels principis de 
transparència i participació ciutadana. Per aquest motiu, i 
com primera mesura, tots i cadascun dels regidors/as electes 
de Compromís, signarem el Codi de Bon Govern de la 
Generalitat Valenciana i realitzarem una Auditoria externa 
de gestió, comptable i administrativa per a conéixer l’estat 
financer real de l’Ajuntament i el funcionament efectiu dels 
serveis que presta.

Ens comprometem a millorar la política de transparència 
(penjant tota l’activitat econòmica de l’Ajuntament en el 
portal de transparència), a donar participació a la ciutadania 
en l’elaboració dels pressupostos municipals i a optimitzar 
els recursos personals de l’Ajuntament per a fer una gestió 
adequada i evitar, d’aquesta manera, el balafiament de 
diners públics en contractacions externes innecessàries 
d’assessorament que poden ser realitzades per la plantilla de 
treballadors públics de la corporació municipal.

Defensem també que la generació d’oportunitats 
econòmiques per als comerciants i empresaris siga 
compatible amb una fiscalitat concorde al manteniment 
dels serveis municipals, sense que la pressió fiscal supose un 
motiu d’ofegament a les famílies.

Per tant:

Desenvoluparem totes les bonificacions i ajudes que 
contemple la llei en els impostos municipals, especialment 
les bonificacions fiscals mediambientals, i s’informarà d’elles 
a la ciutadania una vegada establides.

Adaptarem les ordenances per a millorar la flexibilitat en el 
pagament dels impostos municipals. Així mateix, els deutes 
amb l’Ajuntament seran negociables i s’establiran plans 
de pagament per a les situacions de dificultat econòmica. 
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5. MEDI AMBIENT

Picanya és un poble verd, això és indubtable, però el 
disseny i l’ordenació dels nostres espais verds no ha sigut 
guiat per criteris de sostenibilitat ambiental. Així, per 
exemple, la introducció d’espècies exòtiques o la plantació 
indiscriminada de gespa amb finalitats ornamentals, fan 
imprescindible l’adopció de mesures d’estalvi d’aigua. Des 
de Compromís proposem optimitzar les zones de gespa 
per a reduir el consum d’aigua, substituint-lo en rotondes 
i espais ornamentals per gespa artificial o mitjans alternatius 
que eviten un alt consum d’aigua.

Igualment, s’hauran de promoure alternatives al reg 
amb aigua potable als jardins públics, com per exemple, 
utilització de l’aigua de pous per a reg de parcs i jardins, 
mentre no es puguen emprar aigües residuals depurades. 
S’estudiarà la viabilitat de crear depòsits d’emmagatzematge 
d’aigua de pluja per al seu ús posterior en reg.

Paral·lelament, és urgent, promoure la millora de la xarxa 
de subministrament d’aigua, evitant l’actual pèrdua d’aigua 
en les conduccions, que aconsegueix nivells d’escàndol, així 
com realitzar campanyes informatives de sensibilització 
entre la ciutadania tant de la necessitat d’estalviar com de 
la de diferenciar entre la xarxa de pluvials –a la qual no s’ha 
d’abocar cap residu nociu– i la xarxa de fecals, que sí que 
admet residus com l’aigua de fregar, el detergent, etc.

Municipi sostenible. Des de Compromís entenem que a 
Picanya queda molt treball per fer en el camp de l’estalvi 
energètic i l’ús d’energies renovables. Fa falta, en aquest 
sentit, arribar a acords amb la Universitat per a realitzar 
ecoauditories municipals, elaborar programes per a reduir 
tot tipus d’emissions contaminants, adquirir compromisos 
concrets i avaluables; fer un consum racional d’energia en 
els edificis i instal·lacions públiques, reduint la intensitat 
dels fanals a partir d’hores nocturnes, eliminant les llums 
ornamentals i deixant aquelles imprescindibles en les hores 
que siguen estrictament necessàries per circumstàncies 
de seguretat, automatitzant eficientment el control de 
l’enllumenat, etc.

Energia verda. Igualment, en aquest àmbit, proposem 
revisar els contractes de subministraments energètics de les 
infraestructures municipals, per a passar-les a proveïdors 
100% sostenibles i ecològics, segons arriben els venciments 
dels contractes. Es promourà l’ús de plaques fotovoltaiques 
i d’aigua calenta en totes les infraestructures municipals que 
ho permeten.

Un ajuntament responsable amb el medi ambient hauria de 
fomentar la compra verda i la contractació ecològica de béns 
i serveis municipals per a influir sobre els mercats i afavorir 
nous hàbits de consum, productius i comercials, així com 
reduir el consum de paper, mitjançant un pla d’estalvi de 
comunicacions i avisos, potenciant tipus de comunicacions 
alternatius com la megafonia o internet.

Finalment, un Ajuntament compromés amb el medi 
ambient, haurà de tindre un paper molt més actiu en la 
recollida i tractament dels residus. Des de Compromís 
defensem l’estímul del consum responsable i un sistema de 
separació de residus en origen i la recollida selectiva en tots 
els àmbits i al llarg de tot el procés: fabricants, distribuïdors, 
ciutadans i administracions.

Per tot això, proposem:

Conscienciar la població en l’ús dels diferents contenidors 
de reciclatge, mitjançant campanyes informatives sobre el 
seu ús (dins de la campanya general de les “3R”: Reduir, 
Reutilitzar, Reciclar) i estudiar la viabilitat d’implementar 
sistemes de recollida “porta a porta” de residus i/o la 
instal·lació del quart contenidor (residus orgànics). 
Potenciar i incentivar el reciclatge dels residus industrials, 
identificant les empreses del poble que realitzen recollida 
selectiva de fem i aplicant mecanismes de bonificació fiscal.

Establirem una vigilància i control de les empreses 
encarregades de la gestió dels residus, especialment de 
l’Ecoparc, adaptant-lo tècnicament per a premiar el 
reciclatge veïnal, potenciant-lo amb targetes d’avantatges 
econòmics per kg portat i possibilitant la reutilització de 
peces concretes per terceres persones (fomentant la recollida 
de residus encara útils o habilitar un espai específic per a la 
reutilització d’objectes varis).

Paisatge comú. Els espais naturals tenen una funció natural, 
social i econòmica insubstituïble per a garantir l’equilibri 
ambiental i humà i la qualitat de vida del poble, a més 
d’ordenar el territori i fer de nexe natural amb els altres 
municipis. Per això, estudiarem possibles acords entre 
municipis per a crear zones de protecció comunes i per a 
integrar aquests espais en les xarxes de corredors verds.

En aquest sentit, pensem que ja és l’hora de donar una 
solució al barranc del Poio, autèntica assignatura pendent 
per al poble. Des de Compromís proposem una alternativa 
de manteniment en el barranc basada en reforçar les zones 
baixes, especialment aquelles en les quals el sol s’ha rebaixat 
artificialment. Igualment, amb la col·laboració de la 
Universitat de València, proposem la seua utilització com a 
ruta no asfaltada però transitable a peu i amb bici, arribant 
a acords amb la Conselleria de Medi Ambient, la Diputació 
i altres municipis implicats -Torrent, Paiporta, Catarroja...- 
per a fer un corredor verd i pacífic cap a l’Albufera.
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6. SALUD PÚBLICA

La salut pública i comunitària han sigut fins ara les grans 
oblidades per part de l’Ajuntament a l’hora de desenvolupar 
polítiques integrals municipals. Un primer pas en aquesta 
direcció seria l’elaboració de mapes municipals dels actius 
en salut, per a conéixer l’estat de salut psicofísica de la 
població de Picanya. Les dades del centre de salut i enquestes 
confeccionades ens oferiran una valuosa informació sobre 
els hàbits alimentaris i d’activitat física, per a posteriorment 
afinar nostra estratègia. Picanya haurà d’adherir-se a la Xarxa 
de municipis saludables creada per la Conselleria de Sanitat.

Des de Compromís, entenem prioritària la participació 
ciutadana i els professionals en la gestió i avaluació dels 
recursos i polítiques de salut, per això defensem:

Divulgar a la població els drets pertanyents a la Salut 
Universal. També, la constitució del Consell de Zona 
Bàsica (municipal) integrat per professionals de la salut, 
representants de l’ajuntament i associacions veïnals. Aquest 
Consell, entre altres funcions servirà per a elaborar un 
catàleg de serveis i recursos comunitaris de manera que 
els professionals de la salut puguen orientar, recomanar i 
“receptar” l’activitat física de forma coordinada amb l’oferta 
municipal, servint també perquè l’Ajuntament planifique la 
pràctica d’esport terapèutic.

Sempre amb la prèvia participació ciutadana, cal 
confeccionar ordenances específiques per al control de riscos 
per a la salut i promoció de les normes d’higiene pública 
(soroll, antenes telefòniques, tinença i circulació d’animals 
domèstics, manteniment d’aparells d’aire condicionat i 
calefacció), integrant les aportacions del veïns i veïnes en la 
normativa ja existent.

Per a Compromís és fonamental la promoció de la salut 
a les escoles, de manera coordinada amb les Conselleries 
competents, mitjançant l’exigència municipal de 
l’acompliment de les tasques comunitàries que corresponen 
a l’atenció primària. 

En aquest sentit, proposem desenvolupar programes en 
col·laboració amb les escoles i administracions per a:

 • Detectar riscos de patologia mental i de suïcidi, 
previndre malalties, promoure l’alimentació saludable, 
crear circuits de bones pràctiques en prevenció de 

conductes addictives (consum del tabac, alcohol, 
drogues, noves tecnologies) o facilitar protocols de 
seguiment de patologies cròniques (com la diabetis).

 • Crearem programes compartits per a sensibilitzar i 
millorar el coneixement de l’anorèxia i bulímia, entre 
tots els actors implicats.

 • Promocionar el Programa d’Intervenció en Educació 
Sexual (PEUS), especialment dirigit a població 
adolescent i que es desenvolupa de manera coordinada 
entre els àmbits sanitari i educatiu.

 • Millorar la coordinació entre la Conselleria de Sanitat 
i el Centre de Salut, per al suport sociosanitari a les 
persones amb VIH en risc d’exclusió social.

Proposem també planificar i facilitar trajectes per a anar a 
escola protegits del trànsit rodat, per a facilitar l’activitat 
física de les xiquetes i xiquets, la seua autonomia i 
desenvolupament social.

Entenem que fa falta també una actuació coordinada amb 
l’àrea d’urbanisme amb la finalitat de revisar i eliminar, si 
escau, les foses séptiques en habitatges del municipi, establir 
campanyes d’informació ciutadana sobre el control de les 
plagues, facilitar la notificació de la declaració d’infestació 
perquè els serveis municipals puguen posar en marxa les 
mesures de tractament i control adequades i prioritzar el 
control amb estratègies ecològiques, com la instal·lació 
de nius per a rates penades que controlen la població de 
mosquit tigre.

Finalment, entenem fa falta la implementació d’espais 
cardioprotegidos, amb revisió dels ja existents així com 
programes d’entrenament de l’ús dels desfibril·ladors.

6.1 Salut pública animal 

Les mascotes, principalment gats i gossos, han adquirit 
importància dins dels valors ciutadanas i la convivència en 
la població. 

Cal garantir un control de la població animal de la 
forma menys agressiva i facilitar les adopcions i combatre 
l’abandonament. Adoptarem mesures per implementar 
programes amb la col·laboració ciutadana per avançar en 
eixos objectius.

Estudiarem la implementació dels xips identificatius també 
per als gats.

Cal l’establiments de més i millors zones per als pipicans i la 
creació d’un Parc Caní.



8compromís Picanya

; )

7. JOVENTUD

Des de Compromís apostem per la joventut.

Volem una joventut participativa i per això inclourem 
en els pressupostos la partida de joventut participativa, 
deixant que siguen els jovens els que decidisquen que fer 
amb els diners corresponents, de uns projectes prèviament 
consensuats amb l’ajuntament.

Volem una joventut emprenedora i per això realitzarem un 
registre dels grups de música, teatre, entitats, clubs integrats 
per joves i promourem la seua activitat, respectant els seus 
espais i ritmes.

Volem una joventut conscienciada i per això promourem 
la realització de campanyes, xarrades i debats al voltant de 
temes d’actualitat que promouen la convivència respectuosa 
i equitativa (LGTBfòbia, racisme, noves masculinitats, 
feminisme, sostenibiltat…)

Volem una joventut en xarxa i per això crearem un Casal 
Jove, on algunes de les activitats estiguen autogestionades 
pels joves i on puguen reunir-se i relacionar-se. A més de 
poder trobar tota la informació necessària sobre temps 
lliure, associacionisme, educació, turisme, cursos, beques, 
oposicions, convocatòries…

Volem una joventut emancipada i per això generarem ajudes 
per a pagar el lloguer per a persones menors de 30 anys que 
vulguen independitzar-se al nostre poble.

Volem una joventut independent i per això lluitarem per a 
poder aconseguir un horari de metre nocturn tota la nit i 
estudiarem la possibilitat de mancomunar un servei de bus 
nocturn amb la resta de pobles de l’Horta Sud.

8. CULTURA I EDUCACIÓ

8.1 Cultura

Des de Compromís defensem una Cultura participativa, 
transversal i immersiva. Es per això que establirem 
mecanismes per a consultar a la població determinades 
actuacions en l’àmbit cultural i permetre una participació 
activa de les associacions del poble la programació 
de determinats actes culturals, implicant les diferents 
associacions del poble en accions culturals conjuntes, amb 
especial atenció cultural cap a col·lectius de menors i de 
persones majors de 55 anys.

Introduirem aspectes culturals en manifestacions com 
el Picanyam, millorarem el coneixement del poble amb 
itineraris culturals i visites guiades periòdiques a espais 
emblemàtics del terme municipal: els horts de Picanya, la 
cultura de l’aigua, coneixement del nostre barranc, fauna, 
flora, jardineria, el carril bici, etc.

Cultura en els barris. Per això també, entenem que cal 
centrifugar la cultura, fent-la més accessible i pròxima als 
barris de Picanya. Especial esforç en traslladar actes culturals 
fora del centre del poble, més enllà de la Plaça del País. 
Així, per exemple, proposem acostar la biblioteca als barris, 
muntant paradeta de llibres en parc Europa i parc Primavera 
per a visibilitzar la tasca de la biblioteca, realitzar tertúlies 
literàries en col·laboració amb l’IES Enric Valor i l’Escola 
Gavina i els col·legis Baladre i Ausiàs March i incloure en 
Picanya en la xarxa de ciutats lectores.

Defensem que cal equilibrar la despesa cultural enfront de 
la despesa en festes, amb mesures d’equilibri social per a 
disminuir el consum d’alcohol en joves i augmentar els índex 
de lectura i introduïnt canvis per a guanyar major qualitat i 
diversitat en les activitats per a joves, concerts, discomòbils, 
etc., promocionant noves activitats culturals (foment dels 
escacs, foment de la lectura, foment de l’esport, fomentar 
l’afició a recuper treballs tradicionals del camp, com a tallers 
de pedra seca, vímet, etc)

Apostem per un acostament cultural des de la música, 
facilitant manifestacions musicals més pròximes a ciutadania 
com a micro-concerts de la Unió musical de Picanya a 
diferents punts del poble (Vistabella, Parc Europa, mirador 
del barranc, Parc de Primavera…), estudiant la recuperació 
de nous espais culturals en dependències que l’ajuntament 
té infrautilitzades, com el Jardí botànic i els espais públics 
del Parc Primavera
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L’ajuntament activarà dispositius que faciliten l’accés en 
l’educació dels següents col·lectius: dones víctimes de 
violència de gènere, població gitana, persones migrants, 
persones amb diversitat funcional, persones sense llar i 
persones ex-tutelades per la Generalitat.

Desenvoluparem mesures educatives i programes que 
faciliten l’adopció de valors inclusius i la participació de 
l’alumnat i tots els membres de la comunitat educativa, 
referits als aspectes següents: a. Valoració positiva de 
qualsevol tipus de diversitat, respecte als drets humans, 
igualtat, coeducació, interculturalitat, solidaritat, etc.

Ajudes al nostre alumnat. Quant a les a beques escolars, 
proposem complementar-les amb ajudes a l’alumnat de 
Picanya, amb la creació de fins a 8 Beques anuals en concepte 
d’ampliació d’estudis i formació, de 800 euros cadascuna, 
per a estudiants residents amb els millors expedients, i fins a 
20 beques de 300 euros per als estudiants amb pocs recursos 
econòmics, per a invertir en material escolar en el comerç 
local.

 
9. SERVEIS SOCIALS, BENESTAR 
COMUNITARI I SOLIDARI 

Treballarem per la implantació del Pla Valencià d’Inclusió i 
la Cohesió social a Picanya, que permeta crear una Comissió 
d’Inclusió per a coordinar programes i, especialment les 
actuacions coordinades en educació, sanitat, serveis socials 
i laborals.

Reconeixement de Picanya com a ciutat acollidora per a 
la població nouvinguda, amb la implantació d’un projecte 
d’adaptació i inclusió en tot els àmbits.

Facilitarem al municipi subvencions de la Generalitat, per a 
prestar ajuda a sectors especialment vulnerables.

Amb base a això treballarem per a:

 • Facilitar la creació d’un pis per a persones amb 
diversitat funcional, un pis de protecció per a dones i 
un pis semitutelado per a persones migrants.

 • Oferir a la Generalitat espais municipals per a 
la construcció de centres de dia i altres serveis 
especialitzats per a tindre els recursos més a prop, a 
més dinamitzar i crear llocs de treball a Picanya: com, 
un centre d’atenció primerenca (dirigit al tractament 
de l’autisme, d’atenció a la Síndrome de Down, a 
la paràlisi cerebral i altres diversitats ), un centre 

Per descomptat, Compromís aposta pel foment del valencià 
en totes les actuacions culturals, així com utilitzar el valencià 
com a llengua vehicular en les tasques administratives 
habituals de l’ajuntament.

Apostem també per una cultura integradora i sostenible, 
acostant-la als col·lectius d’immigrants del poble, amb 
accions de reconeixement cultural i intercanvi (musical, 
literari, gastronòmic) i usant-la per a conscienciar i fomentar 
la sostenibilitat als nostres hàbits de consum (reciclatge, 
aprofitament de recursos, ús de bosses de plàstic i paper, 
mobilitat ciutadana), a través del teatre, conferències, etc.

Finalment, entenem que per a aprofitar els recursos 
culturals, resulta fonamental establir xarxes de cooperació 
intermunicipal en les programacions culturals, per a 
optimitzar els recursos i obtindre major projecció.

8.2 Educació

Encara que l’Ajuntament no té competències directes en 
matèria d’educació, entenem que, la col·laboració amb 
la Conselleria d’Educació i els centres educatius, pot 
proporcionar instruments per a fomentar la participació 
de l’alumnat i de les famílies en les decisions que afecten 
la seua vida escolar i en el funcionament de l’escola, així 
com promoure la convivència positiva amb el diàleg i la 
col·laboració i l’ajuda entre iguals.

Promourem la col·laboració amb els equips directius dels 
centres, caminant cap a la transformació dels centres i 
l’adopció de cultures, polítiques i pràctiques inclusives en 
els centres, donant suport a la participació, la implicació i el 
treball cooperatiu dels equips docents.

L’Ajuntament haurà de facilitar l’obertura de l’escola al 
seu entorn, desenvolupant actuacions que impliquena 
a la comunitat i possibiliten la progressiva implantació 
de comunitats educadores. La figura del mediador o 
mediadora intercultural en l’àmbit escolar és fonamental 
per al desenvolupament de programes d’àmbit comunitari.

Facilitarà també productes de suport (ajudes tècniques) 
individuals per a l’accés al currículum de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.

Col·laborarà amb els equips directius dels centres per 
a establir els mecanismes i protocols que possibiliten la 
identificació primerenca de les condicions personals o 
socials que incrementen el risc d’exclusió de l’alumnat, i 
iniciar l’atenció en el mateix moment de la detecció, a fi 
de facilitar la seua inclusió i previndre o mitigar possibles 
seqüeles.

Implementarem programes de mediació familiar en l’àmbit 
comunitari per a abordar problemàtiques sociofamiliares, 
implicant els progenitors en el desenvolupament educatiu 
dels seus fills i filles. Impulsarem programes de prevenció de 
la violència i promoció de la convivència positiva mitjançant 
el diàleg, la mediació escolar i la participació d’alumnat, de 
la família i del seu entorn.
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Promourem la inclusió activa de la població migrant, 
mitjançant el seu lideratge i participació en el procés vital i 
col·lectiu de la comunitat.

Millorarem les condicions de vida de les famílies amb menors 
a càrrec en situació de pobresa o exclusió social, mitjançant 
el disseny de polítiques d’atenció social i d’apoderament, 
així com el reforç dels serveis socials i de la resta de la xarxa 
d’intervenció social per a cobrir les necessitats bàsiques de 
la població.

Crearem un observatori d’inclusió educativa, per a la 
difusió, seguiment i avaluació dels indicadors d’inclusió, 
sistemes, projectes, formació i bones pràctiques inclusives.

Facilitarem l’accés a l’educació dels següents col·lectius: 
dones víctimes de violència de gènere, població gitana, 
persones migrants, persones amb diversitat funcional, 
persones sense llar i joves ex-tutelats per la Generalitat.

Donarem suport a la creació i el manteniment de les 
empreses d’inserció des del cooperativisme, mitjançant 
ajudes en forma de subvencions públiques.

Promourem accions per a combatre l’economia submergida 
en el treball domèstic, en competència amb la inspecció de 
treball i els agents socials més representatius.

10. FEMINISME Y DIVERSITAT

10.1 Igualtat

Promourem una ordenança municipal sobre la igualtat de 
gènere, que estimule la promoció de la igualtat.

Elaborarem programes de suport a les dones emprenedores.

Crearem una oficina de la defensa de la igualtat amb 
l’assignació d’un tècnic/a encarregat de promoure la igualtat 
de gènere, a més de la creació d’una assessoria jurídica de la 
dona.

Inclourem dins del currículum de la EPA activitats que 
estimulen a les mestresses de casa eixir de la llar, i altres 
activitats que ajuden a compartir les tasques domèstiques 
entre home i dones.

Realitzarem polítiques i accions formatives específiques 
per a la dona, per a millorar la seua autoestima, ajudar 
en l’organització del temps de treball, polítiques de drets 

ocupacional, etc.

 • Millorar el funcionament i ampliar els serveis de 
centre de dia perquè lleguen a tota la població, fent 
programes de promoció de l’autonomia també per tots 
els picanyers.

 • Millorar la visió social de les persones majors i una 
imatge positiva del procés d’envelliment, amb 
iniciatives que fomenten la seua participació en 
projectes intergeneracionals i la visibilitat d’aquest 
col·lectiu en els mitjans de comunicació

 • Introduir millores en el programa de menjador a 
domicili, servei de companyia, atenció per a atendre la 
higiene de les persones majors (SAD), etc.

 • Difondrem les bondats de la Llei de renda garantida, 
amb l’objectiu que tota persona que viva a Picanya 
tinga les necessitats bàsiques garantides, així com les 
mesures necessàries per al desenvolupament de tota la 
seua família, amb especial atenció als i les menors.

Per tot això, posarem en marxa prestacions complementàries 
d’accés directe com per exemple: complement de lloguer 
d’habitatge, beques de menjador, beques d’educació 
infantil i material escolar, beques de matrícules en estudis 
universitaris i accés als programes d’orientació, formació i 
ocupació del SERVEF; així com prioritat en l’accés a: ajudes 
d’emergència social, habitatges socials i obtenció de places 
en centres educatius de qualsevol etapa.

Implementarem la Llei de dependència autonòmica amb 
les nostres competències municipals, aconseguint acabar 
amb la llista d’espera perquè tota persona dependent tinga 
assignat el recurs necessari

Incrementarem el pressupuesto municipal d’ajudes 
d’emergència (llum, aigua, ulleres, o altres urgències 
familiars )

Millorar i completar l’execució de la Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, aportant ajuda per a solucionar els retards 
i dificultats d’ordre organitzatiu i financer i complir els 
terminis establits per a les valoracions.

Reforçar la convivència social i comunitària per a facilitar la 
cohesió i les relacions socials en una societat plural i diversa, 
mitjançant la col·laboració solidària de la ciutadania a través 
del voluntariat.

Promoure projectes de voluntariat que tinguen com a 
finalitat la realització d’activitats de sensibilització, de 
formació i intervenció social, en matèria de voluntariat 
social referent a dependència, persones amb diversitat 
funcional, família, menors, dona i immigració, dins del 
marc de competències que correspon exercir a la Direcció 
General amb competències en matèria d’Inclusió Social

Potenciar l’associacionisme de persones migrades i la seua 
participació activa amb el món associatiu del poble i prestar 
especial atenció a les associacions de veïns i a les AMPA.
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i prevenció dels maltractaments, aplicació de polítiques de 
conciliació de la vida laboral/vida familiar, etc.

Crearem un centre per a dones maltractades (estudiant la 
possibilitat que siga mancomunat entre diversos municipis). 
Facilitarem suport jurídic i psicològic, grups d’autoajuda, 
assistència 24 hores, accés preferent a cursos de formació i 
incentius a empreses que contracten dones de violència de 
gènere.

Habilitarem un Espai de la Dona on es puguen realitzar 
xarrades, tallers, cursos, formació, exposicions,...

Incorporaremos y promoveremos actuaciones propuestas por 
Mesa de Igualdad, encaminadas a trabajar la incorporación 
de la perspectiva de género, la igualdad, la coeducación y la 
educación sexual en el currículum.

Implementarem un programa d’apoderament femení, per a 
dones en situació de vulnerabilitat, des de la innovació social 
i la inclusió activa, dirigit especialment a dones gitanes i 
dones migrants.

10.2 Violència de gènere

No volem més víctimes de la violència de gènere. Ni una 
més!

Donarem prioritat a les dones víctimes de la violència, 
tant en la venda com en lloguer d’habitatges protegits, 
especialment a aquelles dones amb càrregues familiars de 
persones en situació de dependència i/o fills i filles menors 
d’edat. Donarem prioritat als fills i filles de víctimes de 
violència de gènere en ajudes en l’àmbit educatiu (menjador, 
transport escolar, etc)

Creació d’un programa d’emprenedoria social i solidària 
per a dones que treballen en els sectors més feminitzats i 
precaris (neteja, comerç i atenció a persones) o que es 
troben en situació de desocupació. La Xarxa Valenciana 
d’Agents d’Igualtat oferirà assessorament, formació, accés al 
crèdit i acompanyament per a la creació de cooperatives o 
associacions que permeten a les dones accedir a un treball 
digne, estable i regulat.

Promourem una campanya de sensibilització en els centres 
educatius per a fomentar la coresponsabilitat en les llars.

Reservarem d’almenys un 30% de les places a les oposicions 
de policies locals per a les dones per a garantir nous referents 
i l’equilibri en l’esfera pública.

Seguiment i supervisió de l’atenció integral a les dones per a 
millorar les intervencions individualitzades.

Acreditarem la situació de víctima de violència de gènere, 
per part dels serveis socials, de manera que els fills i filles 
puguen accedir a atenció psicològica sense consentiment del 
pare.

Garantirem el compliment de la normativa per a assegurar 
l’anonimat en els Padrons Municipals de les dones víctimes 
de violència de gènere i dels seus fills i filles.

Elaborarem anàlisis específiques dels recursos i procediments 
d’intervenció en cada municipi, amb atenció a les seues 
fortaleses i febleses.

L’ajuntament permetrà bonificacions, de fins a un 100% 
de l’IBI, en la part de l’habitatge en propietat de les dones 
supervivents, quan tinguen una casa en comú amb l’agressor.

Ampliarem l’oferta d’activitats extraescolars i d’oci educatiu 
gratuítas per als fills i filles de les mares que es troben 
en situació de major vulnerabilitat, especialment dones 
monoparentals.

Elaborarem un Pla d’Intervenció per a xiquets i xiquetes 
exposats a la violència de gènere, així com un Pla de Xoc 
contra la violència de gènere en adolescents.

Promourem la sensibilització contra la violència de gènere 
en els consells escolars i les associacions de mares i pares.

Protocol d’atenció a dones víctimes de violència de gènere 
amb diversitat funcional. Promourem l’accés i la participació 
de les dones en el món de les festes populars.

Crearem punts violeta en les festes locals, al costat de 
campanyes de sensibilització durant tots i cadascun dels 
esdeveniments lúdic-festius del poble.

Posarem cura a garantir una il·luminació dels carrers, per a 
evitar les zones negres o punts negres durant la nit, i així fer 
del poble una via segura.

Promourem la presència de la dona bandes de música i 
grups musicals contractats per l’ajuntament, amb l’objectiu 
d’aconseguir una paritat progressiva.

10.3 LGTBI

Promourem el tracte a l’alumnat trans segons la seua identitat 
sentida de gènere, en la documentació de la seua exposició 
pública, en l’accés a les instal·lacions i en el respecte a la seua 
imatge física i al nom triat.

Dissenyarem i implementarem plans d’intervenció sobre 
la diversitat sexual en els centres educatius, inserits en els 
seus respectius projectes educatius de centre, que incloguen 
proposades per a treballar la diversitat sexual en el currículum 
acadèmic, així com un protocol de prevenció i detecció de 
l’assetjament escolar.

Garantirem el respecte a la diversitat religiosa en el dret 
en l’educació, tocant a la indumentària, l’alimentació i els 
horaris.

Amb llicència Creative Commons 4.0
Eres lliure de copiar, mesclar, adaptar, i difondre, la part de text amb 
reconeixement a la nostra autoria.
Document elaborat pel col·lectiu de Compromís Picanya. Maig 2019
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Persones, valors, treball


