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# tornem a somriure

Veïna i veí d’Albaida:
Durant els últims quatre anys he sigut el vostre alcalde. Els regidors
de Compromís hem demostrat ser capaços de governar el nostre consistori
d’una forma moderada i tranquil·la, amb consens, diàleg i amb un objectiu
clar, ja aconseguit: salvar l’ajuntament.
La candidatura que encapçale està conformada per persones com tu.
Persones honrades, amb experiència i preparades per continuar millorant la
nostra ciutat.
Albaida no es pot parar. Hem encetat el camí de la bona gestió, i així
ho demostren els fets i les xifres. Volem continuar avançant per aquest camí
amb la vostra ajuda i comprensió. Amb molt d’esforç i sempre amb els peus en
terra, hem gestionat l’ajuntament com tu administres ta casa o el teu negoci:
amb trellat.
Per a nosaltres, és molt important escoltar-te i atendre’t, perquè la
nostra prioritat eres tu. Per tant, el programa que tens a les teues mans recull
les propostes i solucions als problemes i necessitats del dia a dia, eixes que
realment t’importen.
Estem en un temps clau i decisiu, on no val la vella forma de fer po
lítica, ni la demagògia, ni tampoc tenim fórmules màgiques. El veïnat reclama
solucions, i nosaltres tenim molt clar allò que necessita Albaida: confiança en
el present i en el futur de la nostra ciutat.
Ara més que mai, és el moment per a que et sumes a este corrent
d’il·lusió col·lectiva que representa Compromís per Albaida.
Per això, el 24 de maig diposita la teua confiança en nosaltres.
Vota Compromís per Albaida.
Perquè hi ha motius per a l’esperança, tornem a somriure!
		Josep Antoni Albert i Quilis
		
Candidat de COMPROMÍS PER ALBAIDA
		
a l’Alcaldia d’Albaida.
1. JOSEP ANTONI ALBERT QUILIS
Advocat

candidatura eleccions municipals 2015

2. LUCIA COMPANY TORMO
Tècnica administrativa

6. PEDRO GIL VINADER
Jubilat

10. JOSÉ MANUEL JUAN JORDÀ
Dependent comerç

S1. ALEJANDRO QUILIS MOSCARDÓ
Estudiant

3. BEATRIZ COSTA SEGURA
Llicenciada en Filologia anglesa

7. Mª ÁNGELES SALOM GUILLEM
Ama de casa

11. HÉCTOR VIDAL PORTA
Operari sector alimentació

S2. MARTA GONZÁLEZ PORTA
Llicenciada en dret

4. JOSEP ESPLUGUES MARRAHÍ
Metge

8. CÀNDID PENALBA PEIRÓ
Economista

12. Mª JOSÉ DESCALS CAMARASA
Dependenta comerç

S3. JOAN UREÑA PONT
Tècnic electricista

5. SERGI ALBERT I TEROL
Professor de secundària

9. NURIA TORMO VILA
Autònoma

13. DOLORES SOLER ESPLUGUES
Ama de casa

S4. VICENT GÓMEZ PLA
Enginyer tècnic
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GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT:
EFICIÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
• Garantirem els serveis públics bàsics als ciutadans i continuarem gestionant
els recursos de forma eficient, equilibrada i participativa.
• Continuarem reduint el deute de l’Ajuntament amb una gestió responsable
dels recursos.
• Treballarem per solucionar els problemes del dia a dia, mantenint les
reunions periòdiques amb els veïns com hem fet en cada barri.
• Actuarem amb consens i honestedat en la presa de decisions.
• Mantindrem una política de personal adequada a les necessitats d’Albaida i
a les possibilitats reals de l’Ajuntament.
• Seguirem informant periòdicament de la gestió municipal a través de la web
municipal (portal de transparència), reunions amb veïns, butlletins o altres
mitjans.
• Es liquidarà l’empresa pública Gestiona, responsable de gran part de
l’endeutament.
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CAP A UN NOU MODEL ECONÒMIC
Promoció de l’activitat econòmica
• Desenvoluparem el Polígon Industrial del Ferrocarril per fases, buscant el
consens necessari, per afavorir l’establiment d’empreses i la diversificació
econòmica.
• Fomentarem fórmules per a impulsar el treball com el “coworking”
(col·laboració entre emprenedors) i ampliarem el conveni amb la Universitat
de València ja signat per a la formació i la realització de pràctiques.
• Sol·licitud d’un taller d’ocupació dirigit a millorar la il·luminació dels carrers
per als actes festius.
• Continuarem donant suport al xicotet comerç local amb campanyes de
dinamització i dotarem de més recursos el Consell de promoció econòmica.
• Es facilitaran les gestions de la ciutadania amb l’administració i es
completarà el servei d’administració electrònica (presentació d’instàncies,
pagaments, tràmits i llicències).
• Continuarem recolzant els venedors del mercat municipal per donar més
servici als usuaris i millorar les instal·lacions.
• Impulsarem la Fira de juliol amb noves activitats i continuarem oferint un
espai per als comerços i la indústria local.
• Es facilitarà l’accés a les noves tecnologies i es promourà la instal·lació de
xarxes wifi en instal·lacions municipals.
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Turisme i patrimoni arquitectònic, cultural i natural
• Farem del Palau un espai obert a exposicions, presentacions i concerts que
complementarà els museus que ja hi ha a la ciutat.
• Volem atraure el turisme d’interior donant a conéixer la marca Albaida com
a ciutat turística i potenciant el nostre patrimoni més emblemàtic.
• Projecte “Riu viu”: es tracta d’adequar l’entorn del riu Albaida des de la Cova
del Vall al Matador. Es farà per fases: primer es netejarà, es plantaran arbres
de ribera autòctons i es farà una senda verda de 2 Km; després, s’habilitaran
zones d’oci, esports, pícnic i d’interpretació de la flora i fauna.
• Potenciarem els diversos espais naturals i les sendes: la Casa dels guardes,
la Covalta, la séquia del Port, la Pedrera, la Font de Sant Lluís, amb el
corresponent manteniment.
• Retolació informativa dels edificis i llocs significatius del poble.
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UNA ALBAIDA HABITABLE I SOSTENIBLE
Ordenació urbana
• Apostem per una ciutat compacta, amb un creixement urbanístic sostenible
i ordenat.
• Gestionarem l’accés al lloguer i la compra de les vivendes dels camps de
Betilla.
• Una vegada salvada la vista d’Albaida, promocionarem la rehabilitació de
les fronteres de les vivendes que formen part d’eixe conjunt arquitectònic.
• Continuarem eliminant les barreres arquitectòniques pendents dels espais
públics perquè siguen accessibles per a tots.
• Es facilitaran els tràmits per a la restauració d’edificis del nucli antic.
Impulsarem la rehabilitació de zones tradicionals com la Font de la Vila, el
Raval Jussà i la Plaça de la Vila.
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Espais verds, medi natural i agricultura
• Mantindrem els parcs i jardins en bones condicions i seguirem millorant els
seus equipaments.
• Es millorarà la neteja de la via pública amb més mitjans.
• Continuarem habilitant espais tancats per als contenidors de fem.  
• Adequarem les rutes properes al poble usades per a passejar (AlbaidaBenissoda); millorarem la xarxa de camins rurals i els senyalitzarem.
• En zones de regadiu es fomentarà l’agricultura ecològica i es faran sessions
de formació.
• Impulsarem la regeneració dels llocs que presenten agressions
mediambientals (abocadors il·legals, pedreres).
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AMB L’ESPORT I L’OCI
• Continuarem millorant i mantenint en bones condicions les diverses
instal·lacions del poliesportiu (camp de futbol, bàsquet, frontó, pista
d’atletisme, piscina, tenis i pàdel).
• Equiparem el poliesportiu amb un gimnàs.
• Seguirem coordinant la gestió i els accessos a les instal·lacions esportives.
• Cooperarem amb els clubs per millorar la gestió de les escoles esportives.
• Millorarem els accessos al Circuit de motos de la Vega i impulsarem les
activitats esportives i d’oci que s’hi realitzen.
• Condicionarem un espai per a la pràctica de la pilota valenciana.
• Impulsarem la creació de rutes de senderisme i bicicleta al terme.
• Fomentarem la participació de les associacions locals i de les entitats
festeres i col·laborarem amb les seues activitats.
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COMPROMESOS AMB EL TEU BENESTAR

Salut, serveis socials i atenció als majors
• Millorarem el sistema de cita prèvia per al metge de família al centre de
salut, realitzant les gestions oportunes davant l’administració Sanitària per
tal d’ampliar l’horari de citació a les vesprades.
• El Servei d’ajuda a domicili i de mobilització de malalts o dependents es
dotarà amb més recursos.
• Ampliarem els espais d’oci i gimnàstica per a la gent major, destinats a
estimular la seua mobilitat.
• S’incrementaran les instal·lacions del cementeri amb nous nínxols i
columbaris per a urnes cineràries.
• Promourem la integració social i cultural dels veïns nouvinguts, així com la
solidaritat i la cooperació amb les ONG locals i comarcals.
• Realització de campanyes de formació en planificació familiar, drogod  
ependències, sexualitat, salut i noves tecnologies.
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Trànsit i seguretat ciutadana
• Desafectació de la carretera N-340, amb la compensació econòmica
ministerial corresponent. Això permetrà ordenar el trànsit des del poliesportiu
al pont de l’estació, rehabilitar este pont i millorar les rotondes.
• Millorarem la coordinació dels diversos cossos de seguretat (Policia local i
Guàrdia civil) per tal de garantir el benestar a la ciutat, als polígons i al terme.
• Amb el consens dels veïns es regularà el trànsit i la senyalització d’alguns
carrers.
• Realitzarem campanyes de prevenció i d’educació viària i cívica en
col·laboració amb la Creu Roja, Protecció civil, els centres educatius i les
associacions.
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PER L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I LA JOVENTUT

Educació
• Atendrem les necessitats dels centres educatius del poble. Continuarem
impulsant la construcció del nou col·legi Elies Tormo, l’ampliació de les
instal·lacions del col·legi Covalta i la millora dels recursos de l’escoleta la
Vila. També seguirem col·laborant amb l’IES J. Segrelles.
• Coordinarem amb els centres educatius les diverses activitats extracurriculars per a l’alumnat.
• Millorarem l’oferta formativa municipal (Escola Permanent d’Adults, cursos,
bibliopiscina i tallers).
• Les instal·lacions de l’antic institut s’adequaran per tal que les diverses
associacions puguen realitzar les seues activitats.
• Ubicarem el Col·legi La Immaculada al seu lloc originari. A tal efecte,
continuarem les negociacions amb la parròquia.
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Joventut i cultura
• Creació del Casal Jove, un espai obert de reunió i oci en el qual es fomentaran
activitats per als joves; se situarà a les Escoles Velles de Passarel·la.
• Coordinarem les diverses associacions perquè es puga establir una
programació cultural estable (concerts, exposicions, representacions
teatrals, xarrades i cursos, etc.)
• Potenciarem l’ús de l’Odeon com a espai cultural polivalent, amb activitats
musicals, culturals, teatrals, festeres o d’altre tipus. Es millorarà l’escenari i
els camerinos.
• Recolzarem l’activitat musical dels diversos col·lectius (bandes, orfeó
i agrupacions). Donarem suport a l’escola de música i al conservatori i
introduirem noves fórmules per a la seua gestió.
• Fomentarem les nostres tradicions i festes; a més, potenciarem la cultura
pròpia i el valencià.
• Portarem a terme el projecte “Temps compartit”, un espai on les persones
que vulguen podran compartir experiències i rebre coneixements de tot tipus
(xarrades, tallers, etc.).

# tornem a somriure

BARRIS: PROPOSTES CONCRETES
PLA BOIX
• Adequació dels parcs de la Nau de la música i Pla del Comte.
• Fer les voreres del costat dret del carrer de la Vall d’Albaida.
AVINGUDA DE LA FIRA
• Manteniment de l’avinguda (voreres, neteja, arbres, il·luminació).
• Tancament dels contenidors del carrer Professora Amparo Buso.
CENTRE / REAL
• Arreglarem l’empedrat del carrer del Real.
• Renovarem el paviment dels carrers del centre.
MOSQUITOS / BETILLA
• Carrer Leonardo Bonet: millora del parc i acabar d’asfaltar-lo.
• Carrer Carrícola: habilitació d’un espai de descans.
BARRI DE SANT ANTONI
• Zona d’aparcaments darrere del c/ Crist de la Fe (terrenys IVVSA).
• Aconseguir subvencions per a restaurar l’ermita de Sant Antoni.
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L’ALJORF
• Ermita del Roser: execució de l’última fase i recuperació de la cripta.
• Asfaltat del pàrquing situat a l’entrada de l’Aljorf.
RAVAL JUSSÀ
• Adequació de la costera del Carrer Fraga a l’Avinguda Fora-Fora.
• Consolidació del marge del Palau per a evitar despreniments.
BITXITOS I CARRETERA D’ALCOI
• Millora del parc de la Plaça 1r de Maig i de les voreres de la carretera d’Alcoi.
• Connexió del carrer del Calvari amb el carrer Arqueòleg Ballester i adequació
d’un pàrquing.
ROMERAL
• Arreglar la rampa d’accés al carrer Alcalde José Pla Tormo i adequar un espai
verd al solar del carrer Artesans de la Cera.
• Millora de la zona de jocs infantils del carrer Milà i Borja.
LA TORRE, RAFELET I COOPERATIVA SANT MIQUEL
• Condicionament de la zona verda de la Torre amb dotació d’un espai
multifuncional.
• Urbanització per fases de la zona residencial del Rafelet, que servirà de
connexió amb la zona de la Cooperativa Sant Miquel.
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ACTES DE CAMPANYA
ACTE CENTRAL
Divendres 15 de maig,
a les 20.15h.
a l’Odeon
web www.compromisperalbaida.com

FI DE CAMPANYA
Divendres 22 de maig,
a les 19.00h.
a l’Avinguda de la Fira
facebook.com/CompromisAlbaida
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@c_albaida

