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El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En un document de 22 pàgines, molt més extens
i detallat que el seu predecessor, els firmants es
comprometen a "aprofundir les polítiques del
primer Botànic" amb aquest nou pacte, "un
compromís renovat per a traure endavant
polítiques de transformació cap a una societat
més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

En les passades eleccions del 26 de maig, la candidatura de Compromís per Meliana
guanyàrem de nou, revalidant les 7 regidories de la legislatura passada. Volem donar
les gràcies a les de 2.167 persones que heu dipositat la vostra confiança i el vostre
vot en nosaltres, atorgant-nos de nou la condició de primera força política de
Meliana, tal i com ja féreu fa 4 anys.  És molt satisfactori rebre el reconeixement de
la ciutadania de Meliana que ha refrendat la nostra acció de govern.

Amb la constitució del nou ajuntament, hem conformat un nou equip de govern
sumant les forces de Compromís, PSPV-PSOE i Unides Podem-EU  amb un acord
renovat i ampliat què hem batejat com l’Acord de Nolla. Un govern plural amb una
ampla majoria d’11 de 17 edils i que seguix la senda marcada pel renovat Govern
del Botànic II a la Generalitat, que tants bons fruits ha donat, també a Meliana.

Durant el ple d’investidura del 15 de juny, el reelegit alcalde Josep Riera va reiterar
el seu compromís per treballar per Meliana juntament amb l’equip compromés
que conformen les regidores i regidors de Compromís i de la resta de l’equip de
govern. I fer-ho en col·laboració amb altres administracions - Generalitat, Diputació,
pobles veïns -, en la línia que s’ha vingut fent des de 2015, què ha permés, entre
altres coses, la consecució del nou pavelló, la pròxima construcció del Centre de
Dia, la connexió ciclopeatonal de l’Anell Verd o la rehabilitació del Palauet de
Nolla. Durant el seu discurs, emocionat i sentit, tingué un especial record a Vicent
Martínez i Vicent Ahuir. Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Joan Orts,
va subratllar el treball incansable del nostre grup des que el 1983 la primera Unitat
del Poble Valencià obtinguera representació al nostre Ajuntament.

Ja dilluns 17 de juny, l’alcalde delegava les diferents àrees en virtut de l’acord
de govern signat. Així, Compromís per Meliana aquesta legislatura gestionarà:

• Urbanisme, Personal i Policia: Josep Riera
• Hisenda / Obres i Serveis / Festes: Mª Pilar Asensio
• Roca / Foment Econòmic / Agricultura / Turisme: Amparo Martí.
• Serveis Socials / Majors: Marta Valero.
• Educació/ Ocupació: Joan Orts
• Medi Ambient i Energia / Joventut: Rosa Peris
• Projectes Europeus/ Salut / Promoció del Valencià: Rafa Comeche.
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EN MARXA LA SEGONA LEGISLATURA
AMB COMPROMÍS

En las pasadas elecciones del 26 de mayo, Compromís ha ganado de nuevo.
Agradece a sus votantes la confianza y el reconocimiento de la labor realizada
en la anterior legislatura. Por el pacto Acord de Nolla, gobernará junt PSPV-PSOE
y Unides Podem-EU, creando un gobierno plural de amplia mayoría (11 ediles
de 17). El alcalde Josep Riera en su investidura hizo un discurso emocionado y
el portavoz Joan Orts subrayó el incansable trabajo de nuestro grupo desde 1983.
El día 17 el alcalde delegó áreas entre los miembros del equipo de gobierno.
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El nou govern: entre la continuïtat i la
innovació
Les regidories d’Esports, Transparència i Noves
Tecnologíes i Cultura les assumix el PSPV-PSOE
i la d’Igualtat Unides Podem-EU.

La Junta de Govern estarà formada per l’alcalde
i tinents/es d’alcalde (Mª Pilar Asensio  i Amparo
Martí - Compromís-, Manuel Ferrer i Josep Mateu
-PSPV-PSOE- i Rafa Pla- Unides Pdem-EU).
En el ple extraordinari del passat 4 de juliol es
donà compte de les delegacions i d’altres
aspectes organitzatius de l’Ajuntament durant la
nova legislatura, com la periodicitat de les
sessions del ple (mensual, el darrer dijous de
cada mes a les 20,30 hores) i de la junta de
govern; el nomenament de representants de
l’Ajuntament en òrgans supramunicipals o les
retribucions dels càrrecs electes.

Ara el nou govern ja està en marxa per a seguir
avançant en el progrés i millora del nostre poble.
I amb el vostre suport, serem #Imparables.

S’obri el carrer València a la circulació
L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat les obres
de prolongació del carrer València fins al pas a
nivell de l’estació del metro. S’hi han invertit uns
300.000 € corresponents al pla provincial d’obres
del 2017 i fons propis municipals. Previst des de
1955, tocava ja resoldre un altre dels temes

urbanístics pendents. L’actuació ha consistit en
la prolongació del c/ València, que fins ara era
un carrer sense eixida, per a connectar-lo per
mitjà d’una rotonda muntable amb l’entorn del
pas a nivell de l’estació del metro, on conflueixen
també els carrers Doctor Ferrer i Jaume Roig.
Com detalla l'alcalde: “l’obra ha comportat un
treball de diàleg i d’acord amb el veïnat per tal
que les obres tingueren com menys afeccions
millor en les cases afectades”.

“Aquesta obra forma part d’un conjunt
d’actuacions que tenen la finalitat de canviar el
model de mobilitat pel municipi i pacificar el
trànsit pel centre urbà”. Així s’obri un nou carrer
a la circulació en direcció est que evita haver de
passar necessàriament per la plaça Major i el
seu entorn. Ara es podran continuar les
actuacions per tal de pacificar el trànsit pel centre,
on els vianants, a curt termini, tindran la
preferència.

L’alcalde Josep Riera mostra a la ciutadania la vara d’alcaldia entre els
aplaudiments en el moment de la seua investidura.

Nuevo Gobierno y Actuaciones I
Las concejalías de Deportes, Transparencia y
Nuevas Tecnologías y Cultura serán gestionadas
por el PSPV-PSOE, y la de Igualdad por Unides
Podem-EU. Se ha creado la Junta de Gobierno.
De la nueva composición y otros aspectos
organizativos se dio cuenta en el pleno del 4 de

julio. Un gobierno que continuará con el progreso
y la mejora de nuestro pueblo.

Se han acabado las obras de  prolongación de
la calle València. Se han invertido 300.000 €. La
obra pertenece a un conjunto de actuaciones
tendentes a cambiar y mejorar del modelo de
movilidad del municipio.

Nou govern i Actuacions I2
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Comencen les obres del c/ Juli Benlloch
L'Ajuntament de Meliana ha iniciat les obres per
a la remodelació integral del c/ Juli Benlloch, que
connecta el pas a nivell de l’estació del metro
amb la CV-300. L’obra ha estat adjudicada per
282.571,93 €. És tracta d’una inversió
corresponent al Pla d’obres i serveis municipals
de la Diputació 2018-2019 (SOM). Cal recordar
que en aquest carrer hi ha trams on encara no hi
ha clavegueram i es fa servir l’antiga xarxa de
séquies. Es tracta d’una obra molt reclamada pel
veïnat. Les obres s’allargaran fins a final d'any.

Aparcament nou al c/ Sor Isabel de Villena
Després del condicionament del solar municipal
del c/ Sor Isabel de Villena, d’uns 2.000 m2, ja
es troba en ús el nou pàrquing amb 78 noves
places per a cotxes -una de mobilitat reduïda-
i 10 per a motos. S’hi han invertit 31.612,96 €.

Com indica l’alcalde i responsable d’Urbanisme,
Josep Riera, “es tracta d’una actuació per tal de
millorar i augmentar l’oferta d’aparcament del
veïnat de la zona, més encara després que s’hi
van haver de suprimir 80 places per a ubicar el
traçat de l’Anell Verd metropolità al seu pas per
aquesta zona urbana”. Així, en total, enguany s’hi
han fet quatre actuacions que han suposat ampliar
en 180 places l’aparcament que hi havia a la zona,
100 més que abans de l’execució de l’Anell Verd.

Concretament, en aquest pàrquing recentment
obert, en el pàrquing habilitat davant de la
gasolinera i de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre,
el pàrquing del Conservatori Municipal i un tram
del c/ Mosaiquers (aparcament en bateria).

Just en aquesta zona s’ubicarà el pas inferior per
a vianants de la línia del metro, amb la qual cosa
s’hi podrà aparcar i accedir caminant al centre
en no res. La Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat ja està redactant el
projecte del pas.

A més, per la seua proximitat a l’estació del metro,
en estar construït el pas inferior, el pàrquing
també funcionarà com a zona d’aparcament que
facilite l’ús del metro i l’accés a València amb
transport públic, més sostenible, i evitar així el
desplaçament a la ciutat en vehicle privat.

Les noves oficines de Labora, més prop
El passat 13 de juny es va formalitzar el contracte
de servei per a la redacció del projecte, direcció
d'obra, redacció de l'estudi de seguretat i salut
i coordinació en matèria de seguretat i salut
durant la redacció del projecte per a la
construcció del nou Centre Labora (antic Servef)
d'ocupació de Meliana, amb l'empresa C+G
Técnica (València), per un import total, impostos
inclosos, de 115.642,70 €. Amb aquesta
adjudicació estan complint-se els terminis
comunicats per la Direcció General de Planificació
i Serveis de Labora.

Actuaciones II
Han empezado las obras de la calle Juli Benlloch.
La obra ha sido adjudicada por 282.571,93 €.
En esta calle todavía hay tramos sin alcantarillado.

Se ha acondicionado 2000 m2 de la caller Sor
Isabel de Villena y es un párquing de 78 plazas
y 10 motos. Así se compensa la reducción de
80 plazas por el trazado de l'Anell Verd. La
inversión ha sido de 31.621,96 €.

En total se han hecho 4 actuaciones que han
signif icado ampliar en 180 plazas de
aparcamiento, 100 más que antes de l'Anell Verd:
delante de la gasolinera, el del Conservatori y el
de la calle Mosaiquers.

El pasado 13 de junio se formalizó el contrato
para la construcción de las nuevas oficinas de
Labora (antiguo Servef), que estará en el barrio
de la Serra, y por un total de 115.642,70 €

Actuacions II 3
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més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

Reforma del Frontó i del carrer de
Pilota

L’Ajuntament de Meliana ha obtingut una
subvenció de 51.136,49 euros per part de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
per a reformar i millorar la instal·lació del
Frontó Municipal. Ara també estan en marxa
les obres de cobrició del carrer de Pilota
dins del  Pla de Trinquets de la Diputació
amb la que s'acabarà el cobriment pel lateral
oest amb una subvenció de 28.971,59 euros,
el 80% del cost total xifrat en 36.214,49
euros.

Punt de recàrrega vehicles elèctrics
a Meliana

Ja està en funcionament el punt de recàrrega
de vehicles elèctrics al Camí del Cementeri,
enfront de la gasolinera Agrícola Sant Isidre.
Per a la seua utilització haureu de
desca r rega r  l ' ap l i cac ió  g r a t u ï t a
"electromaps".

Es presenta a la platja de Meliana la
campanya de neteja de platges de la
Diputació de València

Enguany s’ha presentat al nostre poble la
campanya de neteja de les platges de 15
municipis valencians amb un equip de 14
persones i la inversió de la Diputació de
354.000 euros, amb Josep Bort, diputat de
Medi Ambient, i Josep Riera, alcalde de
Meliana.  La neteja estival de les platges,
que va començar el passat dia 1 de juny i
s’estendrà fins el 30 de setembre.

Actuaciones III
El Ayuntamiento ha obtenido una subvención de
51.136,49 € para reformar y mejorar el Frontón
y para el cubrimiento del carrer de Pilota.
Se ha instalado un  punto de carga para vehículos
eléctricos enfrente de la gasolinera.
Se ha presentado en la playa de Meliana la
campaña de limpieza de playas de la Diputació

de València, que realizará una inversión de
354.000 €. La campanya empezó el 1 de julio y
acabará el 30 de septiembre.

Se han plantado ejemplares de laureles en la
calle Aragó, substituyendo a los ligustrums
porque estaban en mal estado. Así se sigue con
la línea de reponer con árboles autóctonos com
se está haciendo en la Avenida y en el Polígono.

Nous arbres als vials
S'han plantat nous exemplars de llorers al carrer Aragó,
al tram recaient a l’IES La Garrigosa. S’ha procedit a
la substitució dels ligustrums, ja que es trobaven en
molt mal estat. Amb aquesta actuació s’ha optat de
nou per arbres autòctons, en aquest cas llorers, com
ja s'ha procedit en alguns exemplars a l’avinguda de
Santa Maria (lledoners) o més recentment, al Polígon
de La Closa (lledoners i freixos valencians).
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El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En un document de 22 pàgines, molt més extens
i detallat que el seu predecessor, els firmants es
comprometen a "aprofundir les polítiques del
primer Botànic" amb aquest nou pacte, "un
compromís renovat per a traure endavant
polítiques de transformació cap a una societat
més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

I ncorporacions de becaris i treballadors
a l’Ajuntament
Donem la benvinguda als 9 joves becats amb La
Dipu et beca, als peons agraris eventuals per
compte alié, del Programa de Renda Garantida del
Servei Estatal de Treball (SEPE), orientat a pal·liar
l'atur dels treballadors agrícoles en zones rurals
deprimides. I en breu a les noves incorporacions
del Pla Local d’Ocupació i dels programes Avalem
Joves + i Avalem Experiència.

Programa conjunt Agrosolidaris
L’Ajuntament de Meliana participa junt a altres
pobles en un programa de formació en agricultura
ecològica. El programa, en el que participen
persones de Meliana, està dirigit per la Fundación
por la Justicia de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Meliana celebra el Dia
de l’Orgull LGTBI+
Durant tota la setmana del 28 de juny l'Ajuntament
ha lluït la bandera de l’arc de Sant Martí com a
mostra de suport als drets de la comunitat
LGTBI+. Des de Compromís, no consentirem ni
un pas enrere en les conquestes socials.

Centenari de la mort de Juli Benlloch
Amb el títol “Cent Anys Després”, el passat 13 de
juny de 2019 a la sala MOSMEL del Centre Cultural
Rausell, se celebrà una conferència amb motiu
del centenari de la mort de l’escultor Juli Benlloch
(Meliana, 1893-1919). Les exposicions estigueren
a càrrec dels doctors en Història de l’Art Albert
Ferrer i Francesc Orts, qui tractaren la trajectòria
artística de l’escultor i el context històric i artístic
del mateix, respectivament, tot aportant nous
elements fruit de les investigacions d’ambdós. Cal
destacar la presència de familiars de l’escultor
ques ressaltaren alguns aspectes personals i locals
de la vida i ambient de l’artista.El regidor de Cultura
i President de l’Institut Municipal de Cultura eixint,
Pere Antoni Cano i Ferri, subratllà la important
labor que ha realitzat l’Ajuntament en matèria
artística, sobretot pel que fa, entre altres, al
patrimoni de Meliana: revitalitzant la sala MOSMEL,
aconseguint el reconeixement de Col•lecció
Museogràfica per part de la Conselleria de Cultura
a tot el fons artístic, la seua catalogació, la creació
del Centre Cultural Rausell, i la dinamització i
difusió a través tallers didàctics, visites guiades,
adquisició de noves obres i conferències.

Diversos
Se ha conmemorado el centenario de la muerte del
escultor Juli Benlloch con un una conferencia a
cargo de los doctores en arte Albert Ferrer y
Francesc Orts, al que acudieron sus sobrinas nietas.

Gracias a la Dipu et beca, se han incorporado
este verano 9 jóvenes becados para hacer

prácticas; también gracias al Programa de Renta
Garantizada, se han incorporado peones agrarios.
El Ayuntamiento de Meliana  participa con otros
pueblos en Agrosolidaris, un programa de
formación en agricultura ecológica.
También el Ayuntamiento ha celebrado el Dia de
l'Orgull LGTBI+ y declara que no consentirá un
paso atras en la conquistas sociales.
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El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En un document de 22 pàgines, molt més extens
i detallat que el seu predecessor, els firmants es
comprometen a "aprofundir les polítiques del
primer Botànic" amb aquest nou pacte, "un
compromís renovat per a traure endavant
polítiques de transformació cap a una societat
més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

El Botànic II. El nou govern valencià

A banda dels ajuntaments, també s'ha configurat
en les darreres setmanes el nou govern de la
Generalitat entre les mateixes forces polítiques
que governem l'Ajuntament de Meliana. Així,
Mònica Oltra continua com vicepresidenta i
consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Vicent
Marzà com conseller d'Educació, Cultura i Esport,
Rafa Climent com conseller d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
i s'incorpora Mireia Mollà com consellera
d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Són
les persones de Compromís per seguir avançant
amb polítiques valentes en favor de les persones.

El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En el pròleg a aquest document de 22 pàgines,
molt més extens i detallat que el seu predecessor,
els firmants es comprometen a aprofundir les
polítiques del primer Botànic amb aquest nou
pacte, un compromís renovat per a traure
endavant polítiques de transformació cap a una
societat més sostenible, inclusiva i igualitària.
És, segons recalquen, un punt de partida amb
objectius que les tres formacions es
comprometen a impulsar des dels seus
representants en les institucions valencianes i
també a Madrid. A més, detallen que hauran de
ser prioritzats en el repartiment pressupostari i

subratllen que aquest és un únic govern i
al·ludeixen a la lleialtat i cooperació entre les
diferents conselleries i en Les Corts. A
continuació, detallem algunes de les mesures
consensuades:

- Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: hi ha 12 mesures que inclouen una llei
de canvi climàtic amb una nova agència, un
centre de contaminació atmosfèrica i un pla pels
boscos valencians, al costat d'un programa de
prevenció d'incendis i estratègies de l'aigua i la
biodiversitat. També negociar la incorporació de
la xarxa de transport públic estatal a l'autonòmica
i un model territorial que camine cap a un futur
sostenible que no siga depredador del medi ni
especule amb el sòl, amb l'extensió de la xarxa
de fibra òptica a tot el territori.

- Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: entre
les 13 mesures estan incloure en el Pacte Valencià
contra la Violència Masclista un capítol sobre
tracta i explotació sexual de dones i xiquetes i
garantir que advocats del torn d'ofici oferisquen
servei exclusiu a víctimes i tractament psicològic
gratuït a elles i als seus fills, a més de reservar-
los almenys un 10% de l'oferta de vivenda
pública. Açò aniria de la mà d'una nova llei
basada en la redistribució i en la lluita contra
bretxa salarial, amb polítiques vinculades a les
masculinitats igualitàries, un reforç de la
transversalitat de les polítiques feministes. També
una llei de diversitat familiar i un currículum
coeducatiu i lliure de biaixos.

Se ha conformado el nuevo gobierno de la
Generalitat. Mónica Oltra continuará como
vicepresidenta y consellera. Continuarán también
Vicent Marzá y Rafa Climent, y la nueva
Consellera de Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
será Mireia Mollà.

El Botànic II plantea 132 medidas en seis ejes
con especial énfasis enel  cambio climático, los

servicios sociales y la ocupación. Se profundizará
en las políticas del primer Botánic.

Entre las medidas destacan: lucha contra la
emergencia climática e incorporar una red de
transporte público sostenible; incluir en el Pacte
Valencià contra la Violència Masclista un apartado
contra la trata y explotación sexual de mujeres
y niñas, y una ley de redistribución para reducir
la brecha salarial y una ley de diversidad familiar.

El Botànic II6



Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En un document de 22 pàgines, molt més extens
i detallat que el seu predecessor, els firmants es
comprometen a "aprofundir les polítiques del
primer Botànic" amb aquest nou pacte, "un
compromís renovat per a traure endavant
polítiques de transformació cap a una societat
més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

- Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: és el més extens de
tots, amb 42 mesures que incideixen tant en
dependència com en sanitat, educació, cultura
i investigació. Entre aquests acords estan reduir
els temps de resolució de prestacions, crear la
figura d'assistent personal per a xiquets
depenents, garantir fons a entitats del tercer
sector concertades, un pacte pels majors, reduir
la pobresa infantil, un pla de barris inclusius, un
estatut de famílies acollidores. En sanitat, un
dels àmbits amb més mesures contemplades,
el Botànic II preveu un pla d'infraestructures,
ampliar plantilles i reduir les llistes d'espera, al
costat d'una oficina de control de retards. També
continuar en l'eliminació del copagament i
treballar per la recuperació dels serveis públics
privatitzats al final de les concessions. I en
educació i cultura, que en 2023 tots els xiquets
de 2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio
en tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en
tots els centres, un nou pla de finançament per
a universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics i crear el
museu del disseny valencià.

- Ocupació, model productiu i innovació: té 39
mesures que comencen amb el compromís
d'elaborar una Llei Valenciana d'Ocupació. A
més, planteja un Pla de Garantia Social i Ocupació
Digna, fa èmfasi en l'impuls de l'FP ajustada a
les necessitats de la nova economia, parla d'un
Pla Estratègic de la Indústria Valenciana i
contempla novetats legals per al sector agrari i
ramader. Es posa sobre el paper la voluntat de
treballar per a recuperar a la gestió pública directa
les ITV per a rebaixar les tarifes, es reafirma l'IVF
com a banc públic promocional de la Generalitat
i aborda el turisme, sense la taxa turística,

advocant per un pacte per la sostenibilitat social,
ambiental i laboral o l'augment de la inspecció
i lluita contra els apartaments turístics il·legals,
entre altres aspectes.

- Qualitat democràtica i bon govern: planteja 16
objectius, entre ells la reforma de la Llei Electoral
Valenciana per a eliminar la barrera del 5% o la
reforma de l’Estatut per a ampliar el reconeixement
de drets, especialment socials i de la naturalesa,
que blinde competències ja exercides i incorpore
noves. Un nou banc d’ADN de la Generalitat per
a identificar víctimes de la dictadura i nadons
robats, l’aposta per recuperar els cossos de
represaliats del franquisme figuren també al costat
d'iniciatives com una nova Llei de Funció Pública
o una Llei de Comarcalització Valenciana.

- Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: inclou 10 mesures, apostant
per la consolidació de la reforma tributària i
beneficis fiscals per a iniciatives socials i
empresarials que s'establisquen en comarques
de l'interior amb el risc de despoblació. Així
mateix, es resumeixen les reivindicacions al
Govern central: una reforma calendarizada del
finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l’AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs a la de les competències
de Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, i la negociació amb l’Estat del
pagament del deute per l’atenció sanitària a
desplaçats. També es demana la reintegració del
dret foral valencià i la modificació de la normativa
estatal perquè les comunitats puguen regular la
seua organització territorial interna amb un model
propi que permeta substituir les diputacions per
altres corporacions representatives.

En Servicios Públicos se continuará rescatando
y cuidando de las personas (42 medidas que
inciden en dependencia, sanidad, educación,
cultura e invest igación).  Un plan de
infraestructuras sanitarias, aumentar las plantillas
y reducir las listas de espera.

En ocupación, modelo productivo e innovación
39 medidas, con un impulso de la FP, recuperar
las ITV y la creación del banco público de la
Generalitat entre otras.

En Qualidad Democrática: 16 medidas que
contemplan la reforma de la Llei Electoral
Valenciana y de l'Estatut, creació de un nuevo
banco d'ADN o una Llei de Comarcalització.

En Fiscalidad Progresiva y financiamiento justo
10 medidas para consolidar la reforma tributaria,
gratuidad de la AP7, transpaso de competencias
en cercanías, la recuperación del derecho foral
valenciano...
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Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

El Botànic II planteja 132 mesures en sis eixos
amb especial èmfasi en canvi climàtic, serveis
socials i ocupació.

En un document de 22 pàgines, molt més extens
i detallat que el seu predecessor, els firmants es
comprometen a "aprofundir les polítiques del
primer Botànic" amb aquest nou pacte, "un
compromís renovat per a traure endavant
polítiques de transformació cap a una societat
més sostenible, inclusiva i igualitària". A
continuació vos detallem algunes de les mesures:

• Transició ecològica i lluita contra l'emergència
climàtica: nova llei de canvi climàtic, un centre
de contaminació atmosfèrica, un pla pels boscos
valencians, estratègies de l'aigua i la biodiversitat,
negociar la incorporació de la xarxa de transport
públic estatal a l'autonòmica.

• Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: garantir
que advocats del torn d'ofici oferisquen servei
exclusiu a víctimes i tractament psicològic gratuït
que incloga els seus fills, a més de reservar-los
almenys un 10% de l'oferta de vivenda pública,
nova llei basada en la redistribució i en la lluita
contra bretxa salarial, reforç de la transversalitat
de les polítiques feministes, llei de diversitat
familiar i un currículum coeducatiu i lliure de
biaixos.

• Serveis Públics per a continuar rescatant i
cuidant de les persones: incideixen tant en
dependència (reduir els temps de resolució de
prestacions, crear la figura d'assistent personal
per a xiquets depenents, un pacte pels majors)
com en sanitat (pla d'infraestructures, ampliar
plantilles i reduir les llistes d'espera, continuar
en l'eliminació del copagament i treballar per la
recuperació dels serveis públics privatitzats en
concessions) com en educació, cultura i
investigació (que en 2023 tots els xiquets/es de
2 anys tinguen plaça gratuïta, baixar la ràtio en
tots els nivells, auxiliars d'anglés natius en tots
els centres, un nou pla de finançament per a
universitats, un programa de rehabilitació
patrimonial, un estatut dels músics).

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

• Ocupació, model productiu i innovació Pla de
Garantia Social i Ocupació Digna, una FP ajustada
a les necessitats de la nova economia, Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana i contempla
novetats legals per al sector agrari i ramader,
recuperar a la gestió pública directa les ITV per
a rebaixar les tarifes, entre altres aspectes.

• Qualitat democràtica i bon govern: reforma de
la Llei Electoral Valenciana per a eliminar la
barrera del 5% o la reforma de l'Estatut per a
ampliar el reconeixement de drets, especialment
socials i de la naturalesa, que blinde
competències ja exercides i incorpore noves;
nou banc d'ADN de la Generalitat per a identificar
víctimes de la dictadura i nadons robats, aposta

per recuperar els cossos de represaliats del
franquisme, nova Llei de Funció Pública o una
Llei de Comarcalització Valenciana.

• Fiscalitat progressiva, finançament just i
interessos valencians: reforma calendaritzada
del finançament, la regularització del deute històric
i mesures compensatòries mentrestant; inversions
justes, la gratuïtat total de l'AP7, el Corredor
Mediterrani, les aportacions al transport
metropolità, el traspàs de les competències de
Rodalies, el finançament del 50% de la
dependència, la negociació amb l'Estat del
pagament del deute per l'atenció sanitària a
desplaçats, reintegració del dret foral valencià.

Compromís batalla
contra el acuerdo
comercial de la UE con
Mercosur
Baldoví advierte de que el pacto comercial entre la UE y la
organización de América del Sur supone "otro duro golpe
para los productores"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, en el
Congreso de los Diputados.
Compromís ha solicitado la comparecencia urgente
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones, Luis Planas, para que aclare el impacto
sobre la agricultura y la ganadería valenciana y
española del acuerdo comercial entre la Unión Europea
y Mercosur, organización comercial de América del
Sur.

Joan Baldoví, portavoz de la formación en el Congreso,
ha instado al Gobierno a que no ratifique un acuerdo
que considera "otro duro golpe a los productores":
"Queremos saber si se han realizado los estudios de
impacto que puede tener este acuerdo sobre nuestro
campo y si se han previsto medidas de reciprocidad
para impedir la entrada de plagas y de productos
agrícolas con tratamientos prohibidos en la agricultura
europea".
Baldoví ha explicado que "hay plagas en estos países
que pueden suponer un verdadero peligro para nuestra
agricultura y queremos saber qué medidas se piensa

adoptar para impedir que entren. Por ejemplo, si se
piensa aplicar el tratamiento en frío, como ya se exige
a la fruta valenciana y española que se exporta a
otros países".
Por su parte, el experto en asuntos europeos de la
formación, Jordi Sebastià, ha criticado que de nuevo
no se ha tenido en cuenta a la agricultura y ganadería
valenciana en la firma de acuerdos internacionales:
"No podemos tolerar que sectores como el del zumo
de naranja, el arroz, la carne de ave o la miel paguen
los platos rotos de esta negociación. No podemos
permitirnos un desastre de pérdidas como el que
provocó el acuerdo comercial con Sudáfrica".
Para Sebastià: "El acuerdo con Mercosur evidencia,
una vez más, la despreocupación de Pedro Sánchez
cuando la Unión Europea arrincona y castiga a
nuestros productores, que son quienes mantienen el
territorio europeo y ofrecen alimentación de altísima
calidad".

Levante-EMV
E. D. | València 04.07.2019 | 12:41

Compromís cree que el PSOE
"tendría que acostumbrarse a
dialogar más" para sacar adelante
la investidura de Sánchez

8 País

Estat

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes,
Fran Ferri, ha defendido este jueves que el PSOE
"tendría que acostumbrarse a dialogar más" para
sacar adelante la investidura del presidente del
Gobierno en funciones y candidato socialista a la
reelección, Pedro Sánchez, sin entrar a valorar si
Unidas Podemos debería entrar en el ejecutivo.
Al resto de partidos, ha pedido "amplitud de miras"
para llegar a acuerdos como el alcanzado en la
Comunitat Valenciana en el gobierno del Botànic II
entre PSPV, Compromís y Unides Podem. Y ha
garantizado que el diputado de la coalición en el
Congreso, Joan Baldoví, apoyará la investidura
"siempre y cuando se ponga encima de la mesa una
posible reforma del sistema de financiación
autonómica".
Ferri ha subrayado que "es muy importante que haya
investidura" y se trasladen al Gobierno de España
todas las medidas aprobadas por los socialistas en
la Generalitat, "sobre todo la injusticia que se produce
cada año con los valencianos por la financiación, el
no reconocimiento de la deuda y la falta de
inversiones".
Para conseguirlo, ha recordado que Baldoví ya ha
insistido en que apoyará la investidura con la condición

del cambio del modelo de financiación. "Sánchez y
muchos ministros siempre han hablado de que esa
reforma se tiene que hacer, pero después vemos
declaraciones de gente que dice que tardará 20 o 25
años", ha lamentado.

"VOLUNTAD POLÍTICA Y VALENTÍA"
El síndic de Compromís ha defendido que se trata de
"un acuerdo de voluntad política y valentía" ante la
mayoría del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF), donde "puede decidir e imponer
al resto de territorios un modelo de financiación que
solucione los problemas de todas las comunidades
autónomas". A su juicio, sería una solución factible:
"Simplemente es poner el dinero que está ingresando
de mas el Gobierno por la mayor recaudación en la
caja de las comunidades autónomas", además de
"repartirlo de forma diferente para reequilibrar las
balanzas". Dicho esto, ha añadido que "si lo que le
preocupa --al Gobierno de Sánchez-- es la mayoría
en el Congreso, que sean valientes, aprueben esa
reforma de la financiación y vayan al Congreso". "Los
valencianos no dejamos de ser cinco millones de
españoles", ha reivindicado.

europapress, 14/07/2019


