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No sabeu les ganes que tinc de dirigir-me a vosaltres per a 
presentar-vos un projecte per al nostre poble.

Un projecte d’esperança, de futur, de convivència entre 
nosaltres i el nostre entorn.

Sabem que Barxeta ha estat, últimament, avassallada 
per part de les Institucions Governamentals (Govern de 
l’Estat, Generalitat Valenciana) amb la imposició d’obres, 
com el transvasament  i l’alta tensió, que més lluny de 
l’interès general, han servit per a enriquir a quatre espavi-
lats i destrossar el nostre entorn.

Mentre tant, les dues forces politiques més representa-
tives a l’Ajuntament, han estat discutint-se mútuament 
temes personals amb l’únic objectiu de perpetuar-se o 
agafar el Govern Municipal.

Uns volen ser l’Alcalde d’una part del poble, els altres volen ser l’Alcalde de l’altra part, i jo vull ser 
L’ALCALDE DE TOTS ELS BARXETANS, perquè tots hem de participar en el futur de Barxeta.

Els que formem la Candidatura d’Unitat Popular Gent de Barxeta, volem ser una eina per a la gent del 
poble, que lluita per traslladar les reivindicacions del carrer a l’Ajuntament i aconseguir fer-les possibles.
Ens interessa ben poc el poder, perquè sabem que el poder és la gent del poble i que és la gent qui l’ha 
d’exercir.

Estic molt il·lusionat amb la possibilitat de dur a terme aquest projecte per al poble de Barxeta i encapça-
lar una candidatura amb gent experimentada, jove, imaginativa, preparada, amb força i moltes ganes de 
fer coses noves.
Creguem que cuidant tot allò que és nostre, el progrés i el benestar, per a nosaltres i els nostres fills, 
estan assegurats.

Per això vos demane el vot per a GENT DE BARXETA- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR ( GB-CUP), perquè 
es necessari un canvi cap a un futur esperançador, i així tots junts,

¡¡FEM POBLE!!

POBLE EDUCADOR
• Augmentar els recursos destinats a la formació d’adults.
• Fomentarem l’apropament amb el món universitari, doncs sempre hem cregut que les univer-
sitats han d’estar al servei dels pobles.

PLENA IGUALTAT DE LES DONES
• Assegurar la participació de les dones i treballar des d’una visió de gènere en tots els àmbits 
d’acció municipal.
• Garantir la igualtat d’oportunitats al mercat laboral, impulsant mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral.

JOVENTUT AMB PRESPECTIVES 
• Garantir que els joves tinguen opcions per a l’expressió, la dinamització i l’oci i promoure 
l’associacionisme.
• Impulsar un Consell de la Joventut.
• Donarem facilitats per a la creació d’empreses joves i iniciatives socials de treball associat.

GENT GRAN ACTIVA.
• Afavorir la participació de les associacions veïnals com la llar dels jubilats i les mestresses de 
casa en, especialment, la seva transmissió dels seus grans coneixements de l’entorn etnogràfic, 
com a un dels pilars fonamentals per portar a cap la recuperació de les nostres costums i tradi-
cions.
• Potenciar els serveis d’ajuda a domicili, centres de dia i activitats d’esbargiment.

AJUNTAMENT TRANSPARENT
• Impulsar uns pressupostos transparents, elaborats a través d’un procés de participació ciuta-
dana.

OCUPACIÓ DIGNA
• Exigir a la Generalitat Valenciana, la implicació en el foment de la formació professional a les 
escoles, impulsant cursos subvencionats de formació i enfortint les escoles taller i d’ocupació.
• Donarem suport a les iniciatives impulsades per la gent del poble, i sobre tot a aquelles que 
oferisquen contractes de qualitat a joves i treballadors i treballadores en atur.

BARXETA JUSTA I EDUCADORAGENT DE
BARXETA
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BARXETA VIVA I PARTICIPATIVA

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA REAL.
• Impulsar iniciatives que impliquen als veïns en l’acció política municipal real.
• Afavorir la implantació d’una Ràdio de Barxeta. Una ràdio accessible, innovadora i oberta a la ciuta-
dania. 

TEIXIT ASSOCIATIU VIU I DINÀMIC.
• Donar suport organitzatiu, logístic i financer a les entitats de manera corresponsable sense caure en 
el clientelisme. (favors per part dels càrrecs politics a certa gent,  a canvi de suport electoral).

ESPAI PUBLIC
• Creació d’un auditori on poder gaudir de representacions teatrals, concerts i tota mena d’actes cul-
turals interactius i sabem com fer-ho i on fer-ho.
• Modificació del PGOU per disposar d’un espai dotacional poliesportiu més proper al poble.

LLENGUA I MEMÒRIA
• Defensa ferma i a ultrança de la nostra llengua, cultura i tradicions històriques, aprofitant l’avinentesa 
de que enguany fa 400 anys de la repoblació amb mallorquins del nostre racó de Barxeta.
• Aprovació del reglament d’usos de la nostra llengua i garantir el seu compliment.

CULTURA
• Fomentar un model cultural d’arrel popular, lligat a les nostres tradicions.
• Reivindicació de les festes tradicionals i populars, fetes pel poble i amb la gent del poble.
• Exigir la restauració de les emissions de la TV3 i demanar l’objectivitat i imparcialitat de canal nou.

ESPORT POPULAR I NOSTRE.
• Potenciar l’esport d’arrel popular, afavorint la creació d’una escola de pilota.
• Recolzar a les associacions esportives locals.
• Promoure la creació d’un gimnàs a Barxeta i així evitar el desplaçament del jovent a altres pobla-
cions.

MODEL TURISTIC
• Organitzar un fira medi ambiental i agrícola bianual com a aparador amb el que mostrar, potenciar 
i llançar la nostra gastronomia, agricultura ecològica i fomentar el treball local. Al mateix temps que 
pretenem que valga per premiar als millors productes i iniciatives relacionades amb la conservació 
del nostre patrimoni natural.
• Potenciar la logística per a un turisme medi ambiental de proximitat, per això treballarem per aug-
mentar l’oferta d’allotjament, impulsant la rehabilitació de cases velles com a pensions, per oferir-les 
a tot aquells visitants que vinguen a gaudir del nostre patrimoni natural i dels productes gastronòmics 
del nostre entorn.

COMERÇ ARRELAT
• Dinamitzar el petit comerç i que siguen els mateixos comerciants els que promocionen els nostres 
productes. El comerç de proximitat és el que ofereix millor qualitat, millor servei i crea més llocs de 
treball
• Promocionar el mercat dels dissabtes per a potenciar els productes del poble.

MODEL TERRITORIAL I ASPECTES MEDIAMBIENTALS
• Creguem amb el potencial medi ambiental de Barxeta i del seu entorn com a impulsor d’una econo-
mia sostenible i real, sense factors especulatius. 
• Promourem  la creació d’un alberg a la zona del poliesportiu, com a lloc des d’on oferir i coordinar 
iniciatives de promoció i d’educació medi ambiental.

ESPAIS NATURALS PROTEGITS
• Demanar els Massís de Boscarró i el Riu de Barxeta com a Paratge Natural d’Interès Nacional, sense 
renunciar a la figura de Parc Natural.
• Promoure i potenciar a les escoles activitats i taller en diversos indrets de Barxeta perquè coneguen 
el seu entorn.
• Iniciar un procés, amb els pobles veïns, per aconseguir el màxim de protecció i conservació de les 
nostres serres i rius comuns. Sabem que les zones protegides són una font de progrés econòmic sos-
tenible i de qualitat de vida per als seus veïns.

RESPECTE AL NOSTRE PATRIMONI
• Garantir un compromís municipal en la promoció del nostre patrimoni cultural, (museu), natural, 
(protecció de recs i hortes), arqueològics (potenciar jaciments) i paisatgístics (reconeixement del pai-
satges naturals nostres).

RESIDUS ZERO
• Crear un procés participatiu amb tot el poble i els pobles del voltant, per canviar progressivament el 
model de recollida de residus urbans.
• Treballar per la recollida porta a porta, com a forma més ràpida i efectiva per incrementar els resul-
tats qualitatius i quantitatius de la recollida selectiva, reconduint el recursos econòmics públics cap a 
la gent del poble (creació de jornals). 

ESTALVIS I ENERGIES RENOVABLES
• Promoure la sensibilització i conscienciació ciutadana de les bones pràctiques energètiques.
• Fomentar la utilització d’energies renovables com la solar tèrmica i fotovoltaica als edificis públics.
• Declarar Barxeta població antinuclear a 25 anys del desastre de Txernòbil i la recent catàstrofe de 
Fukushima.
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