
Paco Garcia
#alteucostat
#ambValentia

Un alcalde 
amb decisió.

lliria.compromis.net
www.move-campturia.com

Candidat a l’alcaldia de Llíria
i Corts Valencianes

@PGarcia_Latorre

Per Lliria MOVE
Camp de Túria



Per Lliria MOVE
Camp de Túria

Lliria.compromis.net

Mónica
#ambValentia

@monicaoltra
Candidata a la presidència compromis.net

La teua
Presidenta.



Per Lliria

MOVE
Camp de Túria

www.move-campturia.es

Estimada/Estimat veïna/veí:

Hem viscut anys complicats. On les retallades, l’austericidi 
i l’urbanisme desaforat realitzat a Llíria han estat més dirigit a 
beneficiar uns quants privilegiats que en defensar els interessos 
de la majoria. Durant tot este temps, Compromís-MoVe han plantat 
cara a estes injustícies, han estat al costat de la ciutadania i 
del teixit associatiu local, fent una important tasca propositiva i 
de fiscalització, parlant clar quan altres callaven. Centenars de 
propostes fetes al ple de l’ajuntament avalen un treball ben fet i de 
futur. 

És hora de canviar-ho tot. El diumenge 24 de maig tenim 
l’oportunitat de donar-li la volta a la nostra realitat, a la nostra 
Ciutat.  Una Ciutat plena d’oportunitats i potencialitats que cal 
posar en valor. És moment de generar il·lusió i esperança, de 
començar un nou cicle on puguem desenvolupar dignament els 
nostres projectes de vida, on la generació d’ocupació i el benestar 
col·lectiu siguen els eixos prioritaris de la política municipal. 

La Coalició Compromís-MoVe  presenta un equip amb experiència, però jove i renovat, amb una gran 
trajectòria associativa i cívica, que proposa un gran projecte de ciutat, integral i integrador, decidit a 
assumir este gran repte i de treballar braç a braç amb la ciutadania de Llíria. Un equip valent que vol 
recuperar un futur de dignitat i poder ciutadà, en que la societat lliriana siga la protagonista de les seues 
pròpies decisions.

Si volem, ho podrem tot. Amb valentia i Compromís-MoVe, ara és el moment de decidir i lluitar per 
una societat més equitativa, solidaria, participativa, generadora d’ocupació i noves oportunitats.

Junts ho podem aconseguir.  SUMA’T AL CANVI!!

VOTA COMPROMÍS-MOVE
Paco Garcia Latorre

Candidat a l’alcaldia de Llíria
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Cadascuna de les persones que formem aquest il·lusionant i encoratjador projecte 
de Compromís per Llíria sentim la necessitat de compartir-lo amb tota la ciutadania 
del nostre municipi, perquè s'estimem el nostre poble  i volem que totes i tots tornem a 
sentir-nos orgullosos d'ell. 

Per això necessitem habitar els nostres terrenys i carrers d'una manera saludable 
i sostenible. Volem un urbanisme en harmonia amb el medi i no amb els interessos 
econòmics. Volem gaudir del nostre entorn d'una manera respectuosa, conservant-lo i 
tenint cura.

Llíria, un projecte en comú. 
Per una ciutat habitable, participativa, inclusiva i amb memòria. 
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Necessitem recuperar el DRET A LA CIUTAT, construint una Llíria des de baix, barri 
per barri i atorgant-li a cadascú d'ells la mateixa consideració. Volem millor i més espai 
públic on gaudir dels nostres carrers i de les nostres veïnes i veïns, on parlem, raonem, 
participem, decidim i impulsem aquest projecte col·lectiu que és Llíria i que entre tots 
hem de tirar endavant. 

I per poder fer front a aquest gran repte junts cal que cada persona puga desenvolupar 
els seus projectes de vida dignament, siga quina siga la seua nacionalitat, la seua opció 
sexual, de gènere o sexe. Els ciutadans i ciutadanes han de tindre  un treball, un treball 
digne en lloc de desigualtat, precarietat i pobresa i cal que siga un eix prioritari posar 
tots els esforços des de l'ajuntament per crear i atraure ocupació de qualitat. Però s'ha 
de combatre la pobresa no només amb mesures que dignifiquen les condicions de treball 
i de vida, sinó també incentivant mecanismes de solidaritat i ajut mutu, explorant totes 
les possibilitats de reconstrucció de la vida comunitària. No volem caritat ni bones 
intencions, sinó la dotació d'uns mínims per a tothom que ho necessite. Parlem de 
construir i assegurar serveis col·lectius que permeten la vida digna.

I volem fer les coses amb memòria, per reivindicar el nostre patrimoni monumental, 
cultural, musical, lingüístic, històric i natural, per reivindicar la nostra tradició però 
aportant l'actualitat. Volem tocar, usar i viure els nostres edificis, volem conèixer qui 
érem per poder entendre qui som i la nostra idiosincràsia. I la volem conèixer per gaudir-
la i poder mostrar-la als demés.

I tot açò volem fer-ho amb tu, amb la teua veu i la teua visió, perquè totes les visions 
formen un nou horitzó des del qual començar a treballar  per repensar la nostra ciutat. 

Perquè és temps de repensar-ho tot, és temps de canvi.
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·Govern Obert: Transparència, Participació i Comunicació
-Crearem i donarem suport als Consells de Participació Ciutadana 

Sectorials que recollisquen les necessitats i inquietuds de la ciutadania, 
les propostes dels quals es portaran al Plenari Municipal. Impulsarem 
figures de democràcia directa com la de l’ESCÓ CIUTADÀ 

-Establirem audiències públiques sobre temes d’interès general 
dels càrrecs públics.

-Fomentarem l’ús dels mitjans electrònics com a eina de 
comunicació amb les ciutadanes i ciutadans com ara la pàgina web 

municipal, que emprarem com a fòrum de participació i consulta. 

-Impulsarem mesures per a  afavorir la transparència i crearem un 
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL.

-Estudiarem la creació de mitjans de comunicació locals i públics 
així com donarem suport als mitjans de comunicació locals.

-Col·locarem panells d’expressió lliure on fer públiques les accions 
i activitats municipals i particulars. 

-Retransmetrem el plenari municipal per streaming amb 
possibilitat d’interacció amb la ciutadania i seran penjats a la 
pàgina web municipal.

-Posarem en marxa PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 

-Crearem la figura del DEFENSOR DEL CIUTADÀ

Volem un Govern Obert que implique un canvi de model en la nostra administració 
local, una nova manera de governar i de treballar des de l’organització municipal que 
situe en el seu centre a la ciutadania. Quan afirmem que volem apostar per un govern 
obert significa ser més transparent, accessible, i capaç de connectar les capacitats de 
les organitzacions, les entitats i els ciutadans i ciutadanes. Una administració eficaç i 
coordinada, amb totes les seues àrees interconnectades.

Portal de tranparència local

Una administració oberta i al servei de les persones

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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·Serveis Públics
-Crearem ZONES WIFI gratuïtes en diversos espais públics del terme municipal. 

-Implantarem la SEU ELECTRÒNICA per a eliminar paper i perquè els 
usuaris i usuàries puguen realitzar les gestions i trobar informació sense haver 
de  desplaçar-se a l’administració.

-Incorporarem la compra i contractació 
pública social, verda i sostenible (ECONOMIA 
DEL BÉ COMÚ) a l’Ajuntament aplicant-hi 
clàusules socials i ambientals.

-Reclamarem un servei públic de TRANSPORT entre el nucli urbà i 
l’hospital sufragat per la Generalitat Valenciana.

-Implantarem un SERVEI RÀPID DE REPARACIÓ I MANTENIMENT en 
via pública.

-Centralitzarem la gestió de la NETEJA I LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SELECTIVA a través d’una empresa pública municipal i estudiarem la 
remunicipalització dels serveis que presten empreses privades, per 
tal d’estalviar-nos l’IVA i el benefici industrial i garantir un bon servei i 
unes bones condicions de treball.

·Seguretat, Protecció Cívil i Trànsit.
-Fomentarem una POLICIA DE PROXIMITAT així com 

l’especialització de la Policia Local en delictes contra la 
violència masclista i la  protecció de menors.

-Desenvoluparem un PLA DE TRÀNSIT LOCAL tant en el 
casc urbà com en les urbanitzacions.

-Treballarem per construir un nou edifici per a la Policia 
Local.
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·Hisenda
-Facilitarem el pagament d’impostos i taxes municipals amb 

millores fiscals com ara el fraccionament i/o l’ajornament.

-Exigirem que en les noves contractacions l’empresa 
concessionària destine l’1% del pressupost a activitat cultural i 
esportiva.

-Establirem mecanismes fiscals per reactivar l’economia local i l’activitat empresarial com ara 
PLANS D’AJUDES  i BONIFICACIONS  FISCALS per a les empreses i autònoms que s’intal·len a Llíria i/o 
generen ocupació. 

·Treball, Dinamització Econòmica i Productiva
-Potenciarem l’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

convertint-la en motor de noves propostes de treball i captació de 
noves empreses per al municipi.

-Crearem un CAMPUS D’ESCOLES PROFESSIONALS al Centre 
Cívic “El Prat”, on centralitzarem activitats, tallers i centres de 
formació laboral que ajuden als nostres veïnes i veïns a formar-se 
per a poder trobar treball. Proposarem la implantació de mòduls 
formatius relacionats amb l’hosteleria i la restauració, que lligarem a 
la potenciació del turisme i oferirem a les universitats la possibilitat 
d’instalar-hi “EXTENSIONS UNIVERSITÀRIES”.

Una economia centrada en la ciutadania.
Volem treballar portant endavant polítiques econòmiques centrades en les necessitats 

i possibilitats de la ciutadania,  que consoliden Llíria com una ciutat emergent per a les 
treballadores i treballadors, xicotets i mitjans empresaris i empresaries, comerciants i 
professionals. Cal que imlpulsem i consensuem entre totes i tots un PLA ESTRATÈGIC DE  
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA  per a Llíria a 15 anys del que podem i volem ser com a ciutat 
i societat, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia, aconseguir un desenvolupament 
racional i que la nostra ciutadania puga tindre una qualitat de vida, una vida digna. 
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-Recuperarem l’ESCOLA TALLER LAURONA, per formar 
professionalment al nostre jovent i donar-los una eixida laboral. 

-Impulsarem un PLA LOCAL D’OCUPACIÓ per a joves, dones i 
majors de 45 anys.

-Crearem un CENTRE DE NEGOCI I UN VIVER D’EMPRESES, on 
els nous empresaris i empresaries puguen començar-hi a treballar 
amb instal·lacions, assessorament i l’ajuda necessàries. Farem un 
inventari de locals municipals disponibles i es facilitarà la creació 
d’espais de Coworking.

-Farem un PLA DE CAPTACIÓ D’INVERSORS externs i de NOVES 
EMPRESES per a Llíria que aporten recursos per a la generació de 
treball, en el sòl industrial i terciari de la nostra localitat.

-Apostarem per un nou model productiu, basat en la innovació i 
el coneixement i sol·licitarem la inclusió dins de la RED INNPULSO 
potenciant la incorporació de les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació tant per als emprenedors i emprenedores, com per 
a empreses i comerços de Llíria amb la finalitat de donar a conèixer 
l’oferta existent i generar sinergies possitives entre les empreses 
locals. Així com impulsant, mitjançant convenis amb les empreses 
del sector del plàstic de la nostra localitat, la investigació, formació 
i promoció.

-Potenciarem el CENTRE COMERCIAL “LLÍRIA, A CEL OBERT”, 
recuperant els carrers per al comerç, millorant la seua estètica i fent-
los més còmodes i accessibles. Proposarem la reforma o construcció 
del Mercat Municipal perquè siga més atractiu.

-Facilitarem la implantació d’activitats d’oci per a totes les edats i 
que resulten respectuoses amb el veïnat. 

-Crearem un CONSELL ECONÒMIC LOCAL amb empresaris i 
empresàries, autonòms i autònomes, sindicats i ajuntament.
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·Agricultura i Ramaderia
-Elaborarem un PLA INTEGRAL DE PROTECCIÓ I 

RECUPERACIÓ DE L’HORTA VELLA com a espai natural i anell 
verd del poble.

-Posarem en marxa la Casa del Llaurador a la carretera 
d’Alcubles, on centralitzarem tots els serveis agraris i 
activarem el CONSELL AGRÍCOLA LOCAL com a òrgan per a 
escoltar els agricultors i agricultores i donar respota a les 
seues demandes. 

-Afavorirem projectes que animen la creació de mercats 
municipals de venda directa productor-consumidor, que possiblilite el consum d’aliments produïts 
localment, estacionals, frescos i naturals. Fomentarem l’ús i consum del producte local tant tradicional 
com ecològic i promocionarem fires de productes locals i d’intercanvi de llavors. 

-Fomentarem mitjançant l’associacionisme, subvencions per a 
xicotetes cooperatives i altres associacions agrícoles i ramaderes. 

-Incentivarem la creació d’horts urbans, per als i les que vulguen 
cultivar els seus propis productes. 

-Crearem un BANC DE TERRES per tal de  fomentar l’ocupació en 
l’àmbit agrícola

-Establirem un marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la 
Cooperativa per a implantar projectes o iniciatives de foment 
en l’ambit agrari. 

-Impulsarem la creació d’una Escola-Taller per a la formació 
en agrícultura, ramaderia i silvicultura. Treballarem per portar 
a Llíria cicles formatius de grau mitjà i superior de la branca 
agrària.
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·Turisme i Patrimoni
-Posarem en valor el nostre PATRIMONI RURAL I HIDRÀULIC com ara la Casa de Camp, bodegues, 

aljubs i antics camins.

-Potenciarem i revitalitzarem la Fira Tradicional de Sant Miquel.

-Crearem punts d’informació turística amb la col·laboració dels comerços i establirem visites guiades 
programades.

-Establirem un Pla de Millora i Conservació de Patrimoni Arqueològic, Monumental i Etnològic Local. 

-Crearem una Fira de Sant Vicent orientada a la promoció de l’àmbit agrari, tradicions llirianes, 
energies renovables i producte ecològic i local.-Recuperarem i potenciarem els PR (SENDES) DE LA 
CONCÒRDIA.
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Paco García Latorre Elena Jiménez Garrido Mª Cruz Gracia Pedreo

Marcelino García Márquez Julia Gimeno Moreno

Miguel Ángel Barona Selles

Georgue Mircea

Ana Mª Feltrer Martinez

Vallivana Murgui Ortega

Salvador Vergara Hernandez

Valentín Lopez Marcus

Vicent Lis i Furió

Mercedes Lomas Carrión Empar Vidagany Feltrer Rafael Cotanda Carpio

Els nostres candidats
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Empar Llacer Sanchis Elvira Pedrola Gorrea Salvador Rodrigo Arastey

Mª Amparo Luz Arevalo Jose Ramón Diaz Ferrer

Jorge Garcia Garcia

Miquel Nacher Faubel

Ariadna Jorge Ortega

Maite Coscolla Amado

Joanvi Sanchis Morató

Maria Estevez Perez

Miguel Tortajada Gaseny Raul Gomez Palacios

Inma Rodilla Navarro

Marina Porta Collado
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Sime Jordán Miguel Arastey Ingo Kuhnert Vicent Martinez 

Susana Cotanda Anna Peris Lola Navarro Miguel Contreras Carlos Gracias Jose Enrique Zezón

Remedios Peris Manolo Sanchez Marta Pedrero Elvira Laborda Toñi Valcarcel Manuel Tomás

Tica LLopis Rafael Borrás Francisco Perez

I també donen suport a la candidatura....

#ambValentia

Max Shaw

Inma Riera

Mª José Granja 

Manuel Dolz
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-Farem dels nostres carrers un ESPAI PER A LA VIDA SOCIAL I ECONÒMI-
CA, amb programes de recuperació i conservació urbana, eliminant-hi les 
barreres arquitectòniques, colocant-hi arbres i mobiliari urbà a tots els ca-
rrers on siga possible.

-Impulsarem la recuperació dels nostres BARRIS HISTÒRICS com 
Reixuxena, la Vila Vella, el Pic-La Torreta, el Barranquet o el Raval, realitzant 
accions com repavimentacions, clavegueram, rehabilitació d’habitatges, 
etc. 

-Farem un estudi sobre solars i infrahabitatge per tal d’establir una 
estratègia d’actuació en la promoció d’un PLA D’HABITATGE MUNICIPAL 
per a lloguer social. A més, establirem un sistema de lloguer accessible 
d’habitatges privats, que assegure els propietaris i beneficie les persones 
amb menys recursos.

-Estudiarem la reordenació de la Plaça Major i voltants, així com la 
peatonalització de les zones comercials. 

-Reclamarem la prolongació de la LÍNIA 9 DEL METRO FINS A LLÍRIA, 
connectant-nos directament amb l’aeroport i el port. A més d’una segona 
estació intermodal de metro a Mura.

-Demanarem la millora del servei en la línia d’autobusos Llíria-València 
i la creació d’un sistema eficient d’autobusos que comuniquen tota la 
comarca amb Llíria.

-Impulsarem un PLA MUNICIPAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE que prioritze 
els vianants i l’ús de la bicicleta. 

-Portarem endavant un programa de CAMINS ESCOLARS SEGURS per a 
millorar l’entorn i la mobilitat i l’autonomia infantil.

El model de ciutat que volem
Cal aturar l’urbanisme depredador imperant durant els últims anys, necessàriament 

hem de gestionar les polítiques urbanístiques amb una altra mirada, amb una gestió 
adequada del Pla General d’Ordenació Urbana, proposant una moratòria urbanística, i 
uns terminis d’acord amb les possibilitats dels propietaris i d’altres agents implicats i 
redissenyar per definir el model de ciutat que volem ser. 
·Estratègies urbanístiques, Planificació Territorial, Mediambiental , Urbana I
movilitat.
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 ·Urbanitzacions, un barri més. 
-Realitzarem un PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, per deixar de contaminar el subsòl i tindre una 

xarxa bàsica de sanejament. 

-Establirem un Programa Estratègic i un Pla da’ctuacions que dote dels serveis bàsics i condicions 
d’urbanització als diferents barris que es troben fora del casc urbà i també a les zones disseminades, per 
tal de fer un desenvolupamnt urbanístic racional, sostenible i econòmicament viable per als propietaris. 

-Connectarem les urbanitzacions amb el carril bici.

-Millorarem el SERVEI DE CORREUS.

-Impulsarem un servei de transport públic i ecològic. Estudiarem convenir amb el proveïdors de 
transport autònom.

-Instal·larem MICROECOPARCS en distintes zones, apropant-hi així els serveis als veïns i veïnes 
evitant l’abocament d’enderrocs, mobles i poda. 

- Millorarem el servei de vigilància reforçant les patrulles assignades als nuclis urbans.

-Promourem l’actualització de la cartografia de les urbanitzacions per a facilitar-hi l’accés dels 
serveis d’emergència.

-Descentralitzarem el registre d’entrada municipal i finestreta única a l’edifici multiusos o altre 
edifici habilitat a l’efecte i estudi per a altres serveis. 
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·Medi Ambient
-Afavorirem el transport públic urbà, ecològic, amb bicicleta i a peu. 

Implantarem el programa per a compartir cotxe. 

-Crearem un ANELL VERD PERIURBÀ que incloga un pla especial de 
recuperació i gestió, posant-hi èmfasi en les zones d’especial protecció 
arqueològica.

-Desenvoluparem i millorarem el PARC DE SANT VICENT i sol·licitarem 
declarar-lo Parc Natural Municipal, així com posarem en marxa el Pla 
Especial de “La Concòrdia”.

-Impulsarem l’adhesió al Programa Europeu “Per una energia sostenible 
local”, Pacte d’Alcaldes, realitzant una auditoria energètica i un PLA 
MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA on prioritzarem mesures 
com la implantació de mitjans de producció energètica renovables com 
ara la biomassa (aprofitant les restes de poda i forestal) o la minihidràulica 
(aprofitant salts de sèquies). També adoptarem normes de construcció bioclimàtiques en totes les obres 
municipals, fomentant l’arquitectura sostenible, electrificarem el Parc Mòbil Municipal instal·lant-hi 
punts de recàrrega gratuïta i estudiarem el canvi de proveïdors d’energia elèctrica i gas per cooperatives 
que impulsen l’energia verda. 

-Apostarem per una jardineria el més ecològica possible, evitant l’ús d’herbicides i insecticides 
neonicotinoides als parcs i jardins públics. 

-Crearem un PLA DE CURA DE COLÒNIES FELINES amb l’ajuda de voluntaris i estudiarem la creació 
d’un NUCLI ZOOLÒGIC MUNICIPAL com a refugi dels animals abandonats al terme de Llíria. Realitzarem 
campanyes informatives i de sensibilització i promocionarem l’adopció i el benestar animal.

-Habilitarem PARCS CANINS al terme municipal.
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·Cultura
-Potenciarem un CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA, PATRIMONI I TURISME com a òrgan assessor 

del municipi des d’on fomentarem el VOLUNTARIAT CULTURAL que col·labore en la conservació i difusió 
del nostre patrimoni.

-Acordarem amb les SOCIETATS MUSICALS convenis de 
col·laboració i protegirem el seu patrimoni.

-Farem unes FESTES PARTICIPATIVES a través d’una 
Comissió de Festes.

-Recuperarem CA PORCAR 
per a activitats culturals i 
juvenils.

-Crearem una AGÈNCIA DE LECTURA a la zona de Pla de l’Arc a l’Edifici 
Multiusos, aixi com Ampliar al màxim l’horari diürn i nocturn d’obertura de 
la Biblioteca Municipal en època d’exàmens.

-Reviscolarem una PROGRAMACIÓ CULTURAL ESTABLE: cicles de 
música, cinema, literatura, arts escèniques i visuals...amb criteris de qualitat i identitat. Programarem 
concerts de músics i artistes valencians a les nostres festes i potenciarem la contractació d’artistes i 
associacions locals. 

-Dotarem Llíria d’un MUSEU ETNOLÒGIC I DE LA MEMÒRIA que conserve les nostres tradicions. 
L’edifici de les Bodegues de la Venta podria ser un lloc encertat per a fer-ho recuperant-se amb una 
Escola Taller. 

-Donarem suport a  les creacions artístiques i potenciarem els ARTISTES DE LLÍRIA, així com la 
Fundació Silvestre d’Edeta o els Premis Armand Guerra, Pasqual Enguídanos i José Manaut.

-Impulsarem beques d’investigació i publicacions culturals i recuperarem la publicació dels quaderns 
d’història i societat «LAURO».

-Potenciarem i adequarem el Teatre Municipal de la LLAR DEL JUBILAT per a la realització d’espectacles.

L’educació ha de ser un dels pilars fonamentals si volem evolucionar cap a una ciutat 
amb un model productiu basat en el valor afegit, estalviadora per cuidar els nostres 
recursos i integradora amb les persones. Una ciutat que entenga la cultura com un dret 
i un bé comú.

Una ciutat educadora
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·Educació
-Reclamarem a la Conselleria d’Educació la remodelació del col·legi 

Sant Miquel, la construcció del nou COL·LEGI SANT VICENT i del nou IES 
CAMP DE TÚRIA. Treballarem per gestionar la cessió de sòl al Consell per a 
construir la tercera escola pública a la zona de l’estació.

-Exigirem un CONSERVATORI dins de la xarxa 
de la Generalitat, públic i gratuït.

-Impulsarem els serveis de LUDOTECA 
PÚBLICA en diverses zones del terme.

-Impulsarem un BANC DE LLIBRES 
MUNICIPAL que vertaderament done solució a 
les necessitats de la gent així com de material 
escolar i uniformes de col·legis.

-Exigirem l’ampliació de l’oferta de l’Escola 
Oficial d’Idiomes amb més grups i més idiomes, 
així com unes instal·lacions adequades.

-Posarem en marxa la XARXA D’ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS DE 
0 A 3 ANYS, amb horari laboral i reclamarem la construcció d’una Escoleta 
de 0 a 3 anys en cada nou centre escolar.

-Optimitzarem l’ús de les instal·lacions municipals com ara el 
Conservatori amb la fi de traure-li major rendiment, utilitat i servei mitjançant la signatura de convenis 
de col·laboració amb entitats musicals, culturals o artístiques.

-Impulsarem la creació de beques d’especialització musical.

·Política Lingüística
-Promocionarem l’ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ amb la finalitat de 

refermar la seua utilitat social a tots els espais i sectors. Assegurarem que tota la 
documentació pública s’emeta en valencià. 

-Potenciarem la celebració d’esdeveniments comarcals de promoció de la nostra llengua i cultura del 
nostre poble com ara les Trobades d’Escoles en Valencià o l’Aplec Camp de Túria.
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·Esports
-Realitzarem un PLA DIRECTOR ESPORTIU amb previsió de futur i 

amb la participació de tots els agents implicats.

-Potenciarem l’esport escolar i de jocs tradicionals.

-Crearem un reglament de bases per a la concessió de subvencions 
a les ENTITATS ESPORTIVES en funció de les necessitats, activitat i 
programació.

-Potenciarem el Consell Municipal d’Esports com a referent participatiu i consultiu dels clubs. Així 
com Consells entre les entitats esportives que comparteixen instal·lacions per a una major coordinació.

-Dotarem els nous barris d’espais verds amb zones lúdic-esportives.

-Proporcionarem beques esportives.

-Proposarem a la Conselleria d’Educació l’ús dels espais esportius 
en els centres educatius fora de l’horari lectiu.

-Donarem suport a les diverses ASSOCIACIONS I ENTITATS 
ESPORTIVES de la nostra ciutat, així com als nostres esportistes d’elit 
que ens representen fora de Llíria.

-Impulsarem les cites esportives d’àmbit nacional i realitzarem un Campus Esportiu a l’estiu.

-Promocionarem l’activitat esportiva en la tercera edat i la creació d’activitats amb fisioteràpia 
geriàtrica, per a millorar les aptituds funcionals, psicològiques i psicomotrius.

-Dotarem els parcs públics amb equipaments saludables per a fer exercici. 
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Apostem pel coneixement i experiència que ens han transmet els nostres majors, i 
alhora per mantindre i ajudar a evolucionar a les generacions futures, que facen de Llíria 
una ciutat viva, afable, dinàmica, integradora i justa. Creem xarxes solidaries on ningú 
quede exclòs. 

·Benestar Social i Majors
-Exigirem un autèntic HOSPITAL GENERAL COMARCAL amb tots els serveis i reclamarem a la 

Conselleria de Sanitat la millora del centre de salut i els seus serveis d’atenció a l’usuari. 

-Ampliarem l’equip de Serveis Socials replantejant el seu funcionament i poder així ampliar el servei 
que ens donen. 

-Plantejarem la construcció d’un CENTRE DE DIA PÚBLIC per atendre millor a la gent gran amb servei 
de menjador i una nova Llar del Jubilat a la Part d’Avall.

-Gestionarem l’ampliació del CENTRE OCUPACIONAL i impulsarem la construcció d’una Residència 
per a les persones amb diversitat funcional.

-Estudiarem la possibilitat d’elaborar un viver de pisos tutelats tant per a gent gran com per a 
persones amb diversitat funcional per a que puguen compartir pis, tenint així una major autonomia.

-Fomentarem i organitzarem tot tipus d’activitats lúdiques i culturals, així com cursos de formació en 
noves tecnologies  per als nostres majors. Crearem un Banc de la Memòria.

Una ciutat integradora i solidaria
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-Impulsarem un CONSELL DE BENESTAR SOCIAL on les associacions 
i entitats de Llíria que treballen en aquesta matèria, així com els 
treballadors i treballadores municipals d’aquesta àrea puguen coordinar-
se i impulsar programes i activitats.

-Potenciarem el VOLUNTARIAT SOCIAL, 
per fer de Llíria un poble més just i solidari.

-Portarem endavant un PLA D’IGUALTAT 
MUNICIPAL i exigirem que les empreses que treballen amb l’ajuntament en 
tinguen un en marxa.

-Crearem L’OFICINA DEL NOUVINGUT per tal d’assessorar i informar 
del funcionament del municipi als nouvinguts i potenciarem l’intercanvi 
cultural.

·Joves
-Impulsarem el CONSELL MUNICIPAL DE LA JOVENTUT com a fòrum de participació i també el 

voluntariat juvenil.

-Convertirem L’ESPAI JOVE, així com altres edificis públics municipals, en un punt de referència 
per a la gent jove de Llíria. Impulsarem l’associacionisme,  cogestionant i coorganitzant les activitats 
i programes per al jove i promourem programes formatius, d’ocupació, voluntariat i intercanvi cultural  
juvenil com ara la Plataforma de Talents, l’Escola Taller, Erasmus +, etc.
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-Portarem endavant un Programa de Beques Formatives per als i les joves de Llíria titulats que a més 
d’aconseguir experiència laboral, col·laboren en la implementació de projectes de millora de la ciutat.

-Crearem una borsa de VIVENDA DE LLOGUER  a baix preu per a joves. 

-Educarem entre les i els joves per a que puguen viure la seua sexualitat de forma plena i sense 
discriminació.

-Promourem una xarxa de TRANSPORT NOCTURN per als caps de setmana i festius, entre el nucli 
urbà, les urbanitzacions i els llocs d’oci.

-Promourem un FESTIVAL DE MÚSIQUES d’avantguarda i multiculturals dinamitzant els grups locals. 

-Impulsarem un PLA DE JOVENTUT MUNICIPAL amb la col·laboració i participació del jovent de Llíria.

·Infància
-Crearem un CONSELL DE LA INFÀNCIA MUNICIPAL on els més xicotetes i xicotetes puguen dir la 

seua i se’ls escolte. 

-Elaborarem un PLA DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Municipal. 

-Portarem endavant un PLA DE VACANCES D’ESTIU per a infants amb perill d’exclusió social.PLA

PLIA
Pla local d´infancia i adolescència
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