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Impulsarem des de la Tourist Info el programa de 
visites guiades oficials per a cada any, amb visites 
culturals, rutes de senderisme i cicloturisme, do-
nant continuïtat a les que ja hem realitzat des de 
2016. Les visites tindran com a objectiu donar a 
conèixer el nostre patrimoni cultural, natural, in-
dustrial i gastronòmic.

Millora dels recursos turístics existents, accessibi-
litat, interpretació, senyalització, horari de visites, 
etc. mitjançant recursos propis i subvencions.

Potenciació de la marca turística Serra Mariola, 
continuant amb el projecte de l’associació de tu-
risme amb accions diverses com la participació en 
fires turístiques, la participació en la pàgina web i 
les xarxes socials i la realització de projectes d’ac-
tivitats turístiques conjuntes com la “Volta a la Ma-
riola” i la “Volta a la Mariola gastronòmica”.

Continuarem potenciant la “Fireta de Sant Antoni” i 
la “Fira Comercial del Sector Agroalimentari i Gas-
tronòmic.

Millora de la senyalització turística direccional, tant 
per a vehicles com per a vianants.
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¹ Dissenyar rutes normalitzades per als visitants , amb descripció dels llocs més interessants. Farem una app desca-
rregable que continga tot un rebost de posibles rutes i experiències culturals i gastronòmiques, així com el calendari de 
festes al llarg de tot l’any.



Impulsarem polítiques d’ocupació, mitjançant el 
servei de borsa d’inclusió laboral en l’oficina de 
desenvolupament local.

Gestionarem els tallers d’ocupació de les diferents 
especialitats, sol·licitant les subvencions i parti-
cipant en l’estructura dels projectes i selecció del 
personal.

Gestionarem les subvencions per al foment de 
l’ocupació per a la contractació de personal dels di-
ferents departaments de l’Ajuntament.

Dinamització del comerç i mercat tradicional, mit-
jançant la col·laboració i coparticipació en activi-
tats i jornades formatives.

Millora de les instal·lacions del mercat municipal, 
mitjançant sol·licitud de personal i recursos propis.

Creació del programa “Caminem amb tu” amb la 
finalitat de donar suport de forma eficient a qual-
sevol persona que vulga emprendre. Ajudar-los en 
el procés de crear el seu pla empresarial. Es rea-
litzaran cursos, conferències i xerrades perquè es 
coneguen experiències de persones que han decidit 
emprendre. En definitiva, acompanyar-los en el pro-
cés de crear la seu empresa. Habilitarem un espai 
de coworking per a projectes d‘emprenedoria, i un 
viver d’empreses que comencen.

Jornades Impulsa. Realitzarem jornades formatives 
dirigides a emprenedors.

Assessorament a emprenedors mitjançant conveni 
amb el CEEI.

Assessorament a empreses i autònoms en matèria 
de subvencions i internacionalització.

Impulsarem l’economia verda, amb l’auto producció 
d’energia, com el biogàs o la biomassa. Realitzarem 
un estudi que ens situe i ens diga quines són les 
possibilitats de matèria primera que tenim perquè 
la producció puga ser rendible per a la nostra po-
blació.

Propiciar la correcta gestió silvícola dels terrenys 
forestals locals, generant energia autòctona i bara-
ta, l’ús de la qual afavoreix la regeneració i conser-
vació de les masses forestals, posant en contacte 
propietaris i consumidors de llenya/biomassa mit-
jançant l’associacionisme.

Donarem impuls i continuïtat al Consell Agrari, per a 
ordenar el territori i defensar la natura. Impulsarem 
l’agricultura associativa,  millorant l’hàbitat rural i 
la qualitat de vida.
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L’oferta festiva de la nostra població cal seguir man-
tenint-la, ja que també és motor del sector serveis, 
i possibilita que la nostra població siga també un 
referent turístic, a banda de l’entorn mediambiental 
que ens envolta.

Fruit del treball conjunt, Muro ha aconseguit el re-
coneixement d’interès turístic autonòmic per a les 
seues festes de Moros i Cristians i de la Fireta de 
Sant Antoni, que continuarem apostant per elles 
com a element vertebrador del municipi. No obstant, 
continuem treballant per a que els carnestoltes 
també siga distingit amb el mateix reconeixement 
per a potenciar les festes com a bras fonamental de 
la nostra tradició.

Continuarem apostant per la Festa de Moros i Cris-
tians, com a element vertebrador del municipi.

Col·laborarem estretament amb la Junta de Festes 
en la coordinació i organització dels actes i esdeve-
niments.

Renovarem el Conveni de cessió d’ús del Castell, fa-
cilitant l’ampliació del Museu Fester, promovent la 
seua digitalització de forma que siga accessible per 
a qualsevol des d’internet. 

Continuarem amb la línia creada durant aquesta le-
gislatura amb la creació del FestMuro, apostant per 
la diversitat d’estils i propostes fent més atractives 
les nits de Festes, incrementant així el nombre de 
visitants. 
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Des de Compromís sempre hem defensat el patri-
moni cultural com a element d’identitat de la vila de 
Muro. Tenint com a objectius generals 1) Potenciar 
la difusió i el coneixement del patrimoni material i 
immaterial; 2) Identificar els elements que ens sin-
gularitzen com a poble i concretar-ne les accions de 
protecció i conservació i 3) Garantir la projecció ex-
terior d’aquells elements patrimonials que tenen un 
atractiu especial i també de les activitats singulars.

Creació d’una àrea tècnica estable, dintre de la re-
gidoria de Cultura, interrelacionada amb els depar-
taments de Turisme i Urbanisme, per a la gestió i 
difusió del patrimoni local.

Donar continuïtat a la política municipal de patri-
moni. Explotar les possibilitats de la “virtualització” 
en la difusió del patrimoni.

Incrementar la convicció en l’aposta per la Cultura, 
com a element identitari del municipi de Muro.
Crear ponts de relació estable entre l’àmbit de Cul-
tura i el món educatiu local.

Recuperar el nom de Muro, com a nom original i 
identitari propi.

Continuar valorant les tradicions com la Fireta de 
Sant Antoni, la Cavalcada dels Reis Mags, les fogue-
res de Sant Josep i les festes de Moros i Cristians. 

Promoure les fogueres de sant Josep per tal que 
esdevinga un element identitari fort i no es perda 
aquesta tradició. Resoldre el problema de l’esta-
bliment d’espais i establir una foguera oficial on hi 
haja activitats. Realitzar activitats prèvies, com co-
rrefocs o «cordaes», durant els dies previs. 
Continuar dinamitzant i fent valdre la festivitat del 
9 d’octubre i les tradicions nadalenques.

Vetllar per la difusió del patrimoni natural del terme 
municipal.

Fomentarem l’autonomia del món associatiu amb la 
creació d’un centre de recursos i formació per a les 
entitats locals, convenint amb El Patronat, per tal 
d’evitar l’excessiva dependència de l’Ajuntament a 
l’hora de desenvolupar les activitats.

Incrementarem els recursos de tot tipus adreçats a 
les entitats. Fomentarem els Convenis, tot revisant 
els requisits i crearem de línies de subvencions per 
concurrència competitiva per a projectes culturals, 
complementàries als Convenis.

Treballarem per “l’empoderament” de les entitats, 
fomentant la gestió compartida i coordinada (Ajun-
tament i entitats) dels programes culturals del mu-
nicipi. 

Promourem l’autoconeixement i l’intercanvi entre 
les entitats i crearem una xarxa de comunicació de 
les activitats culturals, millorant la difusió de les 
activitats pròpies de l’ajuntament i de les entitats i 
evitant coincidències i “contra-programacions” 

Assegurar la continuïtat i l’estabilitat de la progra-
mació cultural en totes les disciplines, evitant les 
discontinuïtats i apostant pels programes o cicles 
estables i sòlids. 

Elaborar un pla de comunicació global de cultura 
per a comunicar eficaçment l’activitat cultural que 
ja es realitza.
Crear un sistema de venda d’entrades unificat i en 
línia.
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Elaborar un Pla de Joventut, col·laborant amb el de-
partament de Joventut, que definisca els interessos 
dels joves per tal de convertir-los en una prioritat 
de la cultura local, comptant amb la participació de 
les entitats de joves en la programació cultural. 

Realitzar programacions culturals (teatre, cinema, 
música, ...) pensades des de la diversitat i la inter-
generacionalitat, tot oferint una programació per a 
diferents edats.

Aconseguir que al municipi hi haja una oferta forma-
tiva que cobrisca les principals disciplines artísti-
ques. Programar activitats formatives, divulgatives i 
mostres, tot tenint en compte la complementarietat 
comarcal
 
Reforçar la programació cultural vinculada a la li-
teratura (relacionar-la  amb els Dijous Literaris, els 
Converses d’Autor, els Capvespres amb Història, els 
autors locals o la mateixa biblioteca). “Muro Pont de 
Lletres”. 

Continuar potenciant activitats d’impacte al muni-
cipi i al voltant del fet literari (per exemple, amb la 
potenciació de la Festa Estellés).

Continuar donant suport a la promoció dels crea-
dors locals i potenciar la Biblioteca com a nucli de 
trobada cultural. 

Som referent literari al País Valencià entre la ciu-
tadania, els escriptors, els editors i els llibreters i 
volem mantenir i millorar la Festa del Llibre. Conti-
nuarem comptant amb els autors més reconeguts 
en la literatura catalana i castellana i apostarem 
per una línia de difusió en anglès, així com ampliar 
les activitats de dinamització al carrer. 

Continuarem treballant en la normalització i nor-
mativització lingüística del valencià mitjançant 
l’aplicació de polítiques lingüístiques i l’oficina de 
promoció i ús del valencià (AVIVA).

Crearem la setmana del Jazz. Amb actuacions en 
directe, tallers i màster class.
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Durant la legislatura hem apostat per tot tipus d’es-
ports, a banda dels anomenats majoritaris. Esport 
per a totes i tots. S’ha construït el nou trinquet i les 
noves pistes de petanca i ja es troben construint-se 
la pista de pumptrack (skateboard i bmx) i la de ca-
listènia.

El projecte de rehabilitació de la piscina municipal 
i el seu entorn està consignat i la seua realització 
serà en setembre, una vegada acabada la temporada 
de bany. Treballarem per a traure subvencions i co-
brir per a l’hivern la piscina d’estiu amb un projecte 
d’energia fotovoltaica.

El projecte de cobriment lateral de la pista d’hoquei i 
el cobriment del trinquet ja estan concedits i la seua 
construcció es realitzarà en els pròxims mesos. El 
mateix projecte inclou l’enderroc de la grada de la 
pista blava i l’adequació dels vestidors. Tot realitzat 
amb un disseny harmonitzador de les instal·lacions.

Al lloc on actualment es troba la grada, damunt dels 
vestidors, es construirà un edifici per a albergar una 
sala de musculació i gimnàstica. També inclourà ofi-
cines i una sala diàfana per a la pràctica de balls de 
saló, ioga i altres disciplines.

Som conscients dels problemes amb la pista de pa-
tinatge que impossibilita als usuaris competir amb 
igualtat de condicions. Per això proposem la recons-
trucció de la pista descoberta i el seu cobriment.

Som conscients de l’arrelament que la pràctica de 
l’escalada esportiva té al poble. Per tant, proposem la 
construcció d’un boulder cobert per a l’entrenament i 
pràctica d’aquest esport quan les condicions meteo-
rològiques no són adequades per a fer-ho a l’exterior.
El camp de la Llometa necessita el canvi de la ges-

pa. Aprofitarem el canvi per a construir un dipòsit 
d’aigua soterrat que arreplegue l’aigua de reg i així 
poder reutilitzar-la, fent la instal·lació més econò-
mica i sostenible.

Amb la urbanització del sector R6 creixerà el te-
rreny disponible per a instal·lacions esportives. 
Seguint els indicadors de l’elaboració del projecte 
d’urbanització del poliesportiu per tindre clara la 
ubicació de cada instal·lació, proposem la creació 
de pistes de tenis, pàdel i un segon camp de futbol, 
que descongestione La Llometa, rodejat d’anells 
d’atletisme.

Potenciarem els convenis als Clubs i les escoles es-
portives per a garantir el suport a l’esport base en 
totes les modalitats de clubs que hi hagen.

Iniciarem una nova línia d’ajudes per als esportis-
tes individuals sèniors que competeixen en l’àmbit 
estatal, ja que també necessiten un suport impor-
tant en la seua disciplina.

Amb el projecte de carrils bici per a Muro, potencia-
rem la salut per a menuts i grans a banda de crear 
zones lúdiques i d’esbarjo adjacents al carril bici.
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Des de l’administració local ens toca conscienciar la 
ciutadania que necessitem els esforços de totes les 
persones per a configurar una terra digna per a viu-
re-hi. Les Jornades per a la Sostenibilitat s’han con-
vertit en un referent comarcal i autonòmic quant a 
divulgació mediambiental. Prova d’això ha sigut l’èxit 
de participació de l’última edició, on han complit 15 
anys.

Volem continuar i mantenir el bon nivell adquirit pel 
nostre poble sense perjudicar-lo mediambiental-
ment reforçant les eines que el dirigisquen per la via 
de l’ecologia i la protecció mediambiental. 

Prova del treball ben fet és que som un dels pobles 
que més figures de protecció té al seu terme. Comp-
tem amb una superfície protegida de 1.899,77 Ha, un 
62,82% respecte a la superfície del municipi (3.024 
Ha). Parc Natural de la Serra Mariola, Paisatge Pro-
tegit de la Solana del Benicadell, Paisatge Protegit 
del Serpis, Paratge Natural Municipal Font del Bala-
dre-Fontanars-Riu d’Agres, Zona Especial de Conser-
vació (ZEC), Zona d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA), Lloc d’interès comunitari (LIC) Serra de Ma-
riola - Carrascar de la Font Roja. 

Aquesta legislatura s’ha fet valdre i recuperat l’àrea 
forestal de La Querola mitjançant els tallers d’ocu-
pació de l’especialitat forestal atorgats per la Conse-
lleria d’Economia Sostenible. Continuarem treballant 
per fer-la més atractiva i declarar-la àrea recreativa i 
zona d’acampada sostenible.

Continuarem mantenint el Paratge Natural Municipal 
Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres. Els últims 
mesos s’ha fet una campanya d’eradicació de la can-
ya i es farà una plantació d’espècies autòctones.

També s’ha redactat el Pla Local de Prevenció d’In-
cendis Forestals de la població i durant els anys vi-
nents anirem actuant amb les recomanacions que 
marca el document, per tal de protegir el nostre en-
torn dels incendis forestals.

Continuarem el nostre projecte de mobilitat elabo-
rant un projecte de carril bici per a tot el municipi 
de Muro.

Exigirem la construcció del Pont de Ferro al Consor-
ci de la Via Verda Alcoi-Gandia, per a la recuperació 
com a via cicloturista i senderista.

Utilitzarem els sostres dels edificis municipals per 
a crear plantes fotovoltaiques i així traure un rendi-
ment ecològic i econòmic per al poble.

La creació de punts de recàrrega de vehicles elèc-
trics a diversos llocs del municipi i la compra de ve-
hicles d’aquest tipus per a la flota de l’ajuntament, 
per tal de fomentar aquest tipus d’energia sosteni-
ble per a la població. 

Fomentarem el compostatge comunitari per als re-
sidus orgànics que generem als nostres domicilis, 
evitant així el transport i gestió posterior a les plan-
tes de tractament, rebaixant així costos econòmics 
i mediambientals.

Realitzarem un catàleg i ordenances d’arbres sin-
gulars i mil·lenaris de Muro.

Recuperarem i potenciarem el voluntariat mediam-
biental que s’havia fet fa uns anys, no només en 
matèria de prevenció d’incendis sinó també amb 
tasques de manteniment, neteja i repoblacions 
puntuals.
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Proposta de creació d’un Camp de Treball internacio-
nal a l’estiu per a joves de tota Europa amb una du-
rada de dues setmanes per a tasques de voluntariat 
ambiental. La qual cosa fomentaria també l’intercan-
vi amb joves de la població i el comerç local.

Defensarem la salut mediambiental i pública, per això 
donarem suport a totes les iniciatives encaminades a 
aturar qualsevol tipus d’agressió mediambiental.

La situació del sector agroalimentari i del medi rural 
valencià continuen sent molt preocupants. Tenim 2 
objectius clars: que les persones productores puguen 
viure dignament i amb plena satisfacció del seu tre-
ball; i que el fruit del seu treball puga alimentar de 
manera sana, sostenible i justa els nostres pobles.

Promoure la dinamització local agroecològica per tal 
d’acompanyar i d’impulsar les accions i la participa-
ció.

Promoció del producte agroalimentari de proximitat, 
amb dotació de recursos tècnics i pressupostaris. 
Promocionant el decret de venda de proximitat als 
municipis (DECRET 201/2017).

Aprovar una ordenança municipal perquè els serveis 
de càterings i esdeveniments municipals, així com 
els menjadors i les cafeteries de titularitat públi-
ca, incorporen criteris d’alimentació saludable i de 
proximitat.

Posar en marxa campanyes publicitàries contínues 
per enfortir i potenciar l’alimentació saludable i sos-
tenible.

Estructurar tallers educatius perquè els escolars 
puguen aprendre els valors relacionats amb la 
sostenibilitat alimentària i perquè adopten hàbits 
alimentaris saludables i que facen valdre els pro-
ductes locals.

Conservació de les infraestructures tradicionals 
de reg i canalització d’aigües.

Recuperar pràctiques i sabers locals pel que fa a 
la gestió del territori i els seus recursos. Generar 
Bancs de sabers tradicionals.

Control dels insectes vectors de la Xylella fastidio-
sa, posant a la disposició dels agricultors tota la 
informació de que es dispose.

Garantir la dignitat i el benestar animal. Continua-
rem amb els plans d’esterilització felina i l’aten-
ció dels animals abandonats amb sacrifici zero, 
en col·laboració amb les associacions protectores 
d’animals.
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Com és bandera en la nostra gestió des de fa uns 
quants anys, tenim molta cura de les venes i artèries 
del nostre poble i ens hi dediquem de manera es-
pecial, per això cuidarem com fins ara de les xarxes 
d’aigua i claveguerams de la vila de Muro. També hem 
tingut sempre la premissa de construir edificis amb 
contingut, és a dir, edificis vius i per a la gent. Aques-
ta és i serà la nostra filosofia, omplir de contingut 
tot allò edificat, com per exemple el nou Arxiu i Sala 
d’Exposicions Municipal, o ja el més conegut Centre 
Social Matzem.

Els parcs i jardins sempre han estat prioritaris per 
al nostre col·lectiu, per tant, continuarem millorant 
les zones que tenim, eixamplant-les o creant-ne de 
noves allà on calga; és primordial per a Compromís 
humanitzar el poble i no hi ha més bona manera de 
fer-ho que amb l’adequació dels nostres parcs. Tre-
ballarem per a canalitzar el reg amb l’aigua reciclada 
del dipòsit que ja existeix a la nostra població.

Per posar-ne exemples, tenim projectes que assoli-
rem de mica en mica, tenint compte de mantenir tot 
el ja realitzat.

Reurbanitzarem algunes zones del nostre poble que 
ens queden per conformar un Muro sa i fort des de la 
seua base com el carrer Dr. Fleming i la Sénia, també 
el barri d’Ausiàs March i 9 d’Octubre.

Adequació de l’accés a l’institut i el barri annex, re-
forçant les lluminàries i l’ampliació de les voreres.

Seguirem la nostra política de fer créixer el poble ba-
sant-nos en el Pla General d’Ordenació Urbana. Vo-
lem evolucionar i créixer de manera sostenible, com-
pacta i integrada.

Desenvoluparem el sector R6 del nostre PGOU, 
d’una manera participada amb els propietaris i 
sempre al costat de la voluntat més consensuada. 

Treballarem amb els propietaris de la urbanitza-
ció de la Plana i el Ministeri, per donar una solució 
consensuada amb els afectats i l’ajuntament, que 
millore els accessos al polígon El Pi, la N-340 i a la 
mateixa urbanització, a més de la creació de vials 
compatibles amb els vianants i les bicicletes.

Desenvoluparem l’àrea industrial El PI2, perquè 
siga comarcal i així es puga dotar de sol públic in-
dustrial modern i adaptat al segle XXI, per a que les 
nostres empreses siguen més competitives.

Continuarem el projecte d’eliminació de les barre-
res arquitectòniques de Muro. Després de les por-
tes d’obertura automàtica en tots els edificis mu-
nicipals, continuarem un projecte per rebaixar les 
voreres per a una bona circulació de la gent amb 
problemes de mobilitat, persones amb carrets de 
bebès, de la compra o de gent gran. La nostra prio-
ritat és fer la vida als nostres ciutadans més acces-
sible i còmoda.

També és primordial per a nosaltres potenciar l’ús 
dels serveis públics comarcals.

Ampliar el parc del Batà continua sent el nostre 
objectiu per aconseguir incrementar el pulmó del 
nostre poble. A hores d’ara s’ha adquirit la part oest 
i estem treballant per adquirir la part est (Xopada).
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Impulsarem un concurs d’idees per al disseny com-
plet d’aquest parc que done participació al poble.
Inclourem al Parc del rellotge elements de gimnàs-
tica per a majors, com els que hi ha a altres ciutats, 
perquè la gent gran també és important i molts d’ells 
no es poden costejar un gimnàs.

Regenerarem el centre urbà del poble, de forma que 
s’edifique en els solars buits, per a revitalitzar-lo, 
creant habitatges assequibles per a joves, amb la 
participació dels propietaris.

13.

14.

URBANISME

URBANISME



1. Vicent Molina Perona

2. Jovita Cerdà García

3. Joan Elies Pascual Belda 

4. Carolina Ivañez López 

5. Elicerio Luis Pérez Ferrándiz

6. Desamparados Torregrosa Ibáñez 

7. Sergi Silvestre Pérez

8. Hindu Mohamed Alí

9. Alex Llopis Pérez

10. María José Collado Garcia

11. Jaume Gómez Garrido 

12. Laura Calbo Barrientos

13. Francisco Javier Torregrosa Murcia

14. Esperanza Jiménez Villora

15. Víctor Manuel Gallego Castillo 

16. Silvia Vilaplana Camps

17. Carlos Albero Gisbert

18. María Consuelo Climent García

19. Juan Balaguer López 

20. Noelia Camps García Co
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Apostem per la continuïtat de tallers, cursos, jorna-
des i conferències de formació per a menuts i grans, 
tot sumant i coordinant les iniciatives municipals 
del MuroEduca amb les de l’escola d’adults i els 
centres escolars.

Elaborarem un Pla Local d’Educació, continuarem 
treballant amb els agents socioeducatius de forma 
conjunta i facilitarem la comunicació amb la Conse-
lleria per a la millora dels centres educatius.

Treballarem per fomentar i impulsar una platafor-
ma on hi participen tots els agents educadors del 
municipi (docents, alumnat, famílies, ajuntament, 
entitats d’oci educatiu, entitats de cultura, entitats 
esportives, escoles de música/dansa) per tal de 
consensuar les línies pedagògiques del municipi. 

El treball transversal de diferents àrees (Cultura, 
Educació, Joventut, Ocupació, Empresa, Gènere, ...) 
és l’eina i la garantia per millorar la motivació, l’èxit 
escolar i les possibilitats de millorar el futur de la 
societat.

Fomentarem la creació d’un consell d’alumnat mu-
nicipal com a ens de representació real i garantir, 
així, el foment de l’associacionisme i la participació 
juvenil en tots els àmbits dins dels centres educa-
tius per tal que tots i totes les joves esdevinguen 
ciutadans crítics i compromesos.

Dotarem d’una importància bàsica el Consell Esco-
lar Municipal com a ens indispensable per a l’edu-
cació dels infants i joves i com a vertebrador de 
projectes cooperatius entre centres educatius, fa-
mílies i alumnat.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

EDUCACIÓ
Posarem a disposició del jovent una oferta d’activi-
tats extracurriculars que permeten complementar 
la seua formació en altres àmbits fora de les esco-
les, com cursos de monitor i/o directors d’educació 
en temps lliure o de manipulador d’aliments, garan-
tint-ne l’accés universal mitjançant preus adaptats 
als recursos familiars o subvencions (tarificació so-
cial).

Treballarem per habilitar un espai d’estudi amb 
zona wifi, en especial en èpoques d’exàmens, tot 
adaptant els horaris a les necessitats de les perso-
nes joves i reforçant l’assistència per als alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge.

Continuarem amb els convenis amb les diferents 
universitats per dinamitzar l’aula universitària.9.

EDUCACIÓ8.
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Consolidarem i ampliarem les actuacions vincu-
lades a aquest àmbit tenint en compte les neces-
sitats d’orientació i assessoraments canviants, 
fomentant el treball transversal que implique a la 
resta de serveis i agents municipals.

Millorarem la incidència dels recursos d’acompan-
yament entre els col·lectius de la població jove amb 
més dificultats a l’hora d’afrontar els processos de 
transició juvenil.

Ampliarem i consolidarem els espais i les metodo-
logies participatives per i amb els i les joves i les 
entitats juvenils.

Impulsarem activitats culturals i d’oci que resulten 
atractives i accessibles per a les persones joves.

Durem a terme “El bus de la festa”, “Les nits del cen-
tre” i el bus universitari i ampliarem el servei de bus 
per a festes i carnestoltes, vetllant per la seguretat 
dels nostres joves i vertebrant la nostra comarca.

Crearem el Consell de Joves i Infants per a promou-
re la democràcia i la participació.

Seguirem omplint d’activitats el centre jove “El can-
yaret” per al gaudi dels nostres joves, promovent la 
participació amb idees sorgides del  Consell de Jo-
ves i Infants.

Escoltarem les demandes dels joves, respecte als 
esdeveniments festius de la població.

Cal invertir en les xiquetes i els xiquets (en allò que 
decidisquen per mitjà del Consell de Joves i Infants) 
instal·lant als nostres parcs joguines per a ells i, 
com hem fet fins ara, per als més menuts que en-
cara no caminen.
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JOVENTUT
Habilitarem locals d’assaig per a grups que comen-
cen a tocar (en música) o actuar (en teatre).

JOVENTUT9.

10.

9.



Adquirirem i restaurarem un monument singular de 
Turballos, com és la Bassa i la font.

Recuperarem l’aqüeducte de l’entrada de Benàmer 
a la redona de l’encreuament.

Rehabilitarem el Centre Social de Setla.

Treballarem per a crear Espais de Benestar a Benà-
mer, Setla i Turballos.

1.
2.
3.
4.

PEDANIES

10.
PEDANIES



Potenciarem els programes que es duen a terme en 
benestar social col·laborant en les diverses asso-
ciacions d’àmbit social al municipi i seguirem tre-
ballant als col·legis i a l’IES la coeducació des de la 
base per a conscienciar als joves que són el futur de 
la nostra societat.

Exigirem la construcció d’un nou Centre de Salut.
Reivindicarem el servei d’ambulància en l’àmbit lo-
cal i comarcal.

Aprovarem i desenvoluparem un pla d’immigració 
fent de Muro un poble inclusiu i integrador. “Junts 
per Muro = Muro diversitat”. Programa d’integració 
dels immigrants en Muro, tractant diverses temà-
tiques, creant una convivència entre tots els ciuta-
dans.
 
Realitzarem intercanvis culturals per tal de superar 
la barrera de l’idioma i jornades on intercanviar ex-
periències, així com una Fira Intercultural.
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2.
3.
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El feminisme és una de les peces fonamentals de 
Compromís, amb el valencianisme, l’esquerra i 
l’ecologisme, ja que l’aposta col·lectiva per la supe-
ració del sexisme és la millor i més profunda garan-
tia d’una societat més justa, democràtica i lliure per 
a totes i tots.

Però la igualtat de gènere, a més, està directament 
relacionada amb l’eficiència econòmica i contri-
bueix de manera decisiva a una economia al servei 
de les persones, a l’ocupació i a la cohesió social. 

Una societat igualitària és una societat més pròs-
pera. Crearem «AVALEM DONES» per a  potenciar el 
paper de la dona en tots els àmbits públics i privats.

Des de Compromís per Muro plantegem les se-
güents propostes que vertebraran el desenvolupa-
ment de les polítiques d’igualtat i inclusió.

Muro contra la violència masclista i per la convivèn-
cia igualitària. S’han de posar en marxa les políti-
ques més efectives per a la prevenció de la violència 
i la igualtat d’oportunitats. 

Col·laboració i cooperació entre administracions 
públiques, organitzacions socials, agents econò-
mics i socials, grups de dones i professionals dels 
diferents àmbits com a elements necessaris per a 
millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació de 
les dones i menors que han viscut l’experiència de 
la violència, així com dels maltractadors.

Establir incentius fiscals per a aquelles empreses 
que respecten i afavorisquen la conciliació laboral 
i familiar real i promoguen la parentalitat positiva.
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FEMI
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Tractar de fer conciliar els horaris laborals amb els 
horaris escolars, segons Save the Children.

Creació del Consell Local d’Igualtat, format per tots 
els col·lectius i associacions del poble que treba-
llen per la igualtat de gènere, amb capacitat per 
desenvolupar polítiques i programes de sensibilit-
zació municipals.

Pacte local per la conciliació i la coresponsabilitat, 
per tal de fer efectiu el repartiment dels usos dels 
temps i l’ocupació.

Avaluació de les polítiques municipals per analitzar 
si la seua implementació està contribuint a l’avanç 
de la igualtat entre homes i dones.

IGUALTAT 
DE GÈNERE12.

9.

11.

8.

10.

avalem dones



Continuarem millorant l’adaptació a la diversitat 
funcional del nostre municipi. Les polítiques de mo-
bilitat urbana han de ser inclusives i tindre especial 
atenció i sensibilitat amb les persones que tenen 
algun tipus de diversitat funcional.

Seguirem potenciant el taller d’Art Especial, per a 
persones amb diversitat funcional.

Implementarem el personal en serveis socials per a 
donar una millor atenció a les persones en situació 
de dependència.

Es treballarà per a crear un habitatge tutelat per a 
persones amb diversitat funcional perquè puguen 
desenvolupar la seua autonomia personal.

Impulsar la creació de cooperatives de serveis pú-
blics com a alternativa de foment d’ocupació per a 
les persones amb diversitat funcional.

Signar convenis tant per l’ús de llenguatge de sig-
nes com per l’estenotípia. De la mateixa manera que 
caldrà publicitar les mesures d’accessibilitat imple-
mentades perquè les persones amb algun tipus de 
discapacitat auditiva coneguen amb antelació que 
en podran disposar, així com identificar i senyalitzar 
les zones i instal·lacions municipals adaptades i els 
recursos disponible amb el símbol d’accessibilitat 
auditiva que els identifica.

Promocionar la participació de les persones amb 
discapacitat auditiva en activitats socials, formati-
ves, culturals i d’oci, posant a la seua disposició els 
mitjans de suport a la comunicació oral (subtítols, 
atenció accessible, etc.)
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Prevenció de la LGTBfòbia. Formació i protocols 
d’actuació en temàtica d’atenció a la diversitat per 
als policies locals i altres funcionaris amb contacte 
directe amb la ciutadania, amb la finalitat de ga-
rantir la igualtat de tracte i la no discriminació per 
l’orientació sexual i la identitat de gènere.

Biblioteca Arc iris. Creació d’un espai documental a 
la Biblioteca Municipal amb llibres, DVD i altres ma-
terials que tracten la diversitat sexual i de gènere, la 
diversitat familiar, la diversitat cultural i de qualse-
vol tipus, els drets humans, principalment, però po-
dran cabre un altre tipus de temàtiques connexes.

Creació d’un Consell local LGTB com a fòrum per-
manent consultiu i punt de trobada que s’encarre-
gue d’orientar i assessorar en totes les polítiques 
dirigides a la població LGTB amb la implicació de 
totes les entitats comarcals que treballen directa-
ment o indirectament amb el col·lectiu LGTB.

Accions de sensibilització dirigides a la societat i 
coordinades pel Consell local amb les associacions 
LGTB.

Inclusió de manera transversal de la perspectiva de 
gènere, l’orientació sexual i la identitat de gènere en 
l’articulació de les polítiques d’igualtat dels grups 
socials amb major risc d’exclusió social: persones 
majors, dones, joves, persones amb diversitat fun-
cional, immigrants, etc.
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Creació del programa “Aprenem de tu” amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat de vida dels nostres ma-
jors.

Potenciarem la participació i integració dels majors 
en la vida de la comunitat.

Fomentarem les relacions interpersonals i de con-
vivència dels majors en el seu propi entorn. Fomen-
tar encontres entre la gent major i joves.

Promourem activitats socioculturals, ocupacionals, 
artístiques i recreatives per a prevenir situacions 
de deteriorament físic i/o cognitiu que van unides al 
procés d’envelliment.

Estimularem el manteniment actiu tant físic com 
psicològic de les persones majors. (gimnàstica per 
a majors).

Creació de nous espais i formes d’oci i temps lliure. 
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En els últims quatre anys, les noves tecnologies a 
Muro han tingut un creixement important. La infor-
mació i comunicació mitjançant les xarxes socials 
i l’app de l’ajuntament és cada vegada més fluida. 
Tenint en compte la base ja construïda, portarem 
endavant nous projectes.

Seguir apropant la gestió administrativa de l’Ajun-
tament a les persones, facilitant l’accés des de casa 
a tots els departaments.

Continuarem realitzant cursets d’informàtica i no-
ves tecnologies per a persones majors. Així com la 
creació de curset específics de robòtica, edició mu-
sical, disseny i impressió 3D, etc.

Cursets per incentivar el comerç electrònic (e-com-
merce) i l’ús de les noves tecnologies (xarxes socials, 
etc.) a les pimes i associacions de comerciants.
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VICENT MOLINA
Candidat a l’alcaldia

de Muro

Consulta el programa en:
muro.compromis.net


