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Un programa obert per a un poble viu. Des de Compromís pel Campello portem mesos treballant 

amb el programa, és cert que no volíem caure en mesures impossibles ni tampoc fàcils. Potser 

algunes de les incloses siguen idealistes, però s’han d’entendre com un punt de partida. Hem 

arreplegat inquietuds i tenim una idea poble allunyada de una nova bombolla immobiliària que 

faça que El Campello perga la seva identitat. Ara bé, volem la teua col·laboració, volem que 

participes en el nostre programa, volem obrir els compromisos als veïns i veïnes, per això t’oferim 

la possibilitat d’afegir qualsevol mesura, idea o inquietud per la qual Compromís pel Campello 

hauria de treballar, perquè amb tu, #MÉSCOMPROMÍS. 

 

SOM UN POBLE amb una ocupació territorial desigual, amb molts espais buits i mal 

connectats, per això treballarem en l’elaboració d’un Pla General d’Ordenació Urbana 

vertebrador; en la renovació del clavegueram i la gestió de l’aigua; amigable amb les 

persones; que s’avance a les exigències del canvi climàtic, i connecte les diferents zones 

del terme municipal, amb una atenció especial als carrils bici i de vianants. En definitiva, 

VOLEM un poble per a viure; habitable, sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 

Per això, hem estat IMPARABLES en: 

 L'acord entre l’EPSAR i l´Ajuntament amb la quantia de 4.839.413 euros, que 

aportarà un 90% del pressupost per a sanejament i depuració de les aigües 

residuals.  

 L’acord amb la Conselleria per una inversió de més de 15 milions d’euros del pla 

EDIFICANT, que ens permetrà recuperar el nostre patrimoni educatiu. 

 S’està elaborant el Pla de Mobilitat Municipal, un estudi fonamental que ens 

prioritzarà les accions a prendre a l’hora d’adequar els carrers de tot el poble. 

També serà un document bàsic que incorporarem al nou PGOU.  

 Pla Acústic Municipal. 

 Hem tingut que solventar greus problemes urbanístics amb unes pèssimes 

construccions que van provocar situacions d’urgència. Per aquesta raó hem hagut 

d'intervenir a la zona de les escales del carrer Basseta i l’entorn de la plaça Gallo 

Rojo, amb una actuació d’uns 800.000 euros. 

 Hem donat ús a l’autobús de la zona nord ampliant freqüències i canviant el seu 

recorregut que ara connecta també les zones del barri del Vincle i el barri Bonny 

amb la resta del poble. Tot açò ha fet també ampliar la partida pressupostària, però 

ha multiplicat per 10 el nombre d’usuaris. 

 S’ha sol·licitat la qualificació de cabal ecològic en relació al Riu Montnegre a la CHJ, 

la qual cosa ajudarà a vertebrar el territori i incrementar el valor mediambiental del 

paratge. 

 Jornades de neteja de plàstics a les platges, celebració de col·loquis de 

conscienciació.  
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Volem  MÉSCOMPROMÍS per a: 

- Crear i promoure vies i vehicles de transport públics, sostenibles i ecològics. 

 Fer un urbanisme amb sostenibilitat ambiental i creixement sostenible, amb més 

espais verds i promoció de l’autoconsum elèctric i el reciclatge. 

 Construcció d’un nou Ajuntament per a centralitzar els departaments municipals i 

donar un millor servei al ciutadà. 

 Rehabilitació / remodelació dels dos poliesportius municipals. (pistes de tenis, 

trinquet, camp de futbol...). 

 Crear a la platja de l’Horta / Mutxavista, Zona Nord i al centre del poble oficines 

d'atenció al ciutadà amb registre, padró, informació sobre els tràmits i ajuda digital 

als ciutadans. 

 Connectar amb carril bici i a peu el Campello amb Sant Joan i Mutxamel. 

 Continuar amb l’elaboració d’un nou PGOU amb criteris de transparència i amb 

participació ciutadana, per a donar solució a problemes com:  

 Millorar les comunicacions de la zona nord del municipi amb el poble 

i amb la zona de l’Horta/Mutxavista, amb la previsió de crear carrils 

bici. 

 Dissenyar i posar en marxa un Pla d’Intervenció integral en la zona de 

Mutxavista, amb la creació de un espai social i/o esportiu, zones 

enjardinades, renovació de parcs i remodelació de voreres. 

 Creació d’espais d’oci naturals al riu Montnegre i al barranc de Soriguers-

Clot de l’Illot. 

 Construcció de col·lectors i de grans dipòsits per a recollir l’aigua de pluja. 

 Promoure l’ús d’energies renovables al llumenat dels carrers i el consum 

responsable amb els recursos naturals. 

 Estudiar la conversió en zona de vianants de zones del nucli urbà del poble i 

del Carrerlamar en caps de setmana o permanents, i proposar la reducció 

de l’ús del vehicle de motor privat en determinats llocs i contextos. 

 Estudiar la remodelació del carrer Sant Ramon. 

 

 Fomentar activitats mediambientals en família.  

 Continuar i ampliar les campanyes de sensibilització mediambiental, reducció de 

l’ús de plàstics, reciclatge de vidre, paper i altres residus, i manteniment net el 

poble. 

 Implementar la promoció del transport públic. 

 Promoure itineraris i zones segures en les proximitats dels centres escolars, 

facilitant l’ubicació propera de les parades de transport públic, zona de trànsit i 

aparcament de bicicletes. 

 Remodelació de la Casa de Cultura.  

 Creació d’un Centre de Dia o Unitat de respir. 

 Canvi d´ubicació del magatzem municipal i remodelació de l'edifici actual per a 

dotar-lo d’ús lúdic.  
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SOM UN POBLE amb un patrimoni cultural, i de teixit associatiu envejable i SEGUIREM 

dinamitzant la nostra cultura pròpia i atenent la diversitat de persones que viuen al nostre 

poble i a aquells que ens visiten per fer un poble acollidor i culte. 

 

Per això, hem estat IMPARABLES en:  

 

 Renovació de l’aigua sanitària dels poliesportius municipals, tant del pavelló com 

del Vincle. 

 Renovació d’un dels dos camps de gespa artificials. 

 Hem aconseguit donar una solució a un referent cultural com és la finca Villa Marco 

amb un Pla Director que ens permetrà donar un ús al “palau” i també als jardins 

com a botànic. També des de turisme i medi ambient s'han organitzat visites 

guiades i teatralitzades, des de Medi Ambient fem visites mediambientals amb 

escolars als jardins. 

 

Volem MÉSCOMPROMÍS per a: 

 

 Elaborar un Pla de Gestió del Patrimoni Cultural.  

 La creació d'un Catàleg de façanes del nucli històric del poble i del Carrerlamar, i 

estudiar l'aprofitament de fons públic per a la seva recuperació 

 La creació d'un Centre D'Interpretació i Treball sobre la Illeta dels Banyets i el seu 

entorn. 

 Fer valer i recuperar els alfars de l’entorn de l’Illeta dels Banyets. 

 Oferir conferències, col·loquis i jornades per a la divulgació i coneixement de les 

principals intervencions arqueològiques realitzades en el municipi.  

 Afavorir la realització de conferències, xerrades i col·loquis per a la divulgació i 

difusió dels principals béns patrimonials de la localitat. 

 Dinamitzar el Consell Social i augmentar les partides destinades a associacions 

culturals, esportives i musicals. 

 Promoció multilingüe destinada a residents europeus d’esdeveniments, informació 

i ajudes per als majors, per al seu benestar, envelliment actiu i implicació a la vida 

del poble. 

 Aplicar programes per a la integració de persones migrades amb accions 

d’informació, cursos de llengua i cultura i esdeveniments interculturals. 

 Adquirir i restaurar la torre del Barranc d’Aigües i el seu entorn, comunicant 

mitjançant una sendera la torre amb el jaciment d'Aigües Baixes.  

 Contribuir a la recuperació del jaciment d'Aigües Baixes. Estudiar la viabilitat d'una 

possible expropiació del terreny i subsegüent museïtzació.  

 Elaboració i execució d'un pla sobre la finca rústica Vila Marco.  

 Impulsar una plaça virtual de trobada entre creatius de continguts, productors i 

exhibidors per a intercanviar talents, continguts, coneixements i experiència. 

 Augmentar els pressupostos per al manteniment, la reforma i construcció 

d’infraestructures esportives municipals. 
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SOM UN POBLE que confia en l'educació pública com a garant de la inclusió i servidora del 

coneixement i LLUITAREM pel futur dels nostres fills i el progrés de la nostra societat amb 

la dignificació dels centres educatius i l’ampliació de l’oferta formativa del poble. 

 

Per això, hem estat IMPARABLES en:  

 Creació de 2 aules públiques de 2 anys al col·legi Rafael Altamira. 

 Retirada del sostre d’amiant del pavelló més vell del Pla Barraques. 

 Adequació de les demandes dels nostres col·legis, amb una inversió de més de 

4.000.000 d’euros. 

 Aprofitar l’acord amb la Conselleria per una inversió de més de 15 milions d’euros 

del pla EDIFICANT, que ens permetrà recuperar el nostre patrimoni educatiu. 

 

Volem MÉSCOMPROMÍS per: 

 

 Col·laboració amb els IES i la Conselleria perquè sol·liciten nous cicles de Formació 

Professional de Grau Mitjà i Superior. 

 Creació d'una sala d'estudis 24 hores en època d'exàmens universitaris i 

selectivitat. 

 Sol·licitar a la  Conselleria la construcció del quint col·legi del Campello. 

 Formació a joves en matèria de prevenció de drogues i violència masclista. 

 Programes, col·loquis i Jornades d’Informació per a joves emprenedors.  

 Programes sobre eixides professionals als IES.  

 

SOM UN POBLE que s’ha de preocupar i atendre les necessitats dels joves i per això 

fomentarem habitatges destinats a lloguer jove, pràctiques preprofessionals i activitats 

d’oci saludable. Volem que el Campello siga un poble creador d'oportunitats laborals, per 

a desenvolupar projectes i activitats emprenedores. 

 

Per això, hem estat IMPARABLES en: 

 Dotar de beques de transport per a estudis postobligatoris per a joves del municipi. 

 Oferir Taller JOOP, Jove Oportunitat, en col·laboració amb Creu Roja i Conselleria, 

per al reenganxament de joves de 16 i 21 anys al sistema educatiu. 

 Implantar assessoria psicoafectiva per a joves entre 12 i 30 anys. 

 Oferir tallers lúdic-educatius en període estival: anglés, cuina, percussió, dansa, 

educació emocional. Nit de Cap d'Any infantil i jove, activitats per a tots els públics, 

per primera vegada a la comarca. 
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Volem MÉSCOMPROMÍS per a: 

 

 Incentivar la contractació de joves del poble per part de l’Ajuntament mitjançant 

l’augment de convenis municipals amb universitats, centres de formació i 

d’estudis. 

 Incrementar el pressupost de la línia d’ajudes específica per a facilitar l'accés dels 

joves a un habitatge digne a través de lloguer amb criteris de renda; crearem una 

xarxa d'habitatge públic i exigirem un percentatge d'habitatge protegit en les noves 

promocions i un específic per a joves. 

 Formar en matèria de prevenció de drogues, ludopatia i violència masclista  

 Integrar en un únic abonament de transport, amb tarifa reduïda, l'ús de les 

diferents modalitats de transport públic comarcal per tal de fomentar-ne l’ús, 

lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a la mobilitat de la joventut. 

 

 

SOM un poble divers que atén les necessitats de cadascun dels veïns i veïnes del 

Campello. VOLEM un poble que lluita contra la desigualtat i amb l’aprovació de la llei de 

serveis socials inclusius hem creat, estructurat i generat un vertader Sistema Públic de 

Serveis Socials que els reconeix com d’interès general i essencials per a les persones, i 

garanteix l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals i un elevat nivell de protecció 

social, que reforça la cohesió social i territorial. 

 

Hem estat IMPARABLES en:  

 

 Recuperar la centralitat de la persona en tot el sistema, garantint els seus drets i 

oferint una atenció continuada al llarg del seu cicle vital, amb l’acompanyament de 

professionals. 

 Augment del personal en vuit professionals: 1 tècnic mitjà de prevenció de drogues, 

2 treballadores socials, 3 educadors socials, 1 agent d'Igualtat, i 1 psicòloga. 

 Municipalització del Servei d'Intervenció Familiar. 

 Servei de menjars a domicili per a menors en risc d'exclusió en períodes vacacionals 

i no cobert per l’escola d'estiu. Escola de Setmana Santa per a menors vulnerables. 

 Tallers de menors vulnerables de 6 i 12 anys. 

 Bases de subvencions de l'àrea social amb partida de 35.000 euros per a les 

activitats de dinamització del municipi de col·lectius desfavorits. 

 

Les polítiques inclusives també incorporen les propostes en matèria de solucions 

residencials i d'habitatge públic i de migració i cooperació internacional, perquè són una 

continuïtat dels drets socials. 
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Volem MÉSCOMPROMÍS per a: 

 

 Impulsar una estratègia amb una programació cultural, esportiva i social que 

fomente l’envelliment actiu, saludable i inclusiu. 

 Continuar amb els punts Violeta en festes municipals. 

 Potenciar i implementar el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social com a full de ruta 

compartit del govern i la societat civil, per garantir una societat més justa, 

igualitària i feliç. 

 Augmentar la formació contínua a col·lectius i associacions en matèria d'Igualtat. 

 

 

 

SOM un poble amb una gran activitat turística, però que no ens hem d’oblidar de la resta 

de sectors productius, tampoc del comerç de proximitat, caminem cap a nou model 

econòmic basat en la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social; en la planificació 

i la participació ciutadana; en l’ètica i la cooperació, i en el qual l’economia i el treball són 

instruments al servei del benestar de les persones. En aquest sentit, cal considerar la 

modernitat, les noves tecnologies i l’automatització al servei d’un model econòmic que no 

implica treballar i consumir més, sinó menys i millor. 

 

Volem MÉSCOMPROMÍS per  

 Donar suport al xicotet i mitjà comerç a través dels plans d’ajudes Avalem Comerç 

i Emprenem Comerç, el Pla d’impuls al comerç electrònic, la professionalització del 

sector comercial a través de la formació i l’acreditació de les competències 

professionals i el foment del consum del producte de proximitat i tradicional. 

 Elaborarem un registre de Turisme perquè la totalitat dels apartaments turístics 

complisquen la normativa urbanística municipal i vigilarem el compliment de 

l’obligació de les plataformes digitals d’allotjament de fer constar el número 

d’inscripció en totes les ofertes. Així mateix, augmentarem la inspecció i la lluita 

contra l’intrusisme. 

 Crear espais coworking per a autònoms i xicotets empresaris amb conciliació 

familiar i ajudes. 

 


