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POLÍTIQUES
INCLUSIVES
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¿QUÉ HAREMOS?
Ampliaremos la capacidad del Centro de Día para 
atender a las personas con dependencia.

Desarrollaremos el Plan de Igualdad, con la voluntad 
de erradicar la violencia de género.

Haremos accesibles los edificios municipales i las 
calles para que las personas los puedan disfrutar.

Impulsaremos la creación de un Banco del Tiempo 
para favorecer la creación de redes de voluntariado y 
cooperación.

Garantizaremos espacios sociales suficientes para 
que los diferentes colectivos puedan desarrollar sus 
actividades: la Casa del Metge y el Matadero. Ayuda-
remos a las familias para mejorar su situación social 
com medidas de integración y acompañamiento.

5.

QUÈ FAREM?
Ampliarem la capacitat del Centre de Dia per atendre 
les persones amb dependència.

Desenvoluparem el Pla d’Igualtat, amb la voluntat 
d’eradicar la violència de gènere.

Farem accessibles els edificis municipals i els carrers 
perquè totes les persones els puguen gaudir.

Impulsarem la creació d’un Banc del Temps per afavo-
rir la creació de xarxes de voluntariat i cooperació.

Garantirem espais socials suficients perquè els 
diferents col·lectius puguen desenvolupar les seues 
activitats: la Casa del Metge i l’Escorxador. Donarem 
suport a famílies per millorar la seua situació social 
amb mesures d’integració i acompanyament.
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TERRITORI 
SOSTENIBILE

¿QUÉ HAREMOS?
Continuaremos la regeneración urbana de diver-
sas zonas para mejorar la habitabilidad de nuestro 
pueblo.

Trabajaremos por reconvertir la perrera comarcal en 
un verdadero refugio animal y consolidaremos la red 
de voluntariado animal.

Aumentaremos y mejoraremos las zonas verdes de 
la población.

Implementaremos planes de actuaciones contra 
el cambio climático con bonificaciones fiscales y 
medidas de apoyo: autoconsumo energético...

Creación de un Aula de Educación Ambiental en  el 
Salido.

QUÈ FAREM?
Continuarem la regeneració urbana de diverses 
zones per millorar l’habitabilitat del nostre poble.

Treballarem per reconvertir la canera comarcal en 
un veritable refugi animal i consolidarem la xarxa de 
voluntariat animal.

Augementarem i millorarem les zones verdes de la 
població.

Implementarem plans d’actuacions contra el canvi 
climàtic amb bonificacions fiscals i mesures de su-
port: autoconsum energètic, vehicles elèctrics...

Crearem una Aula d’Educació Ambiental al Salido.5.

5.
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JOVENTUT 
I ESPORTS
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¿QUÉ HAREMOS?
Ampliaremos el horario del polideportivo para que 
más gente pueda practicar deporte. Mejoraremos la 
zona de patinaje. Cubriremos la grada del campo de 
fútbol y domotizaremos algunas instalaciones.

Aumentaremos la oferta de las Escuelas Deportivas 
Municipales y su promoción con actividades abiertas 
y más recursos.

Fomentaremos la participación de la juventud con el 
Consejo de la Juventud para implicarlos en la toma 
de decisiones y dinamizar el sector adolescente.

Mejoraremos la inserción ocupacional de la juventud 
desocupada y sin estudios mediante programas de 
formación específicos que les permita construir un 
proyecto de vida.

QUÈ FAREM?
Ampliarem l’horari del poliesportiu perquè més gent 
puga practicar esport. Millorarem la zona de patinat-
ge.  Cobrirem la grada del camp de futbol i domotitza-
rem algunes instal·lacions.

Augmentarem l’oferta de les Escoles Esportives 
Municipals i la seua promoció amb activitats obertes i 
més recursos.

Fomentarem la participació de la joventut amb el 
Consell de la Joventut per implicar-los en la presa de 
decisions i dinamitzar el sector adolescent.

Millorarem la inserció ocupacional de la joventut 
desocupada i sense estudis mitjançant programes 
de formació específics que els permeten construir un 
projecte de vida.
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Julià Engo Fresneda. Alcalde de l’Olleria. Sóc professor tècnic de FP d’Imatge i So; aprendre 
del meu alumnat em fascina.

Ruth Martínez Soler. Sóc consultora mediambiental i durant els últims 4 anys he estat al 
front de les regidories d’Economia i Hisenda, Urbanisme, Medi Ambient, Educació i Joventut.

Enric Such Grau. Docent. Treballe de professor de FP a la família d’automoció. M’agrada la 
mecànica, caminar i sóc motero. També m’agrada aprende de la vida.

Gloria Micó Such. Treballadora. 20 anys d’experiència a l’empresa privada. Lluitadora.

Montse Sempere Sancho. Mestra d’Educació Infantil. L’educació és la millor eina de canvi i 
transformació social.

Gemma Vidal Cerdà. Sóc administrativa. Treballe de tramitadora. Amant de la música i el 
cant. Activa a diverses associacions culturals i educatives. Implicada al projecte de fer poble.

Pep Gramage Borràs. Restaurador de professió. Actualment treballe com a professor tècnic 
de FP de Cuina i Pastisseria. Aficionat a la història i la música. Amant de la natura.

Anna Vidal Miñana. Sóc mare, historiadora de formació i administrativa de professió. En el 
meu temps lliure m’agrada córrer.

Carol Brazales Sempere. Estudiant de Filologia Hispànica. Els grans canvis comencen amb 
petits actes.

David Such Masanet. Estudiant de Negocis Internacionals. Músic i apassionat dels idiomes.

Rosa Paula Vadillo. Professora d’Anglès, tècnic superior en Turisme. Aposte per l’educació 
formal i no formal (Scouts) i la natura.

Toni Oviedo Fernández. Ara que sembla estar de moda canviar de jaqueta, sempre queda qui 
no es mou de l’esquerra des de 1979. Després de 40 anys, tornarem a guanyar.

Jose Boluda Vicent. Jove empresari amb estudis superiors de Comerç Internacional. Molt 
apassionat de la Festa de Moros i Cristians. Amb noves idees per continuar fent gran l’Olleria.

Merce Simón Redón. Mestra, i compromesa amb l’educació per aconseguir que els nostres 
xiquets i xiquetes siguen ciutadans que afronten els reptes del futur.

Àngel Cano Mateu. Investigador en formació i professor a la Universitat de València. Filòleg en 
llengua catalana. Fusterià, i nét del tio Pipo.

Vicent Albinyana Mompó. Professor de formació professional, màster en Energies Renova-
bles, músic i viatger.

Nieves Borràs Engo. Olleriana treballadora i mare d’un fill i dos filles. Honesta i amb voluntat 
de crear un poble millor.
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Hola! Sóc Jordi Sebastià i em presente a les 
eleccions del 26 de maig al Parlament Europeu 
per a ser la teua veu en Europa. Els valencians 
i valencianes necessitem una representació 
potent en les institucions europees perquè 
les nostres necessitats del dia a dia estiguen 
presents en les decisions que es prenen. Perquè 
ningú ho farà per nosaltres, com s’ha demostrat 
amb la defensa del nostre sector de la taronja.

En els últims cinc anys, des de Compromís hem 
demostrat amb la nostra tasca a Europa que 
som l’única força que treballa per les persones 
d’esta terra i pels seus drets. Com fa Mónica 
Oltra, com fa Joan Baldoví, com fan les nostres 
alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores a 
tots els pobles i ciutats.

El pròxim 26 de maig, amb el teu vot, pots fer 
que les persones de les comarques de Castelló, 
València i Alacant tinguem una veu forta a Euro-
pa. Amb el teu vot lluitarem per una Europa de 
les persones enfront de l’Europa dels poderosos. 
Perquè amb tu, som IMPARABLES.
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¿QUÉ HAREMOS?
Colaboraremos con las AMPAS para aumentar la 
implicación de las familias en la educación.

Favoreceremos la implantación de la Formación 
Profesional en nuestro municipio en colaboración 
con los sectores sociales y económicos.

Dotaremos de becas formativas para facilitar que la 
gente estudie y se forme de manera continuada.  Fa-
cilitaremos a los estudiantes la mobilidad al centro 
de estudos. 

Potenciaremos el servicio de Biblioteca con hora-
rios extraordinarios en temporadas concretas.

Reformaremos de manera integral las instalaciones 
de las Escoles de la Font Nova, para hacerlas más 
funcionales.

QUÈ FAREM?
Col·laborarem amb les AMPES per augmentar la 
implicació de les famílies en l’educació.

Afavorirem la implantació de la Formació Profes-
sional al nostre municipi en col·laboració amb els 
sectors socials i econòmics.

Dotarem de beques formatives per facilitar que la 
gent estudie i es forme de manera continuada.  Faci-
litarem als estudiants la mobilitat al lloc del centre 
d’estudis

Potenciarem el servei de Biblioteca amb horaris 
extraordinaris en temporades concretes.

Reformarem de manera integral les instal·lacions de 
les Escoles de la Font Nova, per fer-les més funcio-
nals.

5.

5.

EDUCACIÓ
I CULTURA

4.
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5.
POLÍTICA 

ECONÒMICA
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¿QUÉ HAREMOS?
Potenciaremos y aumentaremos el Plan R-Activa 
de ayudas a empresas y autónomos destinadas a 
la promoción del empleo y mejora de negocios.

Acabaremos las urbanizaciones pendientes de 
los polígonos industriales del pueblo: Carrascot y 
Tossal.

Impulsaremos políticas para implantar las ener-
gías renovables y eficiencia energética.

Revisaremos los diferentes impuestos y tasas 
municipales para hacerlos más redistributivos y 
más justos.

Reduciremos la deuda municipal y aumentare-
mos el control de las empresas concesionarias de 
servicios municipales.

QUÈ FAREM?
Potenciarem i augmentarem el Pla R-Activa 
d’ajudes a empreses i autònoms destinades a la 
promoció de l’ocupació i millora de negocis.

Acabarem les urbanitzacions pendents dels polí-
gons industrials del poble: Carrascot i Tossal.

Impulsarem polítiques per implantar les energies 
renovables i eficiència energètica.

Revisarem els diferents impostos i taxes munici-
pals per fer-los més redistributius i més justos.

Reduirem el deute municipal i augmentarem el 
control de les empreses concessionàries de ser-
veis municipals.

5.
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¿QUÉ HAREMOS?
Construiremos un nuevo auditorio con equipamiento y 
capacidad suficiente para acoger grandes eventos socia-
les.

Mejoraremos el acceso al Polígono de el Carrascot por el 
camino de Alfarrasí.

Renovaremos la piscina municipal de verano para hacer 
un espacio más agradable y funcional

Una vez cedida la travesía de la CV640, mejoraremos la 
seguridad vial en el desvío.

Reconvertiremos el Cine Goya en un espacio multiusos 
cuando se construya el nuevo auditorio e insonorizaremos 
los Bajos del Mercado

Impulsaremos la redacción de un Plan General de Orde-
nación Urbana que contemple las necesidades actuales 
de la Olleria.

QUÈ FAREM?
Construirem un nou auditori amb equipament i capacitat 
suficient per acollir grans actes socials.

Millorarem l’accés al Polígon del Carrascot pel camí 
d’Alfarrasí.

Renovarem la piscina municipal d’estiu per fer un espai 
més agradable i funcional

Una vegada cedida la travessia de la CV640, millorarem la 
seguretat vial al desvío.

Reconvertirem el Cine Goya en un espai multiusos quan 
es construïsca el nou auditori i insonoritzarem els Baixos 
del Mercat

Impulsarem la redacció d’un Pla General d’Ordenació Ur-
bana que contemple les necessitats actuals de l’Olleria.
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