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Volem agrair a totes aquelles persones que hi han col·laborat en l'elaboració d e l  
nostre programa electoral, persones individuals i anònimes que ens han fet arribar opinions i 
propostes a la nostra pàgina web o al correu electrònic, així com a les associacions i entitats 
locals: Associació de Veïns, esportives, culturals, comerciants i festeres del nostre poble, amb la 
majoria de les quals hem pogut reunir-nos i contrastar les seues necessitats, però sobretot els 
seus punts de vista, les seues propostes i anàlisi de la situació actual de Rocafort.  

Gràcies per les vostres valuoses aportacions per Millorar Rocafort, #amb valentia, entre 
tots i totes ho farem possible. 
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ROCAFORT PARTICIPATIU 
 
 

La participació ciutadana en la deliberació i presa de decisions que afecten la nostra vida 
quotidiana, a més d'un dret fonamental de ciutadania, és un valor necessari per a construir, des de 
la pluralitat, una forma de vida social orientada cap al bé en comú. Per a Compromís per Rocafort, 
és un dels pilars del nostre programa electoral, la nostra manera d'entendre i fer política, 
l'instrument i el procediment imprescindible per a definir què és el que ha de fer-se i com ha de 
desenvolupar-se permanentment l'acció de govern municipal. La participació ciutadana no ha de 
ser una concessió atorgada des del govern municipal, ni ha d'estar reduïda a un Consell Consultiu 
dirigit des de dalt. Per açò, proposem: 

 Constitució d'una Mesa d'Associacions, dotada d'un reglament de funcionament elaborat en 
2 mesos com a màxim, on estiguen representades totes les associacions i col·lectius, on els 
veïns puguen fer arribar i formular també les seues propostes individualment o a través 
d'elles, organitzada en comissions sectorials, on es discutisca, delibere, s'elaboren propostes i 
es planifiquen - una vegada definits conjuntament-, programes integrats per àrees: igualtat i 
acció social, cultura, educació, esports, salut, convivència, patrimoni i medi ambient, economia 
local, festes, urbanisme… entre altres. 

 Inclusió dels Pressupostos Participatius, com a element de participació per a l'elaboració del 
pressupost municipal, com a forma de democràcia directa dels veïns i veïnes amb la finalitat 
d'establir les principals necessitats quotidianes del nostre municipi, i incloure-les en el 
pressupost anual, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos 
aconseguits.  

 Som conscients que la seua posada en marxa, suposa un procés d'aprenentatge col·lectiu, 
tant per al govern local com per als ciutadans, i és en aquest mateix aprenentatge democràtic 
on radica la seua importància. En aquest àmbit la nostra proposta és ferma i el nostre 
compromís inclou fer una reserva de dotació econòmica per a les propostes fetes des dels 
consells sectorials/Mesa d’ Associacions, com a mínim, durant el primer any, del 15% del 
pressupost. 

1. ROCAFORT PARTICIPATIU i TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL= 
GARANTIA D’UN GOVERN DEMOCRÀCTIC I EFICIENT. 
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MODEL  DE GOVERN TRANSPARENT 
 
L'administració i  gestió transparent és una obligació de responsabilitat democràtica i és per això 
que ens comprometem a introduir tota una sèrie de canvis per tal de garantir al veïnat, 
en temps i forma comprensible, tota la informació i serveis que depenen de l'Ajuntament, 
mitjançant: 
 

 Transparència a la pàgina web de l'Ajuntament. 

 

-Informació sobre la corporació municipal, la plantilla i patrimoni municipal: 
 

 Retribucions i patrimoni de regidors i regidores. A principi de legislatura, amb les 
variacions que es puguen produir, i a final de legislatura les persones que 
exercisquen de regidores i regidors declararan el seu patrimoni. Les seues 
retribucions públiques seran d’accés directe a la ciutadania. 

 Informació clara i comprensible sobre les despeses de representació i de 
protocol. 

 Informació clara i comprensible sobre l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, 
tant en l'àmbit polític com administratiu (corporació, plantilla municipal, 
organització per departaments, estadístiques sobre personal...) 

 Publicació de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de Treball 
(RPT) de l'Ajuntament, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades.  

 Informació precisa sobre l'inventari municipal d'immobles (tant propis com 
llogats), i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant. 

 

-Transparència en les contractacions d'obres i serveis: 
 
 Farem públics tots els contractes i convenis existents de forma prèvia i posterior a la 

seua adjudicació. 

 Farem públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major 
importància, així com la informació relativa al seguiment i control de les obres: Obres 
d'infraestructura geolocalitzades (s'hi inclouen les obres en curs, les projectades, les 
executades i les aprovades pendents d'execució); Empreses adjudicatàries de les 
obres, import, termini d'execució, data d'inici i de finalització (expedients 
d'adjudicació en curs); Modificacions, reformes, pròrrogues  i complementaris dels 
contractes d'obres. 

 Exigència de clàusules de responsabilitat social per a les contractacions d’obres i  
serveis  amb les empreses externes, basades en criteris com la contractació de 
persones amb diversitat funcional, existència de plans d’igualtat en les empreses, 
gestió mediambiental, etc.,  

 Els contractes públics de l’ajuntament han d’eixir a concurs per damunt de les 
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exigències de la legalitat actual eliminant amb això la selecció d’empreses amb 
criteris totalment discrecionals, és a dir, les contractacions “a dit”, amb la finalitat de 
fomentar la igualtat i la millora en les ofertes presentades. 

 Promourem la municipalització  i comarcalització de serveis públics. 

 

 
-Finances Municipals: 

 
 Publicació de forma clara i comprensible, dels pressupostos des de la seua 

elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs 
com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l'estat dels comptes 
municipals. 

 Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del 
pressupost. 

 Publicació de les desviacions entre l'aprovat en el pressupost i l'executat, així com 
l'explicació als nostres ciutadans d'aquesta desviació. 

 Fixar indicadors que permeten avaluar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos emprats, 
tals com el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, 
endeutament municipal tan bancari com no. 

 
-Dades ambientals, socials i ciutadanes: 

 

 Informació sobre la situació mediambiental del poble, amb dades actualitzades 
d’acord amb el catàleg d’indicadors  reconegut en l’Agenda XXI. 

 Informació sobre consums, per tal que es puga constatar l'eficiència i l'estalvi en 
els subministraments d'energia, aigua, llum, etc. 

 Dades sobre el volum de trànsit al municipi i d’informació precisa sobre els talls, si 
escau. 

 

 Creació d'un punt d'informació municipal efectiu, que done informació i ajude a les 
persones que es dirigisquen a l'Ajuntament a fer les seues gestions. 

 Publicació Cartera de Serveis al web de manera que la ciutadania tinga clars els que 
ofereix l’ajuntament, i els tràmits que s’han de seguir. 

 Realització dels plens de l’Ajuntament en horari compatible amb les jornades laborals, per 
facil.litar que la ciutadania puga anar-hi. 

 Adhesió a la proposta de transparència als ajuntaments de Transparency International. 

 Bústia de suggeriments i queixes, avisos de problemes també mitjançant aplicació 
informática, per tal de incorpoarar un mecanisme ágil per informar de problemes que 
puguen sorgir al poble i  que el personal de l’ajuntament done una resposta ràpida i eficaç. 
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 Baixar el tipus impositiu de l'IBI. Després de la ponència cadastral, hem viscut dos anys en 
els quals el govern de Madrid ha impedit que es poguera baixar el percentatge de l'IBI. L'any 
que ve, si des de Madrid no tornen a impedir-ho, podrem rebaixar la càrrega 
impositiva a tots els rocafortans i rocafortanes. 

 
 

 
 

 
SERVEIS SOCIALS. 

 
Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se 
com a ciutadans de ple dret per a contribuir al progrés i benestar de tots. 

És per això que la nostra prioritat és generar igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Els 
Serveis Socials són  l’instrument que té l'ajuntament per a assegurar el benestar de tots els 
seus ciutadans. Cal impulsar aquest apartat en totes i cadascuna de les seues vessants 
(població en risc d'exclusió, habitatge, desocupació, igualtat). 

 Elaboració d'una Carta de Serveis de l’Àrea de Benestar, on consten detalladament tots els 
procediments, tràmits i ajudes que es gestionen per l’Ajuntament, que caldrà completar amb 
un servei d’assessorament quan la competència corresponga a una altra administració. 

 Mesures contra la pobresa energètica i de consum. Els nostre Ajuntament no pot consentir 
que es talle el suministre de servicis bàsics, com l’aigua, el gas o l'electricitat, a cap persona 
baix cap concepte. Per això cal preveure i reservar ja en l’elaboració inicial del pressupost 
municipal d’una partida amb dotació pressupostària suficient, destinada a ajudes per 
atendre les situacions d’emergència social (aliments, lloguer, rebuts d’aigua i llum) i satisfer 
les necessitats bàsiques de les persones i famílies amb ingressos per davall d’un mínim, etc. 

 Elaboració d’un programa i un protocol de coordinació entre Serveis Socials i les institucions 
sanitàries, educatives i d'ocupació. 

 Plantejar l’ajuda i/o cobertura de certes especialitats mèdiques que queden fora de la  
Seguretat Social a persones sense recursos. 

 Incrementar el programa d’ajuda a domicili per als nostres majors. 

 Substitució de deutes amb l'Ajuntament per treballs comunitaris que no substituïsquen 
llocs de treball, prèvia valoració, dels Serveis Socials per accedir al programa. 

 

2. ROCAFORT SOLIDARI i PER LA IGUALTAT: PRIMER ATENDRE A 
LES PERSONES AMB NECESSITATS. 
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HABITATGE 
 

 Declaració de Rocafort com a zona lliure de desnonaments i recolzament de la dació en 
pagament. 

 L'Ajuntament esdevindrà mediador en els casos d'execucions hipotecàries amb possibilitat de 
desnonaments. 

 Els impostos municipals conseqüència d'un desnonament (plusvàlues, IBI, etc.) no recauran 
sobre les persones desnonades. 

 
IGUALTAT 
 

Ens declarem, municipi contra la Violència Masclista i per la Convivència Igualitària. La transversalitat és 
l'eix fonamental de les polítiques d'igualtat, per això inclourem perspectives de gènere en totes les 
polítiques i àmbits de gestió municipals posant en marxa des de l’Ajuntament accions i programes 
específics dirigits a 

 

 Prevenció de la violència mitjançant la participació activa en campanyes de difusió contra la 
violència de gènere. 

 Formació i coordinació per a tots els agents socials com personal sanitari, docent, agents i 
cossos de seguretat. 

 Major suport a les dones víctimes de violència de gènere en tots els àmbits de la seua vida 
(habitatge, economia, familiar, seguretat, atenció psicològica...) 

 Dissenyarem i dotarem de pressupost un pla d'acció específic per l’eradicació de la violència 
de gènere en l'adolescència. 

 Fomentarem l'ocupació i la conciliació de la vida personal i familiar, per a donar suport a les 
iniciatives d'inserció laboral de les dones (paritat de participació en programes d'inserció, 
adaptació d'horaris 

 Impulsarem la figura de l'Agent d'Igualtat d'Oportunitats. 

 Desenvolupament de cursos de formació ocupacional adreçats a les dones. 
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ROCAFORT COMERCIAL 
 
El comerç local és la base per a construir un poble viu, com a element dinamitzador de l’entorn 
urbà i principal generador de riquesa i ocupació. El model de comerç que defensarem des de 
l’Ajuntament estarà dirigit a modernitzar i facilitar la competitivitat dels xicotets i mitjans 
establiments comercials, un model que faça possible aprofitar tot el potencial del nostre poble 
per crear un ambient favorable al consum de proximitat i de qualitat. Sabem que Rocafort pateix 
la “síndrome de la ciutat-dormitori”, i per tractar-ho, dissenyarem en col•laboració  amb els agents 
econòmics i socials, un Pla de Revitalització Comercial que servisca per a crear ocupació i riquesa, i 
també per a "fer poble".Perquè creiem que la vida dins del poble és possible i apostem per un 
comerç de proximitat, que aporte qualitat de vida als rocafortans proposem: 
 

 Realització d’una fira comercial una vegada a l'any.  

 Posada en marxa d’una targeta de fidelització per a les compres dins del poble que oferisca 
beneficis als seus usuaris. 

 Fiscalitat flexible per a les empreses locals: pretenem facilitar l’acompliment de les 
obligacions  tributàries dels empresaris locals i així facilitar la seua viabilitat. Per exemple amb 
el fraccionament del pagament, bonificacions, períodes d’exempció per a empreses de recent 
implantació... 

 Exempció de pagament de taxes per a empreses de nova creació durant el primer any 
d'activitat. 

 Formació per a empreses: garantir a les empreses i negocis locals l’accés a tota una sèrie de 
recursos formatius per a afrontar amb èxit la consolidació dels seus negocis. 

 Crear sinergies entre l’Ajuntament associacions festeres i els comerços per millorar l’impacte 
econòmic de les festes en el comerç local. 

 Impulsarem la creació d'un centre comercial on line, per obrir nous canals de comerç local i 
ajudar a la seua promoció exterior. 

 
 

OCUPACIÓ 
 

L’atur i laqualitat de l’ocupació és un dels principals problemes que afecta bona part del nostre 
veïnat. La lluita contra el mateix deu ser un dels principals objectius de govern, desenvolupant 
iniciatives de promoció económica local, per possibilitar una millora de l’activitat econòmica. 

3. ROCAFORT COMERCIAL i per L’OCUPACIÓ 
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Les corporacions locals han de contribuir, d’una manera decidida, a la creació de llocs de treball, i 
també a la formació dels treballadors, per tal de facilitar la seua adaptació a un món laboral en 
constant evolució.  És des d’eixe plantejament que des de l ’ ajuntament s’han d’abordar totes 
aquelles iniciatives que lluiten contra l’atur. 

Les iniciatives locals d’ocupació, són a més una ferramenta de reequilibri social imprescindibles en 
un moment com l’actual. Així mateix constitueixen un instrument de desenvolupament de 
l'activitat econòmica per part del nostre Ajuntament, que pot cobrir necessitats del veïnat que 
abans no es cobrien. Igualment, aquestes iniciatives, dirigides cap a l’emprenentatge, presenten 
una elevada capacitat de generar noves empreses i ocupació, i des de l’àmbit local és on més es 
poden estimular. 

 

 Realització d’un estudi de Generació d’Ocupació respecte a totes aquelles activitats de 
l’Ajuntament per a poder adequar-les i que cada activitat repercutisca el més possible en el 
poble.  

 Posarem en marxa unes borses de treball actualitzades per activitats i sectors per tal de 
poder utilitzar-les per part de l’Ajuntament i les empreses en totes aquelles activitats que ho 
requerisquen (publicitat, noves tecnologies, jardineria, ludoteca, animació cultural, monitors 
esportius, atenció a la dependència...). 

 Borsa de treball per a aturats de llarga duració (taller ocupacional local). 

 Millorar I dotar l’Agència de Desenvolupament Local perquè assumisca el paper d’Observatori 
de l’Ocupació Local, de promoció i suport del Comerç i de les Activitats Econòmiques, per a 
l'anàlisi estratègic local i comarcal, la posada en pràctica d'un programa que atenga les tres 
dimensions amb la coordinació d'aquestes polítiques, el seu seguiment i avaluació i així com 
d’exercir les tasques d’assessorament laboral genèric i en especial a emprenedors des de 
l’àmbit local, recolzament d’iniciatives noves i de suport a les existents, sense oblidar la 
formació per a l’ocupació tant en habilitats com en competències. 

 Promoure Creació d’una Agència Comarcal d’Ocupació, que oferisca formació laboral en les 
àrees relacionades amb el teixit econòmic de la comarca i informació sobre ofertes de treball. 

 Concurs de joves emprenedors i celebració d’una setmana econòmica al municipi amb tallers, 
jornades i xarrades. 

 Formació per a l’ocupació, tant per a desocupats i desocupades com per a col•lectius 
específics (EQUAL, OCUPACIÓ JOVE). 

 Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic de la ciutat. 

 Estudis de viabilitat i re-internalització de servicis públics actualment privatitzats. 
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ROCAFORT DELS XIQUETS 

Som el municipi valencià amb una major proporció de xiquets, i per això ens cal una Regidoria 
d’Infància i una política municipal pròpia. És per això que treballarem per incloure a Rocafort en la 
Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF, i ens homologue d’acord  amb els criteris 
d’aquesta institució internacional. Aquest programa impulsa l’aplicació de la Convenció sobre els 
Drets dels xiquets i les xiquetes en l’àmbit de les Entitats Locals i impulsa el treball en xarxa entre 
elles: 
 

 Elaborarem un Pla d’Infantesa Municipal, que inclourà la participació infantil en la vida pública 
mitjançant un Consell d’Infantessa, on s’escoltarà la veu dels menors en totes aquelles decisions 
que els afecten com el trànsit, l’urbanisme, l’oci i les festes, la cultura, en col.laboració amb el 
moviment associatiu. http://ciudadesamigas.org.  

 Aposta decidida per conjugar la funció educativa amb la funció assistencial. 

 Optimització dels espais educatius. 

 Assegurar la total escolarització del tram de 0 a 3 anys i la gratuïtat per a les rendes més 
baixes. 

 Introducció del valencià com a llengua vehicular en l’escoleta de Rocafort. 

 Protecció dels menors – coordinació assídua entre els diferents serveis municipals que hi 
intervenen: treballadors socials, gabinet psicopedagògic, sanitat,,.. 

 Poder viure els espais i parcs públics és un luxe sempre i a més de garantir la neteja dels 
parcs, entre d’altres també calen recursos municipals pera  equipar els parcs infantils com 
espais que promoguen el civisme amb material com pilotes, pales, poals de plàstic que 
tornaren després del seu ús als racons municipals i també on siga possible la cura personal 
amb banys per a menuts i camviadors per als més xicotets. 

JOVENTUT 

Cal plantejar les polítiques de joventut de forma transversal i amb l’objectiu de fomentar la 
participació dels joves en l’administració local, fent unes actuacions que desenvolupen unes 
polítiques de joventut no tan sols per als joves, sinó amb els joves. Per això proposem: 

 Creació d’un Consell Sectorial o Fòrum dels Joves, amb la finalitat de programar les activitats 
orientades a les seues inquietuds i necessitats. 

 El Casino, per als joves. La restauració del Casino,  ha estat també una bona iniciativa per part 
de l'actual govern. Però la recuperació d'aquest edifici singular no està tenint cap 

4. ROCAFORT dels XIQUETS, JOVENTUT i dels NOSTRES MAJORS. 

http://ciudadesamigas.org/
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conseqüència beneficiosa per als joves. Des de Compromís proposem convertir-lo en un centre 
multifuncional consagrat a la joventut, com a espai de reunions i participació lúdica amb una 
programació i gestió compartida amb els joves, així com mitjançant conveni dotar-ho amb un 
Informador juvenil. 

 Associacionisme i voluntariat: Crear un programa municipal de formació del voluntariat i 
afavorir la constitució d’associacions juvenils. 

 Impulsar la introducció de Rocafort en la xarxa metropolitana joves.net. 

 Ocupació: creació d’un Observatori Comarcal de l’Ocupació Jove, que oferisca formació 
laboral en les àrees relacionades amb el teixit econòmic de la comarca i informació sobre 
ofertes de treball, del  marc  dels  Pactes  Territorials  per l’Ocupació, per a evitar la 
precarietat. 

 Convocatòria des de l’Ajuntament d’un concurs per a joves emprenedors, per promoure 
l’autoocupació dins del poble. 

 Increment dels programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació: Participació activa de 
l’Ajuntament en les meses territorials de seguiment i aplicació de la Formació Professional per 
tal d’afavorir la connexió entre el món educatiu i el món empresarial del municipi i/o la 
comarca. 

  Ajudes en el preu dels transports metropolitans per a estudiants. 

 Afavorir la constitució d’associacions locals i/o comarcals d’estudiants universitaris que 
servisquen d’interlocutores a l’hora de planificar polítiques en aquest àmbit. 

 Afavorir la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de beques i ajudes. 

 Promocionar programes de viatges i excursions que tinguen com a element central el 
coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del patrimoni valencià. 

 

ELS NOSTRES MAJORS 

 Garantim i farem extensives les prestacions assistencials per als nostres majors tals com: els 
serveis d'ajuda i assistència a domicili, menjar a casa i serveis específics de fisioteràpia, 
podologia etc... 

 Incrementarem el catàleg d'activitats culturals i lúdiques. 

 Proposem el disseny i posada en marxa d'un Programa Integral d'Envelliment Actiu dirigit  
com assenyala L'Organització Mundial de la Salut (OMS) a optimitzar les oportunitats de salut, 
participació i seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones majors, possibilitant 
que desenvolupen el seu potencial de benestar físic i social. Un programa que inclou el 
desenvolupament d'hàbits de vida saludable, físics i mentals, la formació a través del 
reconeixement de capacitats i competències, la promoció de la igualtat d'oportunitats, el 
foment de l'autoestima i la participació de les persones majors en la societat, des de la seua 
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experiència, formació, valors, incidint en el paper de la família i la comunitat. En el seu conjunt 
implica:  

· - Donar a les persones majors la possibilitat de participar plenament en la societat, 
fomentant les seues capacitats. 

· - Permetre'ls contribuir activament a través del voluntariat i de programes 
intergeneracionals. 

· - Permetre'ls viure amb major independència adaptant l'habitatge, les infraestructures, la 
tecnologia i afavorint les seues necessitats de transport, per la qual cosa demanarem les 
ajudes respecte a les institucions autonòmiques competents. 

 

 

 
ROCAFORT DE L’HORTA 

 
Som un poble de l’Horta Nord, que és una comarca però també un espai natural i agrari, dos 
aspectes que hem de conservar i aprofitar. L'Horta constitueix un actiu agrari, cultural, paisatgístic i 
ambiental totalment excepcional que contribueix a la singularitat del nostre poble, al mateix temps 
que li dóna valor i enriqueix la nostra qualitat de vida. 
 
Actualment l’Horta és un espai afectat pels baixos preus, el relleu generacional amb 
l’abandonament del seu cultiu i les amenaces de requalificació i desprotecció dels seus terrenys. 
Per a la seua conservació i revaloració com a espai natural singular proposem, la creació Llotja 
Agronòmica de L’Horta Nord, un espai emblemàtic  que es podria assignar a algú dels edificis 
infravalorats del poble com la Casa Bou, però que pretén unir esforços amb els pobles veïns per tal 
d’incrementar la seua àrea d’influència, millorant la rendibilitat dels agricultors, incrementant 
l’oferta i disponibilitat de productes agroalimentaris, incrementant i disseminant la cultura 
agronòmica de l’horta i reduint la contaminació a través d’una racionalització de les tècniques de 
cultiu. Aquesta Llotja Agronòmica de L’Horta Nord, suposaria i combinaria tres elements: 
 

 Mercat de productes agroalimentaris,  de proximitat i venda directa amb periodicitat setmanal 
que contribuisca a reduir els costos tant de transport dels productes agroalimentaris com els 
d’agents intermediaris, per afavorir la rentabilitat dels agricultors, i agrupar i incrementar l’oferta 
agroalimentària. 

  Centre de formació continua en agronomia. La formació continua dels agricultors, permet 
millorar l’activitat agrària. La reducció dels costos de cultiu passa necessàriament per aplicar les 
tècniques i tractaments estrictament necessaris per a cada cultiu junt amb la reducció de 
tractaments innecessaris que afavoreix la reducció de la contaminació. Per tal de mantenir una 
activitat de formació continua,  es podria recuperar l’antic curs d’agricultor qualificat de la 
Conselleria d’Agricultura, organitzar cursos i/o jornades específiques amb ponents especialitzats, 
adherir-se a les jornades organitzades per altres institucions relacionades amb l’agricultura com, 

5. ROCAFORT DE l’HORTA i SOSTENIBLE. 
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per exemple, l’Institut Valencià Investigacions Agràries, La Universitat Politècnica de València, la 
Fundació Cajamar, etc.  

  Centre de cultura agroalimentària de l’Horta. L’objectiu final de l’agricultura és l’alimentació. 
Per tant, tot allò que incremente el coneixement de l’alimentació (aliments saludables, 
característiques energètiques i metabòliques dels aliments, compostos antioxidants dels aliments, 
etc), o de la combinació dels aliments en receptes tradicionals i noves afavoreix l’agricultura. Es 
proposa realitzar jornades, xerrades o exposicions d’alimentació i cuina. També forma part de la 
cultura agroalimentària el coneixement de la biologia dels cultius, el funcionament i les 
característiques de la maquinària agrícola, especialment l’antiga, per a lo qual es proposa la 
creació d’un agromuseu.  

 

ROCAFORT SOSTENIBLE 
Per responsabilitat i per economia, la sostenibilitat ha de ser inclosa dins la gestió municipal, 
dirigida a poder aconseguir l'autosuficiència energètica de l'Ajuntament, amb mesures 
d'eficiència, estalvi i autoproducció elèctrica a més de contractar amb subministradores que 
prioritzen les renovables. L’aportació municipal a la sostenibilitat mediambiental requereix el 
disseny de polítiques de preservació del capital natural i també d’instruments tècnics per al 
coneixement permanent del nostre comportament mediambiental, de manera que puguem dur a 
terme una acció municipal ben informada 
 

 Com volem un Ajuntament autosuficient energèticament dissenyarem e implantarem accions 
d'eficiència energètica a les instal.lacions municipals prioritzant el canvi d'hàbits per a eliminar els 
disbarats en el consum. Els estalvis aconseguits pel canvi d'hàbits s'invertiran en noves mesures 
d'eficiència energètica.  

 Implantació de programa d'eficiència energètica al C.P.Sant Sebastià i Escoleta Municipal 
consistent en tornar el 50% dels estalvis a l'escola mitjançant subvencions i reinvertir l'altra 
meitat en noves mesures d'estalvi en el mateix centre educatiu amb la participació en la decisió 
de la corporació municipal.  

 La gestió dels residus urbans és un problema per a tots ja que es generen en grans volums i 
s'han d'eliminar, per això apostarem per sistemes més racionals que separen les diferents 
fraccions dels residus en origen i, en la mesura del possible, acostarem la seua gestió a un 
model públic.  

 Estudiarem la implantació de sistemes com la Recollida Selectiva Porta a Porta, basant-nos 
en models ja utilitzats en altres ciutats i pobles europeus i espanyols que han demostrat la 
seua eficàcia i que a més de ser més sostenibles que els actuals, són econòmicament més 
rendibles i permeten la reducció dels costos a l’Ajuntament i de impostos del fem als 
veïns,segons la taxa de separació de cada vivenda. 
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L'esport és una pràctica fonamental, i la pràctica equilibrada d'esport ajuda a mantenir una bona 
salut física i mental. Les institucions públiques tenen l’obligació de promoure l'esport tant en 
l’àmbit escolar com en les persones adultes. Per tant, des de Compromís Rocafort entenem que cal 
facilitar l’accés a qualsevol activitat esportiva. En aquest àmbit les nostres propostes són: 
 

 Mantenir una estreta col·laboració amb les associacions esportives locals perquè s ó n  
l’element dinamitzador de l’esport local, dotant-les econòmicament per a atendre les seues 
activitats i desenvolupant un programa transversal compatible en recursos entre elles que 
integre esport, salut, qualitat de vida, alimentació.. 

 Afavorir l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les instal·lacions i serveis 
auxiliars necessaris. 

 Construcció d'una nova pista multiesportiva, amb una ubicació per determinar. 

 Valorar i analitzar la demanda per la reutilització d’un espai i la seua adequació com a Gimnàs 
públic. 

 Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment dels nostres majors. 

 Donar suport a esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els nostres esports 
tradicionals, com la pilota valenciana. 

 Millorar i renovar totes les instal·lacions disponibles en la localitat, com els vestuaris del 
Poliesportiu i Piscina Municipal, fins i tot les escolars. 

 Proposem l´Apertura del Parc del Poble “Ramón Fontestad Estellés” com a parc públic, 
dirigit a promoure, mantenir i permetre hàbits de vida saludable des d'una planificació 
integral i integradora, dissenyat des de la participació amb el veïnat i associacions del nostre 
poble que faça compatible les necessitats esportives i d’esplai. Un parc que seqüencialment 
caldrà anar dotant entre altres coses: d’arbres i vegetació adequats a les seues 
característiques i al nostre entorn; d’un circuit perimetral per a la pràctica del running; 
d’equipament per a la iniciació així com d’altres esports bàsics per als menuts i gent jove; 
d’un circuit dissenyat i equipat específicament per als nostres majors; de llocs per al passeig 
i el descans, i on també es podrien realitzar altres activitats complementàries o 
programades en funció de l'època de l'any, obrint un ventall de possibilitats molt més ampli 
(ioga, tai-chi, gimnàstica de manteniment, aeròbic,capoeira etc.). 

 
 

6. ROCAFORT SALUDABLE 
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EDUCACIÓ 
L'educació no és sols un dret fonamental per al conjunt de la ciutadania, sinó també un 
instrument prioritari per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats. Amb independència del nostre 
nivell d'ingressos, del nostre gènere, de la nostra situació familiar, de les nostres possibles 
minusvàlues, tots i totes hem de gaudir per part de les administracions públiques de les 
possibilitats de desenvolupar-nos i realitzar-nos com a persones lliures. Per això proposem: 

 Millorar el manteniment de les escoles públiques del poble, augmentant la seva partida 
pressupostària. 

 Adequarem la sala d'estudi de la Biblioteca Municipal augmentant la seua capacitat i 
instal·lant recursos informàtics. 

 Fomentarem i impulsarem l'organització de cursos de formació homologats. 

 Acompanyament, Ajuda i Reforç Educatiu. Reforç escolar, activitats lúdiques i jocs esportius 
per a xiquetes i xiquets en horari extraescolar.  

 Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares, ensenyants, 
alumnat. 

 Potenciar el funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, com ara els consells escolars 
municipals. 

 Foment de l'ús i l'aprenentatge de les noves tecnologies. Aules d'informàtica. 

 Establir convenis de col·laboració amb altres ens que conduesquen a la millora de l'oferta 
educativa : universitat, associacions de pares i mares, altres institucions. 

  Assegurar la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys. Facilitar les beques en aquells casos 
més urgents. 

 Dotació pressupostària suficient, i gestió eficaç, de les ajudes d'altres administracions. 

 Demanarem i farem les gestions necessàries per a la implantació del batxillerat en l'I.E.S 
Comarcal. 

 

PATRIMONI, CULTURA I FESTES 

El patrimoni històric d’un poble és la seua memòria i la seua identitat, i per això impulsarem 
la recuperació del nostre atenent totes les seues dimensions, així com impulsarem i 
fomentarem totes les manifestacions culturals, les seues instal·lacions i el seu manteniment. 
Proposem: 
 

7. ROCAFORT EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA I FESTES 
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 Fer les gestions necessàries per incorporar al patrimoni de Rocafort, la Casa del Molí (pl. 
Espanya) per a gaudir com espai multifuncional per part dels veïns.  

  Crearem i elaborarem un Arxiu de Patrimoni Immaterial, per recuperar la història oral i 
cultural del nostre poble, signant un conveni amb el Museu Valencià d’Etnologia de la 
Diputació de València. 

 Mantindrem i recolzarem la pertinència de Rocafort en la Xarxa de Ciutats Machadianas, així 
com el seu programa de desenvolupament futur. 

 Recolzarem i consensuarem en el consell sectorial de cultura amb la dotació pressupostària 
adient a la programació de les diferents associacions, de veïns, culturals, musicals i festeres 
del nostre poble. 

 Proposem la recuperació i homenatge d’il.lustres personatges rocafortans, desconeguts per 
la majoria dels veïns, com ara el pintor Francesc Ferrando i Causaràs o el tenor Pasqual Roig i 
Silvestre que durant sobre tot el primer terç del segle XX  van donar rellevància al nostre 
poble des del seu vessant artístic i als quals les distintes Corporacions que han anat passant al 
llarg dels anys no els han donat un reconeixement públic. En aquest sentit, proposem que el 
carrer Major es denomine “CARRER MAJOR-TENOR PASQUAL ROIG”, carrer que el va veure 
nàixer, en just homenatge a la seua trajectòria. 

 Donar vida i espurna a la Casa de Cultura: Per ubicació i per atribució funcional, la Casa de 
la Cultura hauria de ser una de les banderes més visibles de la gestió municipal. I, francament, 
opinem que és un espai hipertrofiat i desproveït de la gran utilitat social que se li pressuposa, 
més enllà de les activitats ordinàries (cursos de música, formació, actes escolars, etc). Entre 
els valors de Compromís per Rocafort es troba l'enorme sensibilitat i respecte per la cultura, i 
per això  proposem l'elaboració d'un programa ampli i divers que done cabuda a tot un sense 
fi d'opcions musicals, teatrals i literàries  i d’altres expressions artístiques, decidit des de la 
participació ciutadana, que arreplegue la pluralitat d'interessos culturals dels nostres veïns. 

 Ampliació i condicionament de la biblioteca municipal. 

 Crearem i coordinarem una comissió de festes (consell sectorial) per a consensuar l a  
p r o g r a m a c i ó  de festes i col·laboracions entre els diferents òrgans festers, incloent 
sectors com veïns i comerciants i restauradors. 

 Posarem en valor les diferents festes del poble per crear una xarxa social que implique a tots 
els sectors del poble i aprofite les sinergies creades. 

 La llengua i cultura valencianes són un patrimoni de tots, per la qual cosa estaran presents en 
tota la nostra acció municipal, en especial, en Cultura, Educació i Festes, i també crearem una 
Oficina de Promoció del Valencià i el promourem en totes les actuacions finançades amb fons 
municipals. 
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 Proposem la creació d’un BANC DEL TEMPS impulsat i coordinat des de l’Ajuntament, un 
instrument per al foment de manera comunitària de serveis de cooperació i ajuda mútua 
entre les persones, i per millorar la qualitat de vida i la convivència. Un sistema de gestió 
d’intercanvis de temps, activitats i habilitats, entre persones i persones i associacions, amb la 
prohibició expressa i supervisió de qualsevol remuneració econòmica i, on la unitat 
d'intercanvi i de valor sempre és la mateixa per a tots, el temps mesurat en hores, 
independentment dels serveis i activitats que les persones oferisquen o demanden. Els 
serveis que es poden oferir són molt extensos: portar nens a l’escola, acompanyament de 
persones (esdeveniments, metge, paperassa, etc.), ensenyar a cuinar, ensenyar a cosir o 
arreglar la bici, idiomes, manualitats, jardineria, passeig d’animals domèstics, mecànica, 
massatges, maquillatge, música, informàtica, etc.  

 ROCAFORT, CIUTAT 30. El trànsit és, un 'altre gran capítol molt millorable des de 
l'Ajuntament. El nostre és un poble de carrers encisadors però estrets. El traçat urbà no està 
preparat per a una densitat de vehicles com la que, diàriament, suporta hui en dia. Els nostres 
carrers són vies de pas per als habitants d'altres nuclis urbans molt més poblats. Extraure eixe 
trànsit del poble no és, malauradament, competència municipal, però des del consistori sí es 
pot mitigar l'efecte negatiu que causa en les persones i en la qualitat de vida. Des de 
Compromís per Rocafort proposem i apostem per anar convertint el trànsit de vehicles en 
el nucli urbà, prioritàriament, en tràfic residencial dels seus habitants mitjançant: 

- Reordenació del tràfic de vehicles i la seua planificació com a tràfic residencial. 

- Convertir Rocafort en Ciutat 30, limitant la velocitat màxima per tot el nucli urbà a 30 
quilòmetres hora. Una idea senzilla i de baix cost que està resultant molt útil en altres 
poblacions similars a la nostra. Incrementem la seguretat i reduïm el soroll i la 
contaminació.  

-  

 ROCAFORT, POBLE NET: Les retallades pressupostàries han suposat una reducció important 
de les partides destinades a la neteja municipal. Durant aquesta legislatura els veïns i veïnes 
de Rocafort han tingut la impressió que el nostre és un poble brut i descuidat. El col·lectiu 
local de Compromís n'és conscient d'aquestes carències i aposta per optimitzar els recursos 
municipals. Optimitzar no implica necessàriament incrementar la despesa, sinó coordinar el 
servei per a fer-lo més eficaç i més adaptat a les legítimes exigències dels contribuents 
sense oblidar cap lloc hàbitat del nostre terme municipal. No obstant cal impulsar mesures i 
campanyes informatives i de concienciació i participació per col.laborar en mantenir el 
nostre poble net. 

 Per mantenir un Rocafort net, els amos dels cans també són importants. Una de les majors 
queixes que ens fan arribar els veïns i veïnes és la presència d'excrements canins. Hui en dia 
està sobradament acreditada la utilitat dels espais perimetrats i acondicionats per a ús 
exclusiu dels cans. La gent de Compromís per Rocafort, proposem crear-ne espais en solars 
no edificats acondicionats per a ús exclusiu dels cans. Amb una mesura tan senzilla i 
econòmica aportem neteja i higiene, afavorim la cordialitat entre propietaris i no propietaris 
de gossos i millorem la qualitat de vida. 

8. ROCAFORT DE LES PERSONES i PER LA CONVIVÈNCIA 
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1 – EDUARD COMEIG RAMIREZ 
2 – MAGALÍ TORRENS  
3 – IGNASI LERMA MONTERO 
4 – PATRICIA TABERNER VILAR 
5 – ISABEL MARTINEZ CASTELLÓ 
6 – CARLES GARCIA SEGUÍ 
7 – RAQUEL SIGNES PÉREZ  
8 – SALVA CASTILLO PLAZA  
9 – FER LAPRESTA GASCON 
10 – MANEL MARCO CASTELLANO 
11 – JAVIER PÉREZ ALVARADO 
12 - PATRICIA JORDÁ PIQUERAS  
13 – JOSEP MARIA AULLÓ I REVERTE 
 
SUPLENTS 
1 PEPE REAL I CASTELLÓ  
2 PILAR COLOMA RUIZ 
3 FRANCISCO VICENT RUIZ GRAU 
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