ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG.
VINARÒS.
LECTURA FÀCIL 1

Validat per persones
amb diversitat funcional

TOTES I TOTS SOM VINAROS
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1. Què és aquest document?

Aquest document és un resum del programa electoral de Totes i
Tots Som Vinaròs per a les eleccions de Vinaròs de 2019.
Aquest resum està pensat per a persones amb alguna dificultat.

2. Presentació.
Totes i Tots Som Vinaròs som un partit
polític per intentar canviar la política
tradicional i oferir noves mesures per

Tradicional:
És així des de fa

molt de temps.

fer una política diferent.
Durant el govern, es podran millorar i ampliar, però ara
mateix són una base per millorar el Vinaròs del futur.
Durant el resum, veuràs paraules amb
negreta i que a la dreta tindràs un
quadre

de

color

violeta

per

si

Negreta:
Paraula escrita en negre fort.

necessites saber el que significa eixa
paraula en negreta.
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QUÈ SIGNIFICA VOTAR?

1.

2.

3.

1.

Penso sobre el que ha proposat cada partit polític.

2.

Prenc una decisió sobre QUI VOTAR.

3.

Vaig a votar el 26 de maig amb la papereta dins del sobre
i la poso en una urna. Així voto al partit polític que he
decidit.
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3. Qui som?
ABANS DE LES ELECCIONS: moltes persones van decidir
votar l‘ordre de la llista:

1. ANNA FIBLA

2. HUGO ROMERO 3. BERTA DOMÉNECH

4. JAN 5. CECILIA 6. DAVID 7. ANDREA 8. GUILLEM 9. MONTSE
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ANNA FIBLA PAUNER
POT SER LA PRIMERA ALCALDESSA DE VINARÒS
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4. Programa electoral
LES NOSTRES IDEES BÀSQUES SÓN:
Inclusiu:

1.- Treballar per un Vinaròs

Que inclou a tota les persones siguem
com siguem.

inclusiu i democràtic.

Demòcratic:

2.- Treballar per més

Participar en les decisions del

participació ciutadana.

govern o ajuntaments.

Participació ciutadana.
Que tot el món participe per igual en les decisions de l’ajuntament sense
importar com sigue. TOTES I TOTS TENIM EL MATEIX DRET
Sostenible:

3.-Una ciutat sostenible.

Que es pot mantenir en el temps sense
contaminar i respectant la naturalesa.

4.- Millorar la política social.
Política Social:
Ajudar a totes les persones que necessiten alguna ajuda. Siga la que siga.
Per exemple: gent que no pot pagar-se el menjar o a llum, que no té un
treball de qualitat, dones maltractades, gent d’altres països, gent major
que no té família o necessita ajuda.....

5.-Treball i ocupació de qualitat.
Treball i ocupació de qualitat:
Treball que tingue unes bones condicions (su adecuat, descansos
adecuats....) Treballadors contents.
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PROGRAMA PER ÀMBITS:
0

Política
Social

La política social és el més important en el govern. Volem un Vinaròs
més just i amb igualtat d’oportunitats Oportunitat: Paraula que
considera que totes les persones

Mesura 1

tenen el mateix dret a gaudir de

Creació de la Taula de Benestar

les mateixes possibilitats per

Social, d‘especialistes, polítics,

accedir o tenir alguna cosa.

associacions o qualsevol persona.
Per exemple: de persones amb

Especialista o tècnic: Persona que té

discapacitat o immigrants...

coneixements especialitzats en un tema.

Utilitzar el Casal Jove per millorar i
ajudar l’atenció a les persones de Vinaròs

Polític/a: Persona que treballa
a un Ajuntament, Congrés... per
ajudar a les persones.

Mesura 2
Incrementar els impostos a les

Impostos: Diners que han de

habitatges que no viu ningú i que són

pagar les persones a l‘Ajuntament

dels Bancs.

per mantenir els serveis públics
(hospitals, escoles...)

Mesura 3

Barrera: Tot allò que dificulta aconseguir

Vinaròs sense barreres

opinar o fer alguna cosa que es desitja. Per

a la participació.

exempe, ara hem eliminat la barrera de votar.
Ara totes i tots podem votar encara que

Mesura 4

tinguem dificultats.

Seguir reclamant a la Generalitat Valenciana per un 2n Centre de Salut.
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Feminisme

El feminisme és la lluita pels drets humans de les dones i la seua
igualtat amb els homes.
La igualtat de gènere i el respecte per la llibertat sexual són necessaris.
•

Posar fi a la violència masclista.

•

Que les dones siguen protagonistes de les seues decisions en la vida.

Crear un centre de la dona per a què puguen acudir quan han sigut
maltractades o necessiten ajuda.

Mesura 5
Crear un Centre de la Dona i
un pis d’acollida d’urgència.

Llibertat sexual:
Tenim dret de sentir atracció
sexual per una persona del
mateix gènere o sexe.

Centre de la Dona: És un recurs públic i gratuït que té com a finalitat
atendre a les dones que han sofrit qualsevol tipus de violència masclista.

Mesura 6
Lluitar per un Vinaròs on les dones també siguen importants. Que sigue igual
si hi ha una parella home-home o dona-dona.

Mesura 7
Ampliar els serveis del departament d’igualtat amb formació en llibertat
sexual.
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Educació
pública
i de qualitat

Educació pública, laica i de qualitat per a totes i tots.
Millor condicions per als mestres (més descans, menys alumnes per aula).
Més contents amb el seu treball.
Més oportunitats per als alumnes. Aprenen més i millor
Laica: Cap religió.

Mesura 8
Millorar edificis educatius:
• Ampliació de l'institut Josep Vilaplana.
• Trasllat del Centre d’educación espacial Baix Maestrat a una zona més
cèntrica.
• Construcció del Col·legi Jaume I.

Mesura 9
Augmentar i fer més ràpid el pagament de la beca per a les Escoles d’Educació
Infantil de 0 a 3 anys
L‘Ajuntament paga una part per persones que ho necessiten.

Mesura 10
Escoles de pares, per aquells que necessiten un suport en la criança dels
menors. O per ajudar en com tractar en família algunes discapacitats.
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Joventut

Donar importància a la joventut i a les seues propostes en Vinaròs i cap
al futur.

Mesura 11
Promoure un oci saludable per als joves.

Mesura 12
Fomentar més activitats per al Casal Jove i que sigue un referent per a la
joventut.

Mesura 13
Constitució i consolidació del
Consell de la Joventut.

Consell:
Conjunt de persones que es reuneixen per
consultar, opinar i pendre decisions per
millorar el poble o fer alguna activitat.

Mesura 14
Construcció d'un Centre Cívic, on es realitzaran múltiples activitats, com
una escola d'art i un local d'assaig per a grups de música, entre d'altres
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Cultura

Cultura per a tots i totes.
Accessible a tots i totes i adaptat per a persones amb dificultats.
Donar suport a les iniciatives culturals de Vinaròs.
Per exemple, les festes de barri per afavorir les relacions entre els veïns.

Mesura 15
Traslladar l’Espai Carles Santos (centre cultural), que serà utilitzat per a
diferents activitats culturals.
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Esports

Volem que l'esport siga d’ajuda per a la inclusió i cohesió entre les
persones. Per a totes i tots sense importar com siguem o si tenen
alguna dificultat.

Mesura 16

Protocol: Conjunt de
regles per seguir per

Millorar el protocol de reconeixement
dels esportistes de Vinaròs.

donar premis o com
celebrar actes per donar
premis.

Mesura 17
Solucionar els problemes d’espai dels clubs esportius que entrenen al
pavelló.

Mesura 18
Realitzar tornejos esportius entre totes les escoles de Vinaròs.
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Economia i
Ocupació

Creiem en una indústria de qualitat, amb un treball digne i de qualitat.

Mesura 19

VINALAB:
Espai de Vinaròs per a molts usos:

Fer del VINALAB un lloc de

empreses, persones que volen

referència nou i per millorar i

desenvolupar els seus projectes de

ajudar a empreses i

treball, investigació, aprendre un ofici...

a persones emprenedores.
Persones emprenedores:
Persona que veu una oportunitat de negoci i inicia un projecte per fer-lo.

Mesura 20

Fiscalitat verda:

L’Ajuntament defensa la Fiscalitat verda.

Per exemple, si un comerç

Tracta de recompensar aquelles empreses

(un restaurant) instal·la els

que no contaminen o si en les seues

llums de baix consum,

instal·lacions utilitzen energies ecològiques

l’ajuntament el pot premiar

o energies verdes.

reduint els seus gastos.

Mesura 21
L’Ajuntament intenta que cada vegada Vinaròs sigue més sostenible.
Per exemple, que Vinaròs tingue plaques solars per utilitzar l’energia del sol
sense pagar la llum a les grans empreses...
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Medi
Ambient

El medi ambient és un projecte global que ha tenir-se en conte en tots
els aspectes de Vinaròs.

Mesura 22
Promoure el benestar animal, sense sacrificis ni maltractament animal.

Mesura 23
Preguntar a la ciutadania si volen fer o no les d'activitats taurines (amb bous)

Mesura 24
Fer un estudi per saber si l’Ajuntament pot recuperar un servei municipal
(com l’aigua potable) que ara encara és d'una empresa privada.
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Territori i
Ciutat
/ Turisme
Fer un Vinaròs amable per a les persones amb dificultats de mobilitat i
menys recursos. Per exemple persones amb cadires de rodes.
Més zones verdes, més espais de trobada, i espais públics més
divertits.

Mesura 25
Oferir activitats esportives als turistes. I adaptar la informació amb una
aplicació per a què sàpiguen tot el que hi ha a Vinaròs per veure.

Mesura 26
Respectar la història dels edificis i carrers.

Mesura 27
Afavorir l’ús de la bicicleta i ampliar la zona per caminar en el centre de
Vinaròs.

Mesura 28
Projecte per a connectar Vinaròs des de la Costa Nord fins la Costa Sud.
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Millora
tecnològica

Vinaròs Ciutat Intel·ligent, aprofitar les noves tecnologies (ordinadors,
mòbils, tabletes...) per oferir més serveis més eficients. I també perquè
els Vinarossencs siguen més participatius de la vida de la ciutat.
Noves tecnologies: ordinadors, mòbils, tablets...
Eficient:Capacitat per fer una feina més ràpida i millor per a totes i tots.

Mesura 29
Crear una aplicació per al mòbil amb tota la informació de l’ajuntament i de
totes les activitats que se facen a Vinaròs. Aquesta aplicació per al mòbil
estarà en versió amb pictogrames per a què tots i totes utilitzen l’aplicació amb
les mateixes oportunitats si tenen qualsevol dificultat.

Mesura 30
Vinaròs Ciutat Intel·ligent: aprofitar les noves tecnologies per oferir serveis
més eficients i més participativa la ciutat dels actes que es facen a Vinaròs.

Mesura 31
Wifi Públic al carrer (internet per a totes i tots), al passeig, plaça Sant
Antoni (mercat)....
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