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1. POBLE DEMOCRÀTIC, POBLE DE LA GENT

1.1. PARTICIPACIÓ I EMPODERAMENT CIUTADÀ

La democràcia que volem és aquella que, com a entitats o ciutadans a títol individual, ens 
permeta decidir dia a dia quin és el model de poble que desitgem. 
Volem, a través de la implicació de la ciutadania en la política local recuperar l'interés de la gent 
pels afers públics i col·lectius. 

OBJECTIUS 

1. Dur a terme un procés de reapropiació de l'Ajuntament de Canals per part de la ciutadania. 
Cal tendir a crear espais per a la participació i el diàleg, que permeten a la ciutadania tindre un 
paper protagonista en el dia a dia de l'Ajuntament.

2. Enfortir i dinamitzar el teixit associatiu, i vetllar per la seua diversitat, funcionament 
democràtic i la seua implicació en la gestió dels afers públics de la ciutat.

3. Promoure en la ciutadania els valors democràtics i fer pedagogia de la participació, amb 
l'objectiu d'arribar a un estadi de plena democratització de la nostra ciutat, i de la gestió 
municipal.

PROPOSTES

- Aprovarem i desplegarem el Pla de Participació Ciutadana que, des d'una concepció àmplia i 
transversal permeta estructurar el procés de democratització que volem per a la ciutat, d'acord 
amb tots els actors implicats. 

- Farem que els plenaris municipals siguen itinerants, i que se celebren en les diferents zones 
del poble i en les pedanies. Així, els plens destinaran alguns punts de l'ordre del dia a temes 
que afecten a la zona/pedania en qüestió, i preveuran un espai final perquè les veïnes i veïns 
puguen realitzar les seues aportacions.

- Promourem la realització de pressupostos participatius, en què els canalins i canalines 
podrem opinar i decidir sobre les prioritats del poble.

- Convocarem un fòrum públic anual, coincidint amb l'inici del curs polític, per delimitar les 
principals línies de l'any, i fer la valoració de la gestió de l'any anterior.

- Realitzarem consultes ciutadanes vinculants i processos participatius sobre els grans 
projectes i temes de poble que, per la seua envergadura, afecten a la majoria de la població.

- Impulsarem els Fòrums Populars Sectorials, per tal que esdevinguen ens representatius, i 
amb les atribucions necessàries per la control de l'acció municipal i la coordinació entre agents. 

- Creació d’un Observatori Ciutadà Municipal, òrgan de participació i transparència mitjançant 
el qual la ciutadania controla l’activitat municipal. El desenvoluparem mitjançant la 
ferramenta informàtica OCA (X), una eina senzilla i a l’abast dels grups locals. 
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El teixit associatiu i la pedagogia de la participació

Des de Reiniciem creiem fermament que hem de promoure la creació i el manteniment  
d'entitats, associacions i col·lectius al poble de Canals. L'Ajuntament ha de potenciar i 
acompanyar la tasca que, desinteressadament, realitzen aquests canalins i canalines des 
d'entitats de diferent tipus.

Així, per afavorir l'activació de la ciutadania i la seua implicació tant en l'acció política municipal 
com en la dinamització de la vida social de Canals, volem impulsar programes que facen 
pedagogia i transmeten hàbits i valors aprticipatius, i que permeten l'apropament dels xiquets 
i dels joves, i de la ciutadania en general, a la gestió dels afers públics del poble. 

- Vetllarem pel funcionament actiu, divers democràtic i no discriminatori de les associacions, 
a partir de l'acompanyament de la seua entitat i del Registre Municipal d'Entitats, que 
actualitzarem periòdicament.

- Millorarem l'oferta de recursos i serveis per a les associacions i crearem un Centre Social,  
gestionat per les associacions i la ciutadania, que facilite l'activitat del teixit associatiu i en 
propicie la interrelació.

- Facilitarem la cessió d'equipaments i les infraestructures a les entitats en la seua activitat, 
tant pel que fa als tràmits com amb la relació als costos.

- A les escoles i instituts, mitjançant el Projecte Educatiu de Futur, que més endavant es 
desenvolupa, s’ensenyarà a l'alumnat com familiaritzar-se amb els mètodes participatius. 
Igualment, mantindrem iniciatives d'aquest tipus, com l'Ajuntament dels xiquets i les 
xiquetes.

- Editarem materials formatius, per a les entitats i la ciutadania, que difonguen els 
reglaments, organismes i figures participatives de la ciutat i que promoguen el seu ús. També, 
programarem tallers, xerrades i cursos als equipaments cívics i centres educatius per educar la 
ciutadania en els valors de la democràcia i la participació.

- Fomentarem la participació veïnal als plenaris, establint també un temps per a les 
intervencions de la ciutadania. 

- L'alcalde tindrà un horari d'atenció directa a la ciutadania.

- Sotmetrem a consulta prèvia dels veïns i agents socials tot projecte municipal significatiu, 
i ho acompanyarem d'un estudi de viabilitat i un pla de comunicació.

2



1.2. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

La lluita cap a un model de gestió municipal més democràtic passa, inevitablement per 
conceptes com la informació i la transparència. Durant les darreres dècades l'Ajuntament de 
Canals ha mostrat una opacitat considerable pel que fa a l'accés de les dades i la documentació. 

En aquest sentit, és molt complex fer un seguiment i fiscalitzar l'acció municipal per part de la 
ciutadania i les entitats, i això provoca una manca de control democràtic molt perillós, que pot 
propiciar l'aparició de situacions de corrupció o de males pràctiques en la gestió municipal. 

OBJECTIUS

1. Assegurar que els principis d'informació i publicitat regeixen totes les accions, mesures i 
plans municipals, en la línia d'assolir un Ajuntament més transparent i democràtic.

2. Dur a terme una planificació estratègica i transversal de l'acció política, evitant el 
solapament de tasques, una excessiva departamentalització, i afavorint la simplicitat 
orgànica i administrativa. 

PROPOSTES

- Publicarem els sous complets dels regidors i regidores. Els i les ciutadanes hem de poder-nos 
informar de manera ràpida i senzilla dels beneficis que obtenen els nostres representants. Des 
de Reiniciem Canals ens comprometem a no cobrar més de dos sous mínims 
interprofessionals pels nostres càrrecs al govern local. A més, tots i totes les integrants de la 
nostra llista s’han compromés a signar una carta, sense data, de renúncia de la seua acta de 
regidor/a per fer-la efectiva en cas que la ciutadania així ho decidisca. 

- Crearem una plataforma electrònica que seguisca la filosofia de «dades obertes», en la qual 
queden recollits tots els documents, actes, dades i informes que genera l'Ajuntament, amb 
l'únic límit de la protecció de les dades personals i confidencials. 

- Retransmetrem els plenaris municipals a través d'Internet, i en promourem el seguiment a 
través de les xarxes socials. Farem públics i difondrem els punts de l'ordre del dia perquè la 
ciutadania s'assabente de què s'hi tracta i puga fer arribar les seues aportacions de forma 
prèvia. A més, la ciutadania podrà fer propostes i presentar punts que es tractaran en el mateix 
plenari o, com a tard, en el següent.

- Editarem un butlletí que arribarà a totes les bústies, amb un resum dels acords presos als 
plens i de les principals actuacions de l'equip de govern.

- Crearem una llista de correu electrònic municipal, perquè la ciutadania puga rebre 
informació vinculada als plens, l'activitat municipals i els serveis i convocatòries. Utilitzarem 
les noves tecnologies per facilitar la tramesa d'informació a la ciutadania i com a mecanismes 
de participació.

- Bústia d'avisos, seguiments de les queixes o demandes.

- Augmentarem els mecanismes de coordinació entre àrees, i treballarem per minimitzar 
l'excessiva departamentalització, que impedeix una gestió transversal.

- Durem a terme una auditoria pública a l’inici i a la fi del mandat.

- Flexibilitzarem l’horari d’atenció a la ciutadania. 
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2. POBLE SOSTENIBLE

2.1. URBANISME I TERRITORI

Canals és una població situada en la comarca de La Costera. Segons l’últim estudi de població 
consta de 13.360 habitants. Té una superficie de 21,86 km2. Limita amb les localitats de 
l’Alcúdia de Crespins, Montesa, Aielo de Malferit, Cerdà, La Granja de la Costera, Xàtiva, Llanera 
de Ranes, l’Olleria, Torrella i Vallés.
Compta amb dues pedanies, la d’Aiacor i la de Torre dels Frares. Consta també amb un barri que 
té, però, una alcaldia pedània, La Torre.
El riu Sants, que naix a la població d’Alcúdia de Crespins, travessa la població, deixant-la a la 
seua . El riu Sants és afluent del Canyoles, riu que travessa el terme de la població, deixant 
Canals en la ribera esquerra del riu.
Actualment, la població no té un projecte urbanístic de futur, ni tan sols de present. Amb el 
PGOU per aprovar, i amb decisions preses amb presa, improvisació i per interessos privats, han 
dut Canals a una situació d’abandonament. 
Pensem que el més important per a Canals és el desenvolupament d’un projecte de poble, de 
futur, mitjançant l’elaboració d’un PGOU participat i amb l’ajuda i col·laboració d’associacions 
de veïns, mediambientals i de la ciutadania.
S’ha d’apostar per un Canals per a la ciutadania, aprofitant els recursos naturals de què 
disposa la població per fer de Canals un poble sostenible i habitable.

OBJECTIUS 

1. Desenvolupar un projecte de poble, basat en l’elaboració i aprovació d’un PGOU participat, 
amb la col·laboració de les associacions de veïns, associacions mediambientals i per part de 
tota la ciutadania.

2. Allunyar a Canals de l’abandonament a nivell mediambiental a que l’han portat els últims 
governs de la corporació, fent de Canals un poble verd, sostenible i habitable.

PROPOSTES

- Treball de recuperació del patrimoni natural de la població (Túnel, Tira del Rei, Les Moles…)

- Desenvolupament d’un PGOU participat que complisca amb els objectius del poble que volem 
els canalins i canalines. Per a portar-lo endavant farem tot un procés d’aprenentatge i de 
participació per part de la ciutadania.

- Solució de la problemàtica de la zona d’Horts en cooperació amb l’associació de veÏnat.

- Millora dels accessos al CEIP Vicent Rius.

- Estudi del projecte d’auditori, elaborant un projecte amb la participació de les associacions 
musicals, i altres associacions culturals de la població.

- Eliminació de les barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a tots els espais 
municipals.

- Elaboració d’un pla de protecció del casc antic.
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- Reducció de taxes i traves burocràtiques per obtenir llicències d’obres de rehabilitació de 
vivendes.

- Estudi de la viabilitat d’augmentar la superficie forestal de la població.

- Millora de la distribució de les zones verdes de la població. 

- Elaboració d’ un pla de protecció per al Riu Sants.

- Creació d’un Consell Mediambiental format per les associacions mediambientals de la 
població, i per la ciutadania de Canals, que s’encarregarà de la presa de decisions en aquesta 
matèria.

- Creació d’una Brigada Mediambiental. D’aquesta forma crearem llocs de treball en la 
població i, a més, treballaran pel benestar ecològic del nostre poble.

- Vigilància de l’abocament de residus i control de l’estat de la depuradora. 

- Millora de les instal·lacions de l’Aula de Natura. Utilitzar-la per a la funció per a la qual es va 
crear: un espai on els canalins i canalines i, especialment, els xiquets i els joves realitzaren 
activitats a la natura, que els acostaren a conéixer la flora i fauna autòctones.

- Realització d’un treball de manteniment de les rutes senderistes habilitades i recuperar 
aquelles desaparegudes per la deixadesa de l’actual corporació.

- Foment de la creació i millora d’espais naturals per visitar i disfrutar de la natura. Creant 
espais verds on poden passejar i gaudir de la natura, sense construccions artificials.

- Protecció i millora de les zones verdes.

- Promoció d’una xarxa d’horts cooperatius. Es promourà, a més, que els i les propietaries 
d’horts que els tinguen infrautilitzats cedisquen els terrenys a persones parades disposades 
a treballar-lo, a canvi de cobrir els pagaments propis de la propietat.

- Foment de les campanyes de sensibilització ambiental. Tant per a joves, mitjançant el PEF, 
com per a adults. D’aquesta forma conscienciàrem als veïns i veïnes de la importància de 
mantenir Canals net i verd.

- Habilitació d’espais verds per a gossos.

- Creació d’un carril bici i peatonal que comunique les pedanies de Torre dels Frares i Aiacor 
amb el centre de la població, i continue fins La Torre i el cementeri municipal.

- Dinamització, amb campanyes educatives, del coneixement del nostre entorn natural, les 
espècies de flora i fauna autòctones. D’aquesta forma, afavorirem l’estima al nostre poble i 
conscienciarem per a la seua cura.
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2.2. ENERGIA, AIGUA, RESIDUS I MOBILITAT

OBJECTIUS 

1. Incorporació progressivad’energies renovables. Reduint la demanda elèctrica, realitzant 
polítiques d’estalvi i eficiència. S’ha incloure l’assoliment dels objectius de sostenibilitat de 
l’Agenda 21. 

2. Minimitzar els residus que es generen a la població, treballant per assolir l’objectiu de 
“residu zero”.

3. Assolir els objectius del DMA (Directiva Marc de l’Aigua). Apostant per una gestió pública de 
l’aigua i un pla de protecció dels espais aquàtics de la població.

4. Fer de la nostra població un poble amable per als vianants, adaptant-lo a les seues 
necessitats, eliminant barres arquitectòniques, reduint les emissions de CO2 i la contaminació 
acústica.

PROPOSTES

- Millora del clavegueram públic, i neteja periòdica dels embornals per evitar les inundacions 
en períodes de pluja.

- Estudi de la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

- Promoció de campanyes de sensibilització mediambiental. Promovent la regla de les tres 
erres (Reducció, reciclatge i reutilització).

- Programes d’estalvi i eficiència energètica i hídrica.

- Millora la recollida selectiva de residus. Augment dels contenidors de reciclatge, en especial 
dels contenidors d’oli.

- Treball per impedir el projecte de Macroabocador a la població veïna de Llanera, buscant 
alternatives més sostenibles per a la gestió de residus.

- Aposta per la gestió pública de l’aigua.

- Obertura d’un diáleg amb la població veïna d’Alcúdia de Crespins per fer un millor ús de 
l’estació de tren que, tot i portar el nom de la població veïna és utilitzada pels veïns i veïnes de 
Canals. Valorant la possibilitat d’incloure el nom de Canals en l’estació. Exigint a l’administració 
una millora de les instal·lacions i la millora de la situació dels veïns del sud de la comarca.

- Mostra de l’oposició a la construcció del mur en el pas a nivell que tancaria una important via 
de comunicació entre les dues poblacions veïnes. Oferint suport a la població veïna en la 
demanda del soterrament de les vies.

- Promoció d’un conveni amb l’administració per a que estudiants que es desplacen per a 
estudiar disposen d’uns preus especials.

- Treball per la millora del problema de l’aparcament, promovent l’accés al centre sense 
vehicles o amb bicicleta.
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- Estudi de la viabilitat de posar en funcionament un servici de Transport Urbà que pose en 
comunicació les pedanies i llocs estratègics de ls població (Torre dels Frares, Aiacor, 
Poliesportiu, Canals, La Torre, Cementiri…).

- Promoció de l’ús de la bicicleta en el desplaçaments per la població. Creant el projecte Canals 
amiga de la Bicicleta. Amb campanyes de sensibilització, amb la creació d’un major nombre 
d’aparcaments per a bicicletes, promovent la compra de bicicletes amb convenis amb els 
comerços de venda.

2.3. ANIMALS

En l’actualitat, a la nostra població, són molts els animals domèstics que conviuen amb el 
veïnat, tant a casa seua, com als nostres carrers. Com en altres punts, la política de la nostra 
corporació es basa en la deixadesa, el que suposa una dificultat per a la convivència entre els 
animals, i les persones amb qui conviuen. Per tant, entenem que s’ha de dur endavant una 
política activa per millorar la situació a la població.

PROPOSTES

- Realització de campanyes contra el maltractament animal i presa de mesures, en 
cooperació amb ens superiors, en casos de maltractament. 

- Control de la venda i la criança il·legal de qualsevol animal, domèstic o no.

- Realització de campanyes de sensibilització per a la recollida d’excrements animals. 
Augmentar i mantenir els dispensadors de bosses per a excrements.

- Realització de campanyes de sensibilització per a l’adopció d’animals domèstics.

- Assignació de parcs o espais verds com a parcs canins, espais d’esbarjo per als animals.

- Habilitació d’un refugi per als animals abandonats.
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3. POBLE ACTIU I CONSCIENT

3.1. PATRIMONI CULTURAL

La població de Canals compta amb un ric patrimoni cultural que està oblidat o, almenys, 
infrautilitzat per part de molta de la nostra població per la mala gestió que d’aquest s’ha fet 
durant els últims anys. Han de posar-se en valor, per exemple, el patrimoni històric i cultural 
del Casc Antic, l’Oratori i el Torreó dels Borja, l’Esglesia Parroquial Sant Antoni Abad, 
l’Esglesia Parroquial Sant Jaume d’Aiacor, el Convent de Santa Clara; edificis amb història com 
el Casino Gran o el Casino Republicà; o l’arbre monumental La Lloca. Les polítiques 
municipals, però, no han atés adientment aquest patrimoni cultural i històric.
Existeix també un important oblit de patrimoni immaterial. La biblioteca municipal, tot i 
disposar d’una bona infraestructura no compta amb un fons literari que s’adeque a les 
necessitats de la nostra població. És, a més, preocupantment baix el fons bibliotecari de 
temàtica local.

OBJECTIUS 

1. El nostre treball s’encaminarà a que la població de Canals valore el patrimoni cultural del 
poble, avançant així cap a una població amb major bagatge cultural.

2. Potenciar el patrimoni cultural de Canals, treballant per la seua conservació, manteniment 
i promoció.

PROPOSTES

- Elaboració d’un pla de protecció i rehabilitació del casc antic. Valorar el patrimoni del poble 
afavorint el desenvolupament social i econòmic i la possibilitat de convertir el patrimoni de la 
població en un motor de dinamització social i d’oci.

- Rehabilitació i millora d’habitatges del casc antic de la població.

- Impuls a la creació d'un museu etnogràfic del poble com a motor cultural de la població. 

- Foment del turisme associat a l’entorn, al patrimoni cultural, la llengua, agricultura, la 
història industrial les festes i tradicions i la gastronomia.

- Estudi per valorar la possibilitat de tancar al trànsit en algunes hores les zones del casc 
antic, valorant les necessitats dels veïns i veïnes de la zona.

- Creació d’una Oficina Turística i del Patrimoni que permeta la creació d’itineraris turístícs en 
diverses èpoques de l’any per donar a conéixer el nostre patrimoni i el nostre entorn.

- Impuls de rutes turístiques i patrimonials a l’alumnat dels nostres centres docents, així 
com als centres docents de les poblacions veïnes.

- Valoració del patrimoni cultural del artistes locals, mitjançant actuacions, exposicions i 
mostres.
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3.2. CULTURA

La programació cultural oferta per l’Ajuntament és escassa i, a més, no s’acompanya de la 
difusió corresponent i necessària. A més, no es consulta a la ciutadania sobre els seus 
interessos per tal que aquesta oferta s’adapte al que la població demanda.

D’altra banda, són diverses les associacions culturals que presten serveis en la nostra 
població, algunes, això sí, sense les ajudes i sense col·laboració per part de l’Ajuntament. 
L’escassetat d’ajudes dificulta la seua tasca i n’impossibilita l’aparició de noves associacions.

No podem oblidar, a més, que la cultura i les necessitats culturals varien en funció de la gent, 
i sobretot, en funció de l’edat. De manera que l’obligació de la corporació ha de ser potenciar 
la participació cultural de totes les canalines i canalins en totes les seues franges d’edat, 
oferint una programació cultural variada, però, sobretot, possibilitant que la ciutadania 
participe en l’oferta cultural, mitjançant l’oferta d’espais i possibilitats a les associacions 
existents i afavorint, a més, la creació d’associacions culturals noves.

Entenem que Canals diposa de bones associacions culturals i de suficients instal·lacions 
municipals per oferir una bona oferta cultural i crear una bona xarxa d’associacions, però la 
utilització que es fa d’aquests recursos no és l’adequada.

OBJECTIUS 

1. Crear punts de trobada per a la creació artística i cultural que afavorisquen la relació i 
cooperació entre les diverses associacions culturals de manera que puguen oferir una major 
oferta cultural interrelacionada.

2. La cultura ens fa lliures, per tant, la nostra intenció serà augmentar l’oferta cultural a la 
nostra població, tenint en compte a totes les franges d’edat.

3. Suport a la creació cultural facilitant espais, llicències i permisos, evitant les restriccions 
que actualment es denuncien per part d’alguns sectors culturals. D’aquesta manera ajudarem 
a difondre l’art i cultura local.

PROPOSTES

- Aposta per la cultura local: bandes, escoles de música i associacions músicals, grups de 
danses, grups de música, habilitant espais i recursos públics amb gestió transparent i 
participativa.

- Impuls del Fòrum de Cultura. Un fòrum amb capacitat de decissió que s’encarregue de 
gestionar la programació cultural de la nostra població. Aquest fòrum estarà format, entre 
d’altres, per representants de les diferents associacions culturals de la nostra població, 
membres dels consells escolars dels nostres centres educatius.

- Actualització i publicació del registre d’associacions culturals, facilitant així la participació 
per part de la població.

- Dinamització dels diferents espais culturals (Centre Cultural Calixte III, Ca Don José, Aula de 
Cultura, antiga Casa de la Cultura…), oferint un ús responsable i participatiu i promovent 
activitats musicals, teatrals, escolars…

- Cooperació amb les associacions culturals, donant suport el seu treball i visibilitzant-lo.
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- Potenciació i millora de l’ús de la Ràdio municipal. Impulsant el Fòrum de la Ràdio, un fòrum 
independent que permeta el funcionament democràtic de la ràdio municipal, un ús no 
partidista i amb una gestió transparent i pública.

- Foment de la cultura com una ferramenta de creació de llocs de treball.

- Foment de la rotulació en valencià als comerços locals.

- Creació de beques d’investigació de temàtica local. Mitjançant aquestes beques 
s’aconseguirà donar suport econòmic als i les joves, a més d’aconseguir estudis rigorosos de 
temàtica local. 

- Dotació de la biblioteca municipal amb major fons bibliotecari. La biblioteca municipal 
consta en l’actualitat d’unes bones infraestructures. Pel contrari, no disposa d’un bons fons 
de llibres. Existeix una greu mancança, a més, de volums de temàtica local, volums existents 
però que no poden trobar-se a la nostra biblioteca municipal.

- Organització d’activitats culturals periòdiques per a totes les franjes d’edat (activitats 
d’animació lectora, de cultura tecnològica…).
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3.3. EDUCACIÓ FORMAL 

L’educació no pot entendre’s únicament com a equivalent a ensenyament, que abasta des de 
l’educació primària fins a l’educació superior. L’educació ha de funcionar com un element 
cohesionador de la societat. Per això, des del nostre grup no entenem els centres educatius 
com a únics facilitadors de l’educació, sinó que han de ser tots els ens socials els que 
participen en l’educació.

És necessària la implicació de totes les entitats i associacions de la població en la 
transformació del nostre poble, i l’educació és un element clau en el procés de transformació 
social. Per això, amb la intenció de plantejar uns objectius de treball comuns i poder caminar 
cap a ells, es necessita un treball cooperatiu i col·laboratiu per part dels centres educatius, 
associacions d’oci, culturals, esportives, l’administració… 

És evident que el primer pas per aconseguir aquesta transformació social és analitzar el poble 
que volem en el futur i treballar per tal que els i les nostres joves i xiquets i xiquetes puguen 
ser educats en els valors necessaris per aconseguir els objectius proposats. Actualment, la 
nostra població no té clar el poble que vol en el futur i no té, per tant, un projecte educatiu de 
futur.

OBJECTIUS 

1. Incrementar les competències i el poder de decisió del Consell Escolar Municipal.

2. Portar endavant un Projecte Educatiu de Futur que permeta treballar en xarxa a totes les 
entitats i associacions locals amb uns objectius comuns.

3. Treballar des de l’Ajuntament per l’accés universal de tots i totes a l’educació en igualtat 
d’oportunitats.

PROPOSTES

- Impuls de la creació d’un Projecte Educatiu de Futur. Aquest projecte treballarà amb 
l’objectiu d’aconseguir el poble que volem per al futur, amb un treball cooperatiu i 
col·laboratiu entre totes les associacions de la població i les entitats educatives. Es basarà en 
els principis d’inclusió i igualtat d’oportunitats. El treball en aquest PEF permetrà una major 
cohesió social de la ciutadania.
Serà clau en el PEF la participació de l’EPA. Per tant, es fomentarà i s’impulsarà la participació 
de l’EPA en l’oferta cultural i educativa a la nostra població.

- Elaboració, mitjançant el PEF, d’un pla d’educació en valors transversals i educació social 
(educació per a la salut, prevenció de la drogodependència, educació sexual, educació en la 
diversitat, educació vial, intel·ligència emocional, educació ambiental…).

- Elaboració, dins del PEF, d’un pla de recuperació dels jocs tradicionals en col·laboració amb 
les associacions de gent major.

- Augment de les competències del Consell Escolar Municipal, entitat que representa la 
participació de tots els centres educatius formals, atorgant major força i major capacitat de 
presa de decisions.

- Creació d’un pont de col·laboració i cooperació entre el Consell Escolar Municipal i altres 
associacions que formaran part del Projecte Educatiu de Futur, per tal que puguen treballar de 
forma conjunta per aconseguir els objectius del PEF.
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- Dinamització el treball de les AMPES en la consecució dels objectius del PEF.

- Establiment dins del PEF una especial coordinació entre les escoletes infantils, els centres 
d’infantil i primària i els centres de secundària.

- Revisió de l’oferta de places oferides per les escoles infantils, garantint l’accesibilitat de tots 
els nostres veïns i veïnes, amb una oferta gratuïta o amb preus asequibles.

- Major aprofitament de les instal·lacions dels centres educatius i la biblioteca municipal per 
oferir activitats esportives i culturals fora de l’horari lectiu.

- Potenciació les escoles de mares i pares en els centres docents. Mitjançant aquestes 
activitats s’intentarà que les famílies de l’alumnat s’involucren en major mesura en les 
activitats i en les problemàtiques dels seus fill i filles. Les activitats poden organitzar-se per 
treballar de forma conjunta amb l’alumnat i les famílies, afavorint la cohesió familiar i el 
treball conjunt.

- Estudi de la viabilitat, en col·laboració amb les llibreries de la població, i el Consell Escolar 
Municipal, de dur endavant un projecte de banc de llibres municipal. D’igual forma es 
treballarà per aconseguir la compra de material escolar socialitzat, de forma que aquest tinga 
un preu molt més assequible per a les famílies del nostre alumnat.

- Treball per la millora i manteniment de les instal·lacions educatives. Prestarem especial 
atenció a dues de les problemàtiques més importants de la població. L’IES Francesc Gil, 
pressionant de forma clara a l’administració per que complisca amb les seues obligacions 
amb l’alumnat del centre. Millora dels accesos al CEIP Vicent Rius, tants des de Canals com 
des d’Aiacor.

- Elaboració d’un pla d’acompanyament per a joves en la transició des de l’escola al mercat 
laboral.

- Millora i augment de l’oferta en les Escoles de Vacances.

- Foment de la participació dels centres educatius en l’oferta cultural de la població, 
organitzant certàmens literaris, artístics, teatrals…, on la participació de l’alumnat siga clau 
en la dinamització cultural del nostre poble.

- Col·laboració en les ajudes de menjador per compensar a aquelles famílies que, tot i tenir 
necessitats econòmiques han quedat excloses de les ajudes de Conselleria.
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3.4. EDUCACIÓ EN L’OCI I L’ESPORT

A Canals existeixen diverses escoles esportives, així com altres  associacions esportives que 
permeten a joves i adults participar i gaudir de l’esport.

Tot i això, entenem la vinculació amb aquestes associacions i escoles esportives no funciona 
com a element de vertebració social per als canalins i canalines. Cadascuna de les 
associacions funciona de forma independent sense fomentar la cooperació i col·laboració 
amb altres entitats.  Nosaltres volem per a Canals que l’oci i l’esport funcionen com a 
elements de cohesió social, que siguen espais de convivència i enriquiment tant a nivell 
cultural com social. Hem d’evitar que les escoles i associacions esportives s’entenguem com 
a elements del mercat i hem de promoure pràctiques imaginatives, col·laboratives i de 
cooperació, així com l’accés universal de la població a les activitats esportives.

És necessari crear una xarxa d’interrelació entre totes aquestes associacions, així com 
d’aquestes amb l’educació formal als centres educatius de la població. És necessària una 
revisió de les instal·lacions i espais de pràctica esportiva per tal d’oferir a la ciutadania aquells 
espais que realment necessiten i que cobrisquen les seues expectatives. En el últims anys, les 
dotacions esportives han estat marcades per les subvencions oferides des de diputació, sent 
esta qui marcava les necessitats del poble i no a l’inversa. Els nostres governants preferien la 
foto amb el president de la diputació que oferir un servei vertaderament necessari al poble.

OBJECTIUS 

1. Crear, des de xicotets, amb la cooperació i col·laboració dels centres educatius, una cultura 
de l’esport i de la pràctica d’hàbits saludables, promovent valors com l’esforç, la cooperació, 
la solidaritat, la col·laboració…

2. Assegurar l’accés universal de tots aquells canalins i canalines, que així ho desitgen, a la 
pràctica esportiva, amb unes infraestructures i entitats adients per a que asseguren les 
condicions necessàries per a tots i totes.

3. Crear i mantenir una xarxa de col·laboració i cooperació entre les escoles, associacions 
esportives i la ciutadania, que permeta una presa de decisions, en materia esportiva i d’oci, 
compartida.

PROPOSTES

- Creació d’un Fòrum Esportiu Municipal que permeta una participació directa de la 
ciutadania, de les escoles esportives i de les associacions en la pressa de decisions en materia 
esportiva.

- Foment i desenvolupament, en col·laboració amb els centres educatius i les escoles 
esportives, de campanyes de promoció de l’esport i de l’activitat física i dels valors propis de 
l’esportivitat.

- Habilitació d’espais adients a l’aire lliure per a la pràctica de l’activitat física, l’esport i el joc, 
on confluisquen els diferents grups d’edat de la població.

- Estudi de la possibilitat d’establir una taxa única d’inscripció en les escoles esportives 
municipals.

13



- Recuperació i foment de la recuperació de rutes i vies verdes on es puga combinar l’activitat 
física i el medi ambient.

- Gestió de les instal·lacions esportives en règim de cogestió col·laboració amb les 
associacions esportives.

- Aprofitament de les instal·lacions esportives dels centres educatius fora de l’horari lectiu.

- Potenciació de les activitats organitzades per entitats basades en el voluntariat que, 
encaminades a fomentar l’oci entre els més joves.

- Elaboració d’un Programa d’Oci Municipal de forma col·laborativa amb les entitats 
educatives, associacions culturals i juvenils.

- La posada en funcionament del Centre Social esmentat a l’apartat de “Participació” 
permetrà, també, l’organització d’activitats que fomenten la cohesió i treball en comú entre 
els veïns i veïnes de la població.
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3.5.  FIRA I FESTES

Les festes de Canals són un esdeveniment de referència en la comarca i en el territori valencià.

Les festes de Sant Antoni, amb la foguera més gran del món, amb una gran quantitat d’actes 
emblemàtics que es concentren en tres dies d’una gran càrrega festiva, i el dia dels Parells, 
que és un dia festiu per als canalins i canalines que disfruten amb la companyia de la resta de 
conciutadans, sent, a més, un dia de referència festiva als pobles de les comarques del nostre 
voltant. 

La Fira de Setembre és, també, una festivitat que atrau a molta població veina que disfruta 
de les nostres festes de tancament de l’estiu i afavoreix la relació amb els canalins i canalines.

No obstant, tot i tenir unes festes de rellevància per al nostre territori, són unes festes amb 
unes activitats que no impliquen a una gran part de la població en els seus actes, unes festes 
que han abandonat el seu caràcter popular per esdevindre unes festes, en certa mesura, 
elitistes i poc participatives. Per això, la nostra aposta serà per millorar la festa, i acostar-la al 
poble, tot mantenint els actes que a hores d’ara es celebren, però apropant-los a la població i 
afavorint l’aparició de noves activitats festives per als diversos públics.

No hem d’oblidar que existeixen, a més de les festes grans de la població, altres festes, de 
barris i pedanies, importants per als canalins i canalines. El primer cap de setmana de maig se 
celebren a La Torreta les festes de la Santa Creu, mentre que a Aiacor, les festes majors se 
celebren l’última setmana de setembre i la primera d’octubre, en la Torre dels Frares se 
celebren les festes en honor a la mare de Deu del Carme al més de juliol. S’han de posar en 
valor també altres festes de caràcter popular, com les festes de carrer, celebracións que 
ajuden a cohesionar el veïnat i fomenten la participació d’aquest en la vida i festa del poble.

OBJECTIUS 

1. Implicar al conjunt de la ciutadania i a les diverses associacions de la ciutat en l’elecció del 
model de festes que desitgen per a la població.

2. Afavorir un model de festes que no es base únicament en l’oci nocturn, afavorint la 
participació en la festa de totes les franges d’edat.

3. Apostar per unes festes populars i accesibles a tots els canalins i canalines.

PROPOSTES

- Procés de participació per part de la ciutadania per redefinir el model festiu del poble, creant 
el Fòrum de Festes que impulse la participació i la presa de decisions consensuades basades 
en el diáleg i en la negociació.

- Democratització de la festa de Sant Antoni, afavorint la participació de la gent en les festes, 
amb festa al carrer, foment de casals i colles.

- Foment i incentiu de les jornades i activitats culturals relacionades amb les festes en honor 
a Sant Antoni. Jornades que permeten conéixer la celebració de Sant Antoni a altres 
poblacions, així com proposar millores en la festa canalina.

- Elaboració d’una programació de fira que done major importància a la cultura, on es done 
cabuda a les diferents associacions i agrupacions de la població.
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- Participació dels nombrosos grups de música locals i de poblacions veïnes en la programació 
festiva. Donant cabuda, a més, a activitats de caràcter esportiu i tradicional.

- Potenciació de la imatge de Canals com a poble referència en la festa del foc, amb la Foguera 
en honor a Sant Antoni i la cordà de Santa Creu de la Torreta.

- Promoció per part de la corporació de la descentralització de la festa, instal·lant actes en 
diversos punts de la població per realitzar diferentes activitats festives.

- Aprofitament de les festes populars canalines, per a la dinamització econòmica de la 
població, beneficiant-se de la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de les festes 
en honor a Sant Antoni.
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3.6.  COMERÇ I MERCATS

En l’actualitat, la nostra població està acusant d’una forma greu la crisi sistèmica que afecta 
a tots i cadascun dels treballadors del nostre poble. La falta de treball i de recursos econòmics 
dificulta el consum en la nostra població. Un problema afegit és l’aparició de grans centres 
comercials i grans cadenes empresarials que han debilitat el xicotet comerç local. A la nostra 
població no existeixen, però, estes grans superfícies comercials que han d’anar a buscar-se a 
poblacions veïnes. Açò possibilita recuperar la bona salut del xicotets comerços amb un 
projecte clar de comerç local.

Pel que fa als mercats de la població, tant el mercat municipal com el mercat de carrer  dels 
divendres ofereixen un gran servici als canalins i canalines, activitat que ha d’incentivar-se 
per part de l’ajuntament.

OBJECTIUS 

- Apostar per un model econòmic basat en els xicotets negocis i les cooperatives de productes 
propis i de proximitat. 

- Afavorir la construcció d’una xarxa associativa de comerciants de la població.

PROPOSTES

- Aposta pel comerç de proximitat i pel xicotet negoci local, facilitant l’obertura de nous 
negocis, evitant traves fiscals i burocràtiques.

- Oferta de suport i assessorament a treballadors autònoms i emprenedors.

- Promoció del comerç local i ecològic mitjançant campanyes de sensibilització als centres 
educatius.

- Impuls a l’economia social i les formes cooperatives.

- Treball per aconseguir finançament i suport d’altres administracions  per afavorir i millorar 
el comerç tradicional.

- Creació d’una xarxa de comerciants locals.

- Promoció de  campanyes per la reducció de les bosses de plàstic, afavorint l’ús de bosses 
reutilitzables i carrets de compra.

- Promoció  el consum del producte agrícola de proximitat i l’agricultura ecológica.

- Ampliació de l’horari peatonal de l’Avinguda Vicent Ferri, nucli comercial de la població i 
potenciar la creació de negocis en aquest espai per tal de fer un nucli competitiu.

- Potenciació de la difusió de campanyes de dinamització comercial per part de la xarxa de 
comerciants.

- Impuls d’un equip tècnic d’assessorament al comerciant municipal que treballe en 
coordinació amb la xarxa de comerciants per oferir informació, millores i innovacions en els 
comerços locals.

- Altres mesures previstes al punt 4, sobre Treball i Economia Local. 17



4. POBLE JUST I COHESIONAT
4.1. ECONOMIA LOCAL I OCUPACIÓ

Des de Reiniciem Canals entenem que aquest és un dels punts més rellevants i centrals per 
a la construcció d'un nou model de poble allunyat de l'actual estereotip de «poble 
dormitori». Per aquest motiu, creiem necessari fer-ne una anàlisi més exhaustiva i un estudi 
més detallat de les propostes.

Com hem arribat fins ací?
Diagnòstic sociohistòric

Un punt idoni per començar el diagnòstic de Canals és la desindustrialització ocorreguda 
entre la meitat i el final de la dècada dels 90. Des dels anys 70 fins a aquest punt Canals 
havia sigut un poble amb una indústria naixent que ocupava bona part de la població 
canalina. Aquesta indústria era eminentment intensiva en factor treball i es trobava 
centralitzada en sectors com el tèxtil i derivats o la ceràmica; punts claus d'ocupació eren 
indústries com Ferry's (tèxtil) amb una ocupació aproximadament d'uns 1400 treballadors,  
Rodrigo Sancho (pelleteria) amb 600 treballadors o Micons (màrmol i ceràmica) amb uns 100 
treballadors. 

Però aquesta situació de poble mitjanament industrialitzat va començar a decaure a partir 
de mitjans i finals de la dècada dels 90. Les causes d'aquesta caiguda les podem entendre 
de diverses maneres: - La maduració de les indústries intensives en factor treball. Aquestes 
indústries es caracteritzen per tenir una productivitat relativament baixa amb una poca 
capacitat per incorporar maquinària i augmentar la productivitat. 

- La globalització i l'efecte de l'obertura del mercat mundial com un efecte creixent des dels 
anys 70 va culminar als anys 2000 amb l'arribada de l'era global en majúscules, amb 
l'obertura de nous mercats com la Xina o el Magreb. Açò va provocar una caiguda en la 
competitivitat relativa del capital invertit a sectors intensius en factor treball (tèxtil, 
sobretot) en països en perifèrics europeus com havia estat el cas fins aleshores provocant la 
suspensió de pagaments de diverses empreses com Rodrigo Sancho o Ferry's. 

D'aquesta manera, la globalització es pot entendre com un dels factors culminants per a la 
desindustrialització de Canals; tot i això, no podem caure en una mera condemna de la 
globalització. Aquesta no és més que l'evolució natural del sistema capitalista en la seua 
tendència a globalitzar les relacions capitalistes. Així, com veurem en l'apartat propositiu, 
caldrà adaptar la nova política industrial local a un context globalitzat. La qüestió de la 
globalització i la desindustrialització va obrir a Canals, i a molts altres llocs, un context de 
conflicte de classes marcat per la deslocalització progressiva de la producció. La competència 
de baixos salaris de la força de treball de Xina o Taiwan, entre altres, va ser un implacable 
front les demandes dels i les treballadores de la indústria canalina. 

Amb l'entrada al nou mileni es va donar progressivament un canvi de model productiu, no 
solament a Canals, sinó a tot l'Estat Espanyol i, de manera molt marcada, al País Valencià. A 
nivell estatal, el model productiu va passar a basar-se en l'anomenada "bombolla 
inmobiliària" consistent en l'entrada d'enormes fluxes de capital especulatiu al sector de la 
vivenda. En el cas valencià aquest model es va completar amb un turisme de baixa qualitat 
que se sintetitza en l'expressió "sol i platja". Al nostre poble  la bombolla inmobiliària no va 
tenir l'efecte catastròfic que va poder tindre en altres zones. Possiblement aquesta 
amortització de la influència ha estat causada més per la distribució territorial del poble que 
no per voluntat política.
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El somni immobiliari, com tots els moviments del capital especulatiu, va acabar esclatant i, 
en combinació amb una crisi bancària, va iniciar l'actual crisi capitalista en què ens trobem 
immersos. L'actual crisi capitalista s'insereix dintre d'un cicle d'elevació de l'esfera financera 
sobre l'esfera productiva, conseqüència probable de l'actual cicle de globalització iniciada 
entre finals del segle XX i inicis del segle XXI. L'actual crisi no solament condemna a les 
classes populars d'arreu de l'Estat a pagar la desfeta del capital financer, sinó que també 
articula la "cultura de la por", que permet la creació d'un nou model d'acumulació capitalista 
que culmina en l'actual precarietat laboral. 

Així, el model laboral actual es mostra com una fàbrica de precarietat, un model on, a més, 
existeix una dualitat entre treball precari i fix. Tot i que la precarietat poc a poc es consolida 
com la situació laboral hegemònica segueix havent una divisió entre treballadors precaris i 
fixos, quedant la gent jove com a principal compositora del precariat. Aquesta joventut, tot i 
ser una de les generacions més preparades, sofreix la precarietat, dia a dia, al seu lloc de 
treball. D'altra banda, no podem obviar la quantitat de treballadors i treballadores majors de 
50 anys que s'estan trobant desplaçades del mercat laboral; aquest sector de les classes 
populars es troba competint, cada vegada més, per llocs de treball del precarietat contra la 
generació dels seus fills, una generació amb una formació més elevada. D'aquesta manera, un 
mercat laboral segmentat en una nova subjectivitat de les classes populars que podríem 
anomenar "precariat", es conforma com un sector cada vegada més hegemònic dins de la 
composició dels i les treballadores. Aquesta evolució de la precarietat la podem constatar en 
les dades de temporalitat a nivell estatal, ja que ens trobem davant una mancança de dades 
de temporalitat al nostre municipi:

L'any 2006 la duració mitjana dels contractes era de 76,1 dies però el passat any 2014 la 
mitjana se situava en 53,3 díes.
L'any 2006 el pes de la contractació indefinida era d'un 11,4% en relació a la totalitat dels 
contractes signats; en canvi, en 2014, ens trobem en un pes relatiu del 8'1% sobre el total.
El següent gràfic mostra la tendència i l'evolució a l'alça de la precarietat mitjançant la 
contractació temporal:
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Com ens trobem ara?
Diagnòstic socioeconòmic actual

Canals, amb una renda mitjana per ciutadà de 6.140€, és un dels municipis amb la renda més 
baixa de la província de València. Si el comparem amb Xàtiva o Alzira, estem 250€ per baix. 
Per tant, el nostre poble es troba entre els territoris més pobres de la província. 
Açò és degut a que la taxa d'atur (19'23%) és de les més altes de la província de València. I el 
treball és la principal font d'ingressos de la població. En no haver treball, els ingressos cauen 
i, d'aquesta manera, cau la renda de la nostra ciutadania. 
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No obstant, les dades de la Generalitat Valenciana subestimen la situació real. Aquesta taxa 
només ens indica les persones que busquen treball inscrites en els serveis públics d'ocupació, 
que no s'acosta, ni de prop, al total de persones en l'atur.  Molts dels i les nostres joves no 
estan inscrits a aquests serveis. Per què?
- Primer, i principal, els serveis públics d'ocupació no són excessivament útils per trobar 
treball; pàgines web com  infojob gestionen molts més contractes que els serveis públics.

- En segon lloc, no tenen cap motiu per estar inscrits als serveis públics d'ocupació perquè no 
reben per-fer ho cap tipus de subsidi.

Les institucions no han estat, en absolut, a l'altura. No han respost davant l'emergència 
social en què es troba la nostra població. Canals està en una situació de marginació pel que fa 
a inversió pública. Com a mostra, la despesa mitjana per habitant, està 250€ per baix de la 
mitjana de la província.

1. Gràfica d'elaboració pròpia partir d'un estudi del FEDEA disponible en: http://www.fedea.net/renta/)

2. Gràfica d'elaboració pròpia a partir de les dades extretesdel banc de dades municipal de la Generalitat Valenciana.

3. Gràfica d'elaboració pròpia a partir de les dades extretesdel banc de dades municipal de la Generalitat Valenciana.



Què farem?

Des de Reiniciem Canals decidim apostar pel municipalisme i la construcció d'entitats 
municipals amb un paper actiu en la construcció d'una alternativa al context d'aplicació de 
polítiques neoliberals i d'involució social. Apostem, doncs, per una acció municipal que 
qüestione la lògica que sobreposa els beneficis privats als drets socials de la població 
canalina. El fet que l'Ajuntament no tinga totes les competències en matèria d'acció social no 
ha de ser una excusa per a la innacció, sinó un punt de partida des d'on avançar. Les entitats 
municipals són el primer punt d'accés al sistema públic per a la població; cap institució pot 
conéixer millor les necessitats socials i la situació de la seua població que les pròpies entitats 
municipals. D'aquesta manera, la política d'acció social en el terreny municipal és 
inqüestionable. 

Cal matitzar, però, que quan ens referim a una política municipal activa en matèria d'acció 
social no parlem solament de transferències o ajudes socials a les famílies sinó també de la 
creació d'un context i de la dotació d'oportunitats per a aquestes. No entenem l'acció social 
com la perpetuació de la dependència de famílies a les entitats públiques, sinó que 
aquestes puguen ser l'element actiu per a la reintegració a una vida laboral i social digna a 
través de diversos mitjans. Així, l'element d'ajuda individual és una part fonamental 
d'aquesta acció, però que és insuficient sense l'acció activa de les entitats municipals per 
construir un context de desenvolupament d'oportunitats i igualtat per al comú.

OBJECTIUS 

1. Impulsar una política econòmica local activa per tal que la iniciativa pública tinga un paper 
clau en la conformació d'un context social i econòmic òptim per al funcionament de l'activitat 
econòmica i el desenvolupament humà. 

2. Garantir una coordinació entre les entitats públiques i els agents socials per tal 
d'assegurar els drets bàsics i fonamentals a tota la població canalina.

3. Vetllar perquè el dret al treball siga exercit i respectat.

4. Avançar cap a una municipalització dels serveis públics que permeta obtenir una vertadera 
sobirania econòmica i introduïr en la gestió principis de cooperació, eficiència i sostenibilitat.

5. Potenciar el model cooperativista i d'empreses d'interés social, potenciant la seua 
integració en el teixit local i en la societat canalina. És necessari democratitzar l'economia, 
ficar-la al servei del poble i no a l'inrevés.

6. Potenciar el paper de les entitats municipals per convertir-les en un suport sòlid i estable 
per construir eines que permeten garantir una acció social clara i en profunditat. D'aquesta 
manera, no solament parlem de les entitats municipals que pertanyen al sector públic sinó 
també de la potenciació d'associacions i organitzacions autònomes que participen en la 
creació d'aquest entorn solidari i de lluita contra l'empobriment general. L'enfortiment del 
capital social és clau per al bon funcionament del poble.

7. Introduir una major sobirania econòmica i democratitzar els sectors municipals  és una de 
les claus per avançar cap a aquest context d'igualtat. D'aquesta manera, i de forma més 
concreta, entenem que la municipalització dels serveis públics ha de complementar-se amb 
una gestió participativa i democràtica on existisca un control absolut de l'Ajuntament sobre 
els preus que s'apliquen (i, per tant, la possibilitat de l'abaratament mitjançant la pressió 
social) per tal de garantir una oposició clara front a la pobresa energètica i de tots els tipus 
que actualment degraden les condicions de vida de les classes populars.  Així, les empreses 
municipalitzades han d'entendre que l'objectiu de la seua activitat econòmica ha de ser el 
servei a la ciutadania i no l'obtenció de beneficis per se. 21



PROPOSTES

- Disseny d'un Pla Municipal contra l'atur i la precarietat laboral per donar resposta a les 
necessitats laborals de la localitat, assegurant el suport a les menudes empreses ja 
assentades en la localitat i donant suport mitjançant programes específics per als aturats de 
llarga durada amb mesures de suport (ajudes econòmiques i rebaixes de taxes), de promoció 
(enfortint la inserció laboral). El Pla Municipal contra l'atur també preveurà un impuls als 
serveis d'intermediació laboral coordinant l'entitat municipal amb els diversos col·lectius i 
sectors de treballadors i autònoms. A més, es fomentaran les noves contractacions, pagant la 
seguretat social durant un any. 

- Treball per la creació i potenciació d'un viver d'iniciatives autònomes i empresarials on 
aquestes puguen desenvolupar els seus primers passos dins del nostre municipi, donant-los 
assesorament i ajuda en matèria de gestió i valoració de l'espai local. 

- Creació d'un Observatori Territorial Municipal. Aquest organismes se centrarà en l'estudi 
social i econòmic de variables clau per conéixer i valorar la situació  socioeconòmica del poble, 
per tal de tenir capacitat d'analitzar i estudiar les problemàtiques reals del teixit econòmic 
canalí. Aquests organismes també hauran de tindre la capacitat d'assesorar als xicotet 
comerços per orientar-los a una estratègia comercial exitosa i respectable amb l'interés 
social.

- Pla d'Innovacio i Desenvolupament Local.  Aquest Pla el trobeu desenvolupat a la pàgina.

- Potenciació del cooperativisme i de les Societats Anònimes Laborals (cooperatives de 
consum, d'habitatge ...) i les activitats productives d'interés social i municipal, insistint en la 
potència transformadora i de resistència front a la crisi de les cooperatives valencianes; 
potenciar i coordinar els diversos espais cooperatius per tal que juguen un paper cada vegada 
major dins del teixit empresarial i local del poble de Canals.

- Defensa de la municipalització (titularitat i gestió) dels serveis públics per tal d'avançar en 
la seua gestió eficient i sostenible sota uns paràmetres d'interés comú. Proposarem, si és 
necessari, la creació d’empreses públiques de serveis integrals. D’acord amb la naturalesa 
dels serveis a prestar també proposarem la creació d’empreses públiques mancomunades. En 
cas que s'haja de posar a concurs la gestió d'un servei públic, exigirem rigorositat en les 
condicions contractuals del personal (sou i seguretat social, horaris, igualtat home/dona, 
percentatge de persones amb discapacitat, formació, seguretat i prevenció de riscos, etc..) a 
banda de l’establiment de la preferència per a cooperatives, entitats socials sense ànim de 
lucre, amb responsabilitat social, etc. Una vegada feta la concessió de la gestió n'exigirem el 
compliment efectiu mitjançant el seguiment i la inspecció del servei. 

- Implementació de Pressupostos Participatius, per tal de garantir l'empoderament ciutada 
per decidir el model de desenvolupament local que la poblacio desitja.

- Treball per la coordinació entre les entitats municipals i el teixit empresarial per potenciar 
el polígon industrial, treballant per la creació d'un conveni municipi – empresa que permeta 
acordar temàtiques relatives a la direcció de l'activitat productiva, l'accés i 
l'emmagatzematge de mercaderies, tractament de residus, règim de contractació i 
condicions de treball. Aquest conveni també establirà les exempcions i ajudes corresponents 
a l'activitat productiva d'interés social així com l'acord amb altres municipis per potenciar-ne 
l'eficiència-.

- Treball per la regularitzacio de l'economia submergida. Els principals afectats per 
l'economia submergida, a les xicotetes empreses, són els treballadors i les treballadores. 
Aquest tipus de treball no garanteix el respecte dels seus drets laborals ni permet l'accés a les 
prestacions per jubilació o per atur.
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PLA D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Exposem breument les principals iniciatives que es pretenen dur a terme des de Reiniciem 
Canals en matèria d'innovació i desenvolupament local amb l'objectiu de revertir la greu 
situació que viuen gran part dels nostres habitants. 

 
Banc de talents locals: 
Volem conéixer els recursos humans i capacitats de què disposa el poble per a, d'aquesta 
manera, desenvolupar els projectes més interessants per a la nostra ciutadania. Alhora, 
aquesta plataforma servirà de borsa de treball local.

Banc de projectes: 
Es realitzaran concursos per a projectes de desenvolupament local que tinguen com a objecte 
el desenvolupament socioeconòmic del nostre poble. Amb açò es pretenen projectar idees 
que puguen resultar d'utilitat per als ciutadans i les ciutadanes del nostre poble. 

Beques per a projectes d'investigació i desenvolupament relacionades amb el muncipi de 
Canals. Per poder generar un model de desenvolupament comunitari en la nostra localitat és 
imprescindible conéixer l'estat del municipi, per a la qual cosa creiem que els més capacitats 
i capacitades són els i les estudiants i professionals del nostre poble. 

Estudi sobre la implantació de projectes d'innovació social: 
És necessari crear sinèrgies que permeten un desenvolupament innovador i sostenible. Per a 
la implementació de projectes d'economia col·laborativa resulta imprescindible la implicació 
dels agents locals i el desenvolupament d'un clima de confiança mútua que done solidesa als 
projectes. Així, es realitzaran reunions amb la ciutadania, comerciants i productors de la 
localitat, amb la intenció de presentar-los les següents eines d'acció col·lectiva per al 
desenvolupament local: 

A. Creació d'un espai de coworking, aprofitant les naus abandonades del polígon industrial. El 
coworking (cotreball, treball cooperatiu o treball en cooperació) és una forma de treball que 
permet a professionals independents, emprenedors/es i PIMES de diferents sectors, 
compartir un espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar els seus projectes 
professionals de manera independent, alhora que puguen fomentar projectes conjunts. Els 
espais de coworking són oficines compartides en què professionals autònoms, 
teletreballadors i empresaris es donen cita per treballar, i on els gestors de l'espai intenten 
connectar i crear oportunitats professionals i personals entre i per als seus membres. En la 
seua majoria es tracta de professionals que no necessiten més que un portàtil, un telèfon i 
una bona connexió a internet per poder realitzar el seu treball: programadors, dissenyadors, 
gestors de comunitats online, periodistes, comercials, consultors...

La gran diferència d'aquest espai singular respecte als centres de negoci i les clàssiques 
oficines compartides és la figura del gestor, la persona que treballa a temps complet per tal 
que els membres es coneguen millor i generar el clima de confiança i les dinàmiques de 
col·laboració que permeten accelerar les oportunitats de treball i ajuda.
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B. Moneda Social Local (MSC). Les monedes locals no repliquen les funcions dels diners 
convencionals; són una ferramenta independent per al desenvolupament local i per a la 
dinamització de l'economia local. Aquest sistema crea una oferta captiva ja que els recursos 
generats tan sols es poden utilitzar en l'intercanvi de membres de la xarxa, del territori. 
La moneda local coordina el sistema productiu i la vinculació entre productors i consumidors. 
Açò ajuda a crear nous llocs de treball, posa els recursos locals per a ús econòmic i, en termes 
generals, millora l'activitat i el nivell de vida de la zona.

C. Comunitats Auto-Finançades. Un dels principals problemes a què s'enfronta la nostra 
ciutadania és a la manca de liquidesa. Per pal·liar aquest problema, des de Reiniciem Canals, 
proposem la creació d'un sistema bancari gestionat pels propis ciutadans, comerciants i 
productors del municipi. Les Comunitats Auto-Finançades (CAF's) són sistemes de gestió 
autònoma dels estalvis en xicotetes comunitats, d'entre 10 i 35 membres, o organitzacions. 
La seua funció bàsica és proporcionar liquidesa, accés a diners, als seus membres i, alhora, 
proporcionar mecanismes d'acumulació de recursos monetaris que la facen susceptible de 
convertir-se en un sistema d'estalvi. El funcionament d'aquestes xicotetes institucions se 
centra en l'assemblearisme; l'assemblea com a òrgan rector i gestor de la CAF. 
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4.2. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

 - Ampliació de l'assistència domiciliària. Quan, per qualsevol circumstància, una persona 
deixa de ser autònoma per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària necessita 
ajuda. Hi ha persones discapacitades o persones ancianes al poble que no poden valdre's per 
elles mateixa i de les quals les famílies no se'n poden fer càrrec o, almenys, necessiten un 
suport extra. Nosaltres apostem per ampliar l'assistència domiciliària. Amb ella, el 95% de les 
persones poden ser ateses a les seues cases, fent que tan sols un 5% de les persones de la 
tercera edat acabe necessitant ingressar en una residència geriàtrica. 

- Potenciació d'iniciatives d'educació sanitàries amb campanyes a les escoles i instituts i 
campanyes per adults llançades des del Fòrum Sociosanitari.

- Posada en funcionament d'un Centre Jove de Salut, un espai específic dins del propi Centre 
de Salut on s'informe sobre dubtes en temes d'alimentació, sexe, drogues, ginecologia, 
mètodes anticonceptius, suport psicològic en relacions de parella complicades i altres temes 
que afecten a la gent jove. A més, els i les professionals d'aquest Centre Jove de Salut serien 
els qui durien a terme les campanyes als instituts i, en coordinació amb l'assistència social, 
treballarien mesures per millorar l'estat dels joves de Canals. 

- Donar suport a les associacions de familiars i malalts. 

- Garantir una bona gestió del Centre de Dia en col·laboració amb les associacions de malalts 
i familiars de malalts. 

- Habilitar algun dels espais municipals en desús per a l'atenció a persones amb diversitat 
funcional.

- Lluita contra la implantacio de la nova Llei per la Racionalització i la Sostenibilitat de 
l'Administració Local el proper Gener de 2016. Aquesta pretén buidar de competències 
socials l'Administració Local, l'administracio més propera i més importat per a la ciutadania. 
Aquesta mesura és totalment contrària a l'organització administrativa de la resta d'Europa, 
que tendeix a la descentralització dels serveis per donar una atenció i resposta adaptades a 
les necesitats de cada persona i de cada territori.
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cànter nou,
aigua fresca

un projecte de poble fet
per i per a la ciutadania

LA VEU DEL CARRER


