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Som com tu



Benvolguda veïna, benvolgut veí de Xeraco,

És hora de renovar les pràctiques polítiques del nostre poble. És hora de pensar en Xeraco ate-
nent en -primer lloc- les persones i les seues vertaderes necessitats. Perquè els parats i en gene-
ral tots els veïns, no poden esperar més. S’han de buscar solucions el més ràpidament possible. 
Este és el nostre compromís amb tu.

Cal que capgirem l’ordre de prioritats. Ja està bé de pedaços que generen pa per a hui i fam per 
a demà. No ens podem deixar enlluernar per projectes insostenibles que estan endeutant-nos 
irresponsablement i que res tenen a vore amb la situació real que patim. Acabar amb la crisi és 
faena de totes i tots. Per això hem de treballar  colze a colze, amb la teua implicació i ajuda, per 
poder canviar els models econòmics i socials que ens han dut a l’estat actual de desconcert.

Des del BLOC- Coalició Compromís de Xeraco, et proposem els eixos principals d’un programa 
d’actuacions concretes que considerem essencials. Ens posem a la teua disposició a través d’un 
equip de persones ben preparades. Persones que, com tu, sabem que no hi ha varetes màgiques 
i estem fartes que ens enganyen amb falses promeses i palmadetes a l’esquena.

Sabem que tu, com nosaltres, vols complicitat, compromís i honestedat. Estos són els principis 
que ens han d’unir. Perquè estem amb tu. SOM COM TU.

Ara, tu tries.

Francesc Serralta i Zaragozá
Canditat del BLOC- Coalició Compromís a l’alcaldia de Xeraco.



les persones
Llista electoral BLOC-Coalició Compromís 2011

1  Francesc Serralta Zaragozá

2  José Luís Raja Torres

3  Rafael Campos Sastre

4  Jacinta Rubio Rodrigo

5  Anna Martí Torres

6  Josep Alvarado Miragall

7  Mª Amparo Rodriguez Ferrer

8  Stefano Torres Jaijo

9  Elisabet Ureña Alves

10  Pau Iborra Rubio

11  Mª Amparo Castelló Bofí

12  José V. Castelló Belmonte

13  Vicenta Juan Ureña

S1  Mª Isabel Lurbe Luís

S2  Mª José Fernández Caro

S3  Antoni Martí Milan



1 Francesc Serralta

2 José L. Raja

3 Rafa Campos

Creació d’una regidoria d’ocupació i treball.•	

Suport a les persones emprenedores i autònoms.•	

compromís



9 Eli Ureña

11 Mª Amparo CastellóS1 Mª Isabel Lurbe

capacitat

Creació d’un centre d’interpretació de la natura a la •	
marjal i millora de les sendes i camins veïnals.

Projectar la viabilitat de la construcció d’una residència •	
de dia per als majors i persones discapacitades.



Compromís per un poble europeu, modern i sostenible.

Garantirem que totes les xeraqueres i xeraquers siguen tractats amb igualtat i justícia.•	
Som l’única força nacionalista de casa nostra  a l’ajuntament.•	
Facilitar el tracte entre els ciutadans i l’ajuntament per donar més participació.•	
L’ajuntament com a casa del poble acollirà les iniciatives dels diversos col·lectius locals.•	
Treballarem per combinar progrés econòmic i sostenibilitat.•	
Les bosses de contractació temporal i programes d’ocupació  seran transparents i amb caràcter rotatiu.•	

Compromís perquè Xeraco progresse i siga un referent dels altres pobles.

Elaboració d’un pla de contenció del deute i despesa municipal a llarg termini per poder seguir realitzant les in-•	
versions precises per al bon funcionament de l’ajuntament i municipi.
Realització d’ una auditoria inicial sobre la situació financera.•	
Creació d’un viver d’empreses amb l’assessorament i experiència desinteressada d’empresaris, professionals i ju-•	
bilats.
Bonificació de l’IBI a les vivendes de protecció oficial.•	
Els comptes municipals es faran públics a través dels òrgans d’informació local.•	
Pormenorització de l’àrea urbana baix de la Ronda Bruguières perquè els propietaris i promotors puguen dispo-•	
sar de solars per construir.
Informar clarament de les  condicions en les quals la llei permet construir en les zones no protegides del terme.•	
Estudi de viabilitat d’una línia regular d’autobús Xeraco, Xeresa i platja coordinada amb l’horari de ferrocarril per •	
a tot l’any.
Pla d’actuació urgent pel que respecta a la millora dels espais comuns del poble i platja, en especial per la res-•	
ponsabilitat dels propietaris d’animals domèstics pel que fa als excrements i seguretat dels vianants.
Estudi d’un pla de sostenibilitat per al jardí de l’avinguda dels Drets Humans (platja de Xeraco).•	
Estudi de viabilitat per a la creació d’una protectora d’animals domèstics.•	
Carril bici-peatonal Xeraco platja.•	
Estudi i inici d’un pla que contemple el soterrament de contenidors en llocs de molt de trànsit.•	



Compromís amb l’agricultura i el medi natural, part fonamental del nostre patrimoni.

Elaborarem un pla que possibilite la revitalització de l’agricultura tradicional mitjançant la introducció de •	
cultius alternatius-ecològics i creant bosses de treball.
Potenciar el Consell Agrari perquè es fomente l’associacionisme i la informació tècnica.•	
Valoració de l’agricultura com a element econòmic, paisatgístic, cultural i turístic.•	
Insistir a la Confederació del Xúquer de la necessitat de condicionar el barranc de les Fonts fins el riu Vaca.•	
Revisió i control efectiu de la depuradora, abocadors i abocaments il·legals (Caminàs, séquia Travessera...)•	

Compromís perquè la cultura i esports, fonaments del poble.

Millora de l’oferta cultural existent, potenciant la creativitat dels veïns de Xeraco.•	
Programació d’ofertes alternatives eco-culturals, senderisme, cicloturisme...•	
Participació directa i real a les diverses associacions del poble: música, mestresses, raspall, 3ª edat, caçadors, •	
motoristes, colombaires...
Gestió real de l’esport a través de la Fundació Municipal perquè la seua pràctica esdevinga un objectiu prio-•	
ritari, alternatiu i afavoridor de pràctiques saludables per a la joventut. 
Major promoció de la biblioteca i flexibilitat d’horari segons les circumstàncies escolars.•	
Dotació al  Casal Jove d’una biblioteca universitària amb noves tecnologies i aportacions particulars (apunts, •	
llibres, i altre material) autogestionada pels estudiants universitaris.
Wiffi a tots els veïns de Xeraco i platja.•	

Compromís d’una  gestió més racional.

Pla de gestió per pagar en primer lloc i sense excessiva demora als xicotets proveïdors de l’ajuntament.•	
Reorganització dels recursos humans i materials del consistori per aconseguir una major eficiència.•	

5 Anna Martí



Articular eixides acadèmico-professionals per a l’alumnat que ha •	
finalitzat l’ensenyament obligatori i no té faena.

Creació d’un centre de salut de dia, d’ús preferent per a Xeraco, •	
Xeresa i platja que evite desplaçaments a Gandia o el Grau.

7 Mª Amparo Rodriguez

gestió
5 Anna Martí 6 Josep ALvarado



Recolzament dels esports minoritaris existents : bàsquet, handbol, •	
escacs, patinatge, colombaires, padle... i potenciar els majoritaris 
existents: pilota, futbol, C. Córrer, bicicleta...

Millora de la gestió de les empreses subcontractades •	
que s’encarreguen del poliesportiu i la piscina.

13 Vicen Juan

12 José C. Belmonte

treball

S3 Antoni Martí



Major recolzament a les associacions culturals existents: teatre, fa-•	
lles, dansa,  3ª edat, música... i dinamització de l’associacionisme  
local, potenciant el caràcter assembleari.

Afavoriment de les polítiques d’apropament de les persones nouvingu-•	
des potenciant la seua integració a la nostra realitat social i cultural.

10 Pau Iborra8 Stefano Torres

4 Jacinta Rubio

canvi



POLITICA
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Una altra manera  •	
de fer les coses.

S2 Mª José Fernández



Allò que demanàvem al 2007
   +DEMOCRÀCIA i +PLURALITAT

    XERACO SOM TOTS
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Enric Morera
Candidat al Parlament Valencià

Mònica Oltra
Candidata al Parlament Valencià

Francesc Serralta
Candidat a l’alcaldia de Xeraco

Al Parlament Valencià coalició
compromís



tu tries



Canviar és bo

Canviar és BLOC

VOTA


