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Introducció 

D'un temps ençà, la conscienciació ciutadana pels aspectes ambientals ha anat compor-
tant que, a poc a poc, els governants hagen tingut l'obligació moral de transcriure aques-
ta demanda ciutadana a les seues campanyes electorals. 
 

Les properes eleccions municipals, que se celebraran el pròxim 22 de maig, són una bo-
na oportunitat per a que els governants locals i la societat en general reflexionen sobre la 
situació en qui s'hi troba Crevillent en aspectes ambientals i culturals, i la seua implicació 
al respecte. 
 

Les administracions locals són la institució pública més propera a les persones i és, des 
d'una conscienciació partint de la base, on poden arribar les aportacions més significati-
ves i més palpables de cara a la gent del poble. 
 

Immersos en l'actual crisi ambiental, econòmica i social, pensem que és el moment de 
donar un pas endavant per comprometre'ns a aportar a la nostra vida un major grau de 
respecte, conscienciació i preservació del nostre patrimoni natural i cultural. 
 

Enmig d'un sistema marcat per la globalització, el coneixement en allò local ens farà per-
durar com un poble viu amb voluntat de respectar tot allò que és nostre i, endins de tot 
açò, la protecció de la naturalesa se'ns mostra com un element indispensable per a po-
der continuar existir. 
 

Per tot això, des de la Colla Ecologista-Cultural “el Campanà” ens hem vist amb la deter-
minació de crear-hi aquest document i donar a conèixer les nostres propostes per a la 
població de Crevillent les quals, si són acceptades i aplicades per la totalitat de la pobla-
ció (inclosos partits polítics), millorarien la nostra qualitat de vida, així com el nostre senti-
ment cap al poble. 
 

Grau d’implicació dels partits polítics amb les propostes presentades 

 
El sistema de valoració que s'hi troba al final d'aquest document, està pensat per a me-
surar el grau d’implicació de cada partit polític amb els criteris mediambientals i culturals 
que presentem. 
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Agricultura 

1.  Excempció del pagament de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica 
per als terrenys dedicats a agricultura ecològica o que s'hi troben en reconversió 
cap a la mateixa, prèvia acreditació d'aquesta condició per part del Comitè d'Agri-
cultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. 

 

2.  Establiment d'un Servei de Promoció de l'Agricultura Ecològica, els fins dels 
quals seran, entre d'altres, informar sobre els tràmits necessaris per la reconver-
sió de terrenys agrícoles cap a agricultura ecològica, facilitant als agricultors en la 
mesura del possible la citada tramitació; assessorar genèricament sobre mètodes 
i tècniques ecològiques de cultiu, ajudes, cursos, etc., així com realitzar cam-
panyes de promoció del consum d'aliments ecològics, especialment dels pro-
ductes ecològics locals. 

 

3.  Establir una convocatòria de subvenció per a ajudar als agricultors que vulguen 
accedir al segell de certificació d'agricultura ecològica, així com prestar ajuda 
tècnica per a complimentar la burocràcia necessària per obtindre aquest segell. 

 

4.  Creació, difusió i promoció de distintius per a establiments que comercialitzen o 
consumisquen, en major o menor grau, productes ecològics locals, amb beneficis 
fiscals associats als mateixos. 

 

5.  Foment de l'establiment de paradetes de productes ecològics al mercat tradicio-
nal de la vila, així com l'organització d'un fira anual de productes ecològics. 

 

6.  Establiment de l'obligació, als menjadors de les Escoles de Primària i a l'Asil de 
la localitat que, almenys un 75 per cent dels productes consumits, provinguen d'a-
gricultura ecològica, preferentment d'origen local. 

 

7.  Declaració del Municipi de Crevillent com Municipi Lliure de producció transgè-
nica. 

 

8.  Inclusió a l'Escola Taller d'un Mòdul sobre Agricultura Ecològica. 



Aigua 
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1.  Foment de l'alforrament d'aigua tant a les vivendes com a les empreses i a l'ad-
ministració pública, mitjançant l'elaboració d'un Pla d'Estalvi d'Aigua als Habitat-
ges, que afecte a la infraestructura hidrològica dels habitatges i incorpore tecnolo-
gies d'ús eficient, etc.  

 

2.  Creació d'ordenances que regulen el compliment d’aquest pla a les noves cons-
 truccions, així com realització de campanyes de sensibilització. 



Espais Naturals 
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1.  Creació d'una Oficina Ambiental Municipal, que centralitze la gestió mediam-
biental i tinga la funció, entre altres, de controlar i avaluar la contaminació atmosfèri-
ca, de les aigües subterrànies i superficials. Aprovació d'una ordenança munici-
pal que garantisca la transparència de la informació ambiental. 

 

2.  Exigència a les administracions competents les següents qüestions: 
  - Col·locació de passos de fauna a les principals xarxes viàries del municipi. 
 - Conservació, protecció i manteniment de les Zones Naturals d'Interès del 

municipi. 
 

3.  Aprovació i posada en pràctica de l'Agenda 21 a la localitat. 
 

4.  Delimitació de Corredors Ecològics entre els diversos espais naturals del muni-
cipi amb la fi de facilitar el pas d'espècies de fauna. 

 

5.  Creació d'una Àrea Rural Protegida al voltant del Parc Natural del Fondo. Amb 
aquesta mesura es pretén aconseguir una baixa densitat de població, així com, as-
segurar que no es realitzen activitats agressives amb el medi rural i natural de la 
zona. 

 

6.  Gestionar adequadament els barrancs del nord de la població mitjançant: 
 - El correcte control del creixement i l'eliminació de soses, ja que es tracta del 

matoll autòcton dels barrancs, sense usar productes químics. 
 - La neteja dels enderrocs i de la brossa escampada arreu dels barrancs. 
 - La mínima intervenció en el curs natural de l'aigua com, per exemple, no am-

pliar el recorregut de la ribera per a construir camins asfaltats. 



7.  Creació d'un Pla de Regeneració Ambiental per a l'àrea periurbana de Crevi-
llent, que es propose la neteja de les zones degradades a la periurbana, i posterior-
ment la regeneració ambiental dels espais afectats en la forma d'una Anella Verda: 
un projecte de grans dimensions, a llarg termini i que afectaria a una àrea de 
400.000m2 sobretot en terreny públic, i que gradue l'espai urbà i el rural o de sego-
na residència, així com també, servir de corredors naturals a través de barrancs i 
camins, que connecten els espais naturals d'interès de la localitat (la Serra de Cre-
villent, el Fondo, el Pantà, les llomes de sant Pasqual, sant Isidre, sant Antoni de la 
Florida, el Camp de Crevillent, etc.). 

 
8.  Establiment d'una ordenança que d'una banda, establisca les dates de les tempo-

rades de caça en base als cicles vitals de les espècies cinegètiques per a evitar 
que es realitze la caça d'animals a les èpoques de cria. D'altra banda, la divisió de 
la serra en vàries zones de caça que s'utilitzen en anys no consecutius per tal de 
permetre la regeneració de les espècies impactades per l'activitat cinegètica. 

 

9.  Realització de campanyes d'educació ambiental, donant a conèixer els valors na-
turals del terme, fomentant una cultura de protecció del nostre entorn entre la ciuta-
dania potenciant, així, l'arrelament i el respecte dels habitants pel seu medi. 
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Espais Naturals 



Serra de Crevillent 
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1. Realitzar un manteniment i una gestió adequada de la Serra de Crevillent per 
als nivells de protecció que hi té (LIC i ZEPA) mitjançant diverses accions que po-
tencien el treball a curt termini i el turisme a mitjà termini: 

 - Reforestacions amb espècies autòctones i una varietat elevada de biodiversi-
tat (entre espècies arbòries i arbustives), nínxols ecològics, etc. previ estudis me-
diambientals per localitzar els indrets més acceptables per a tal accions. 

 - Fer partides de neteja, amb diverses quadrilles d'entre quinze i vint persones, 
per arreplegar tota la brossa escampada arreu de la nostra serra, netejar els ca-
mins i les sendes, arreglar-hi les senyalitzacions dels Senders homologats, etc. 

 - Realitzar campanyes de conscienciació tant a xiquets com a majors, per a pre-
venir la degeneració constant, en aspectes visuals i ambientals, que pateix la Se-
rra degut a la brossa. 

 

2.  Sol·licitud de declaració del Pantà de Crevillent com a Paratge Natural Muni-
cipal segons contempla la llei 11/94 de 27 de desembre sobre Espais Naturals 
Protegits de la Comunitat Valenciana per espècies en perill d'extinció com l'Anarr-
hinum fruticosum entre d'altres. 

 

3. Compliment estricte de la Llei Forestal Valenciana de 1993 on es manifesta 
clarament la prohibició de qualsevol obra en Mont Públic sense permís de 
Conselleria. 

 

4.  Creació de Corredors Ecològics d'accés a la Serra de Crevillent, mitjançant la 
protecció efectiva i la regeneració dels diversos barrancs i rambles del terme, en 
col·laboració amb la Confederació Hidrogràfica del Segura. 



Gestió Energètica 
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1.  Creació d'una Agència Municipal de l'Energia, dependent de la Regidoria de Me-
di Ambient, que garantisca i fomente la reducció i eficiència energètica de tots els 
projectes del municipi. Aquest organisme deurà comptar amb la participació 
d'agents tècnics, econòmics i socials. 

 Entre les seues funcions estarien les següents: 
 - Establiment als edificis de titularitat pública un objectiu de reducció del 20 per 

cent en el consum d'energia al final de la legislatura, mitjançant polítiques d'alfo-
rrament i gestió de la demanda. 

 - Redacció d'un document sobre recomanacions d'eficiència energètica, per 
incloure'l als plecs d'especificacions tècniques de les instal·lacions d'il·luminació als 
edificis públics. 

 

2.  Aprovació de dues ordenances sobre l'enllumenat comercial (aparadors, cartells 
i anuncis lluminosos), i enllumenat festiu i decoratiu que regulen, en consideració 
del foment d'alforrament i de criteris d'eficiència energètica, les seues característi-
ques, horaris i períodes de l'encesa. 

 

3.  Realització de campanyes de sensibilització i programes educatius per al fo-
ment de l'alforrament i l'eficiència energètica dels distints sectors de la població 
en coordinació i col·laboració amb AVEN i/o IDAE. 

 

4.  Instal·lacions de faroles solars als polígons industrials o les afores de la població 
i/o reducció d'intensitat en hores improductives (com a la nit) per a les faroles si-
tuades als polígons industrials. 



Mobilitat Sostenible 
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1.  Foment del cotxe compartit. Creació en el pàgina web de l'Ajuntament de Crevi-
llent un apartat on la gent es puga anunciar com persona amb disponibilitat per 
compartir cotxe. En últim cas, el que es pot fer es inscriure's com a municipi i infor-
mar de l'existència de pàgines que promoguen el cotxe compartit com 
www.compartir.org o www.comuto.es 

 

2.  Creació d'una línia d'autobusos que unisquen Crevillent amb les seues pedanies, 
especialment la línia Crevillent-Estació del FFCC (fent-lo coincidir amb l'arribada del 
tren -totes les hores als 40'), i circulant a les hores puntes (matí, mig dia i poqueta 
nit). 

 

3.  Foment de la Bicicleta com a transport nét, silenciós i saludable mitjançant: 
  - La construcció d'una xarxa de carrils-bici que unisquen Crevillent amb les pe-

 danies per camins rurals, així com a altres indrets amb valor patrimonial, com la Se-
 rra i el Fondo, i pels nous carrers projectats al PGOU. 

 - La instal·lació d'estacionaments de bicicletes als principals punts de la vila,  
 com places, parcs o carrers concurrents. 



Parcs i Jardins 
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1.  Creació d'autèntiques Zones Verdes, amb parterres i grans espais de terra per a 
que hi haja una gran quantitat de flora amb la plantació d'espècies autòctones al 
moment de projectar aquestes zones verdes (una zona verda no és pintar de verd 
el sòl de terra). Al mateix temps, eliminar als espais municipals les espècies vege-
tals invasores incloses a l'annex primer del decret 213/2009 del Consell, en el que 
s'aproven mesures de control d'espècies exòtiques invasores. 

 

2.  Renúncia a l'ús d'herbicides, plaguicides o altres productes de síntesi quími-
 ca als espais verds municipals. 



Participació Ciutadana 
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1.  Creació del Pressupost Participatiu a Crevillent. Aquest és un mecanisme de 
 democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els 
 pressupostos del seu municipi, ja siga individualment o organitzats a través d'asso-
 ciacions. L'objectiu del pressupost participatiu és el de donar poder a qui no el té i 
 aconseguir que les necessitats de tothom puguen ser escoltades i tingudes en 
 compte. 
 

2. Creació del Consell Municipal de Medi Ambient, que estaria integrat per repre-
sentants dels partits polítics, associacions ecologistes, excursionistes i de caçadors 
de la localitat. Aquest consell ha de tenir plenes competències per a paralitzar qual-
sevol obra susceptible d'afectar al medi ambient, així com per a sol·licitar estudis 
d'impacte ambiental. 

 

3.  Creació d'un òrgan municipal de participació en matèria urbanística, que inclo-
 ga associacions de veïns, grups ecologistes, etc. En dit òrgan s'informarà de possi-
 bles nous plans o ordenances urbanístiques municipals abans de que comence el 
 període d'exposició pública. 



Residus 
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1.  Realització de campanyes de sensibilització pública, amb especial interès en cen-
tres d'educació primària i secundària, amb l'objectiu de: 

  - Prioritzar l'estalvi, reutilització i reciclatge 

  - Gestionar adequadament els residus 

  - Difondre l'ús dels punts nets com a zona correcta d'abocaments 

 

2.  Creació d'una planta de compostatge de residus orgànics urbans, aprofitant 
també els residus de la poda dels parcs i jardins de propietat municipal. Aprofita-
ment del compost obtingut per a la seua comercialització i aplicació agrícola o fores-
tal. 

 

3.  Implantació d'un petit punt net portàtil per als dies de mercat ambulant. 
 

4.  Compromís d'exigir al Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans del 
Baix Vinalopó les següents qüestions: 

  - El compliment de la normativa legal en allò referent al control d'abocadors i fun-
 cionament dels mateixos. 

  - El perfecte manteniment dels voltants de tots els abocadors, evitant el dete-
 riorament constatable de molts d’ells. 

  - L'aplicació efectiva de sancions per dipòsits en aquestos abocadors de mate-
 rials no autoritzats. 

 - El compliment d'allò establert al Pla Zonal de Residus respecte a la recollida se-
 lectiva de matèria orgànica. 
5.  Correcta clausura de tots els abocadors del terme municipal, amb especial 

èmfasi en: 
  - La supervisió del seu segellat, evitant la realització de talussos susceptibles de 

 patir processos erosius. 
  - Evitar l'ús d'espècies vegetals al·lòctones per a la seua restauració. 
 - Posterior control sobre la seua evolució. 



Residus 
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6.  Control dels abocaments il·legals i ampliació de les sancions econòmiques als 
infractors com a medi persuasiu, així com la posterior restauració dels abocadors 
descontrolats. 

 

7.  Implantació d'una nova figura fiscal municipal que grave les activitats més 
agressives amb el medi ambient. Especialment, les superfícies comercials degut a 
la quantitat de residus que generen. 

 

8.  Aplicació d'una taxa als comerços grans i superfícies que utilitzen encara 
bosses de plàstic. Alhora, implantació d'incentius per a la utilització de bosses de 
material biodegradable. 

 

9.  Adopció de mesures de suport a les petites i mitjanes empreses per a la gestió 
responsable de residus. 

 

10.  Substitució dels gots de plàstic d'un sol ús per gots de plàstic re-utilitzables en 
les festes locals i esdeveniments o actes públics organitzats per l'ajuntament. 

 

11.  Realitzar un Pla de Creació de Punts Verds espargits arreu de la població, per 
descentralitzar l'únic punt existent en l'actualitat, com és l'Ecoparc. 

 

12.  Establir el número de contenidors que s'instal·len a una zona, en base al nom-
 bre d'usuaris, així com la divisió de quotes per generació de residus, dividit per 
 barris on, si és superat, es pague més i, si es produeix menys, es reduïsca l'import 
 de l'impost. 



Urbanisme 
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1.  Revisió del PGOU de Crevillent, redactat seguint les directrius de la Llei Regula-
dora de l'Activitat Urbanística de 1995, per adequar-lo a les de la Llei Urbanística 
Valenciana de 2005. Compromís pel partit governant que actualitze el PGOU 
quan s'aprove la nova Llei de Sol Valenciana, adequant-lo a la situació socioe-
conòmica actual i futura. Així com també la modificació de diversos punts: 

 
 1.1  Replantejar el nivell de creixement urbanístic on es pensa ampliar fins a 

  60.000 els habitants de Crevillent. 
 
 1.2.  Recatalogació d'edificis amb valor patrimonial i de jaciments arqueolò-

  gics. 
 
 1.3.  Negativa de que la urbanització de Crevillent vaja més enllà del camí de la 

  Ciutat Esportiva Nord. 
 
 1.4.  Actuació sobre solars que porten sense edificar una gran quantitat d'anys 

  (entre quinze i vint), podent obligar als propietaris a edificar o vendre i utilitzar 
  aquests solars per a ús públic mentre no s'actue sobre ells. 

 
 1.5. No asfaltar camins de menys de sis metres d'amplària que no tinguen 

  una quantitat de trànsit justificable. 
 
 1.6.  Reclassificació com a Sòl No Urbanitzable del sector R-8 a la zona del 

  Club de Tenis. 
 
 1.7.  Realització d'una ordenança que evite el creixement urbanístic a les zones 

  allunyades dels nuclis urbans consolidats, considerant també les peda -
  nies, i que prime la construcció en bloc davant de la construcció d'habitatges 
  unifamiliars aïllats. 



Urbanisme 
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2.  Absoluta transparència i publicitat de tota la gestió urbanística del municipi, a 
través de la publicació immediata a internet, al tauler de l'ajuntament i a les juntes 
veïnals de totes les decisions que prenga el ple en aquesta matèria. 

 

3.  Facilitació de tota la documentació dels nous plans i projectes urbanístics, en 
qualsevol de les seues fases, als ciutadans i les associacions que ho sol·liciten. 

 

4.  Creació de zones verdes i equipaments públics amb distribució homogènia 
pel municipi, de elevada accessibilitat, amb la finalitat d'assolir un alt nivell d'autosu-
ficiència als barris 

 

5.  Elaboració d'una ordenança de construcció sostenible a Crevillent, que con-
temple aspectes com cobertes i aïllaments, estalvi d'aigua, aprofitament de pluja, 
utilització de materials, gestió de residus, ús d'energies renovables, etc. En base a 
ella, implantació de mesures de foment de dissenys i tècniques arquitectòni-
ques sostenibles, tant per a la rehabilitació com per a la restauració o construcció 
de nous habitatges. A més, adopció de mesures de penalització per a les noves 
construccions que no seguisquen aquestes recomanacions. 

 

6. Inclusió de tècniques arquitectòniques sostenibles en els plecs de condicions 
 dels concursos públics per a la construcció d'habitatges de promoció pública i, en 
 general, a les directrius generals del pla urbà municipal. 
 
7. Impulsar una Àrea de Rehabilitació Integral (A.R.I.) a la zona de la vila vella de 
 Crevillent, així com les zones troglodites. 
 
8.  Finançament a interès del 0 per cent per a aquelles persones que realitzen auto-
 rehabilitació de cases i coves amb valor patrimonial. 
 
 



Cultura 
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1.  Control sobre l'obertura del Museus Municipals a horaris on la major part de la 
població hi pot anar (caps de setmana) així com potenciar la seua visita, mitjan-
çant la realització d'exposicions temporals, xerrades, etc. 

 

2.  Creació d'una Secció de Política Lingüística, inexistent a l'actualitat, i pertanyent 
a la Regidoria de Cultura, per fomentar i preservar l'ús de la nostra llengua. Entres 
les seues accions serien: 

 - Substituir tots els cartells actualment en castellà de la població per altres en va-
lencià, així com utilitzar la darrera llengua per als nous cartells instal·lats a edificis 
municipals i al carrer. 

 - Vigilar que tot document o publicació de l’Ajuntament, públic o privat, via 
electrònica o en paper, estiga redactat en valencià. 

 - Establiment del requisit lingüístic per a tots els funcionaris de l’Ajuntament. 
 - Creació d'una oficina d'ajuda lingüística que done suport als veïns o associa-

cions que vulguen treballar en valencià però no sàpiguen escriure per realitzar les 
traduccions necessàries, així com l’impartir cursos gratuïts de valencià per a 
adults.  
- Realització d’una campanya de promoció de l’ús de la nostra llengua entre la 
població immigrant. 
 

3.  Foment de la Biblioteca Municipal amb l'adquisició de nous exemplars, reestruc-
turació de l'espai i, si cal, construcció o habilitació d'un edifici per a la creació d'una 
nova biblioteca en la zona sud de la població, així com la creació d'una aula d'estu-
di. Aixó com la incorporació de la Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques Municipals 
valencianes. 

 

4.  Potenciació del comerç local tradicional a través de campanyes que impulsen 
 el consum als comerços del poble, si més no a les dates de major consum tals com 
 els nadals o els dies de festa assenyalats. 



Patrimoni 
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1.  Realització d'un Pla de Foment de les Coves Vivenda situades al nord de la po-
blació per a la seua posada en valor, protecció i reconeixement patrimonial, apor-
tant un impuls al turisme tradicional. 

 

2.  Rehabilitar edificis de valor patrimonial (com la Casa de Macià Abela, l’Hospital 
Antic, l’antiga seu de la Falange, etc.) per utilitzar-les com futures dependències 
municipals, museus, aspectes socials, etc. mitjançant la creació d'un Consell per a 
projectes futurs, tant d'obres noves com de rehabilitacions, on s'incloguen especia-
listes en restauració (donant feina a llicenciats) i empreses locals o treballadors en 
l'atur (electricistes, fusters, etc.), conservant el record i estètica de la població, així 
com el seu urbanisme. 

 

3.  Senyalització i instal·lació de panells informatius als Jaciments Arqueològics 
espargits per la Serra de Crevillent, posant-los en valor i creant un sender PR (Petit 
Recorregut) o SL (Sender Local) homologat per la Federació Valenciana d'Excursio-
nisme que abaste la major part d'ells. 

 

4.  Restauració preventiva, respectuosa i no destructiva, conservació i manteni-
ment de tots els béns patrimonials de la Font Antiga, així com la seua posada en 
valor mitjançant la creació d'un Sender Local on siga explicat el seu recorregut, i els 
seus valors històrics i antropològics. 

 

5.  Conservació i restauració dels béns de Patrimoni Industrial de la població 
 (Fàbriques Imperial, Universal, Viuda i Don Augusto), per a dotar-los de nous usos, 
 com biblioteca, centre juvenil, guarderia, escola d’adults, etc. 
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Grau d’Implicació de Propostes 

Espais naturals 

- 1 (1 punt) 

- 2 (2 punts) 

- 3 (1 punt) 

- 4 (1 punt) 

- 5 (2 punts) 

- 6 (2 punts) 

- 7 (3 punt) 

- 8 (1 punt) 

- 9 (1 punt) 

Participació  

ciutadana 

- 1 (2 punts) 

- 2 (3 punts) 

- 3 (2 punts) 

Parcs i jardins 

- 1 (2 punts) 

- 2 (2 punts) 

Gestió energètica 

- 1 (2 punts) 

- 2 (1 punt) 

- 3 (1 punt) 

- 4 (2 punts) 

Mobilitat  

sostenible 

- 1 (2 punts) 

- 2 (3 punts) 

- 3 (3 punts) 

Aigua 

- 1 (3 punts) 

- 2 (1 punt) 

Serra de Crevillent 

- 1 (1 punt) 

- 2 (2 punts) 

- 3 (1 punt) 

- 4 (2 punts) 

Agricultura 

- 1 (2 punts) 

- 2 (2 punts) 

- 3 (3 punts) 

- 4 (1 punt) 

- 5 (2 punts) 

- 6 (3 punts) 

- 7 (1 punt) 

- 8 (2 punts) 

Urbanisme 

- 1 (3 punts) 

- 1.1 (1 punt) 

- 1.2 (3 punts) 

- 1.3 (2 punts) 

- 1.4 (3 punts) 

- 1.5 (1 punt) 

- 1.6 (3 punts) 

- 1.7 (1 punt) 

- 2 (1 punt) 

- 3 (1 punt) 

- 4 (1 punt) 

- 5 (1 punt) 

- 6 (2 punts) 

- 7 (3 punts) 

- 8 (2 punts) 
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Grau d’Implicació de Propostes 

Cultura 

- 1 (2 punts) 

- 2 (3 punts) 

- 3 (2 punts) 

- 4 (1 punt) 

Patrimoni 

- 1 (3 punts) 

- 2 (3 punts) 

- 3 (2 punts) 

- 4 (3 punts) 

- 5 (3 punts) 

Residus 

- 1 (1 punt) 

- 2 (2 punts) 

- 3 (2 punts) 

- 4 (1 punt) 

- 5 (2 punts) 

- 6 (1 punt) 

- 7 (2 punts) 

- 8 (1 punt) 

- 9 (1 punt) 

- 10 (1 punt) 

- 11 (3 punts) 

- 12 (2 punts) Total: 135 Punts 



Comentaris 
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L’objectiu d’aquest informe s’hi troba en la necessitat que veiem, des de la Colla Ecolo-
gista-Cultural “el Campanà”, de conèixer el grau d’implicació de les forces polítiques 
que es presenten a les properes eleccions de maig. 
 
Posteriorment a la rebuda de les respostes polítiques, realitzarem una nota de premsa 
on exposarem les puntuacions de cada partit polític i els comentaris, suggerències i opi-
nions que ens hagen aportat. 
 
La data límit d’entrega serà el 9 de maig de 2011 i, al llarg d’aqueixa setmana, 
s’elaborarà la nota de premsa i es presentarà als mitjans de comunicació. 
 
Una vegada tinguen l’informe resolt, poden posar-se en contacte amb nosaltres a 
través dels telèfons: 
 

617 202 461 (Joan) 
671 234 401 (Manu) 

 
O mitjançant el nostre correu electrònic: 
 

collaelcampana@gmail.com 
 
 
Moltes gràcies per la seua aportació. 
 

Tancament 


