
#RESCATEMPERSONES Volem 
 
• La Banca al servei de les persones, i no a l’inrevés.  
• Una democràcia real i no el poder en l’ombra de 

la Troika.  
• Garantir la inserció laboral de tots. 
• Activar l’economia.  

• Servicis socials, sanitat i educació pública. Prou de 
retalls i prohibicions impedint plans d’ocupació i 
contractacions als Ajuntaments !  

 STOP AUSTERCIDI !! 

  
#DEMOCRÀCIAREAL  
 
• La transparència en les decisions de les instituci-

ons. Com fem a Xeresa donant compte al plenari 
mensualment i informant mitjançant internet, pa-
nells d’informació de carrer etc... 

• Participació directa: enquestes d’opinió als ciuta-
dans, la Iniciativa Legislativa Popular, Referèn-
dums…   

Des de Xeresa diguem: 
Jordi Sebastià a Europa ! 
 
L’alcalde de Burjassot encapçala la candidatura Compromís 
#PrimaveraEuropea 
 
Votem un valencià per defendre 
l’agricultura, la indústria, el turisme 
valencià i el corredor mediterrani. 
 
Votem a Jordi Sebastià, un alcalde 
valent que defén valors de progrés, 
la  cultura valenciana i planta cara 
als atacs de la ultradreta. 
 
Votem un de casa per defensar la 
nostra agricultura mediterrània dis-
criminada per tots els ministres es-
panyols.  
 
Votem enganyats pel bipartidisme PP-PSOE. Per una Europa de les persones. 
Vota a una persona que parla, pensa i sent com tu. 

Els Ajuntaments de Compromís hem aju-
dat els afectats per les estafes com les 
“preferents” de Bankia.  

QUÈ VOL COMPROMÍS amb esta #PrimaveraEuropea ? 

Compromís per Xeresa en campanya pel company  
Jordi Sebastià 

Ni sobres de Bàrcenas, ni comptabilitat B, ni 
comptes a Suïssa. Transparència i honestedat.  



 

 

• Sí a l’Europa dels Pobles; som valencianistes. 

• Frenar la pressió de grans empreses en la política. Dignificar la política. 
• El govern municipal de Compromís per Xeresa  va iniciar este hivern la protesta con-

tra l’abús de la Generalitat del PP en la regulació de preus de l’aigua potable. 
 
#SOLIDARITAT  
• Política exterior compromesa amb la pau.  
• Carta de Drets Fonamentals que garantisca educació, sanitat, habitatge i justícia. 
• Renda Bàsica Universal per acabar amb 

l’exclusió social.  
  
#EUROPADELSPOBLES 
• Reconeixement oficial de la diversitat lingüística  
• Recuperació del paper de les universitats com a 

vertebradores del progrés i de la visió crítica.  
  
#DRETS  
• Garantir a les dones tots els drets. 
• Eliminar la discriminació per l’orientació sexual. 
• Integrar les persones amb diversitat funcional.  

  
 
#EUROPASOSTENIBLE 
• Integració de l’agricultura, la ramaderia i el turisme. Com 

 defenem des de Compromís per  Xeresa. 

• Una nova economia al servei de les persones, cooperati 
 va, propera i sostenible.  

• Potenciar la R+D+i.  
• Beneficis fiscals per a l’ocupació en l’economia verda i 

 de proximitat… Proposem l’Economia del Bé Comú front  
 al liberalisme. 

• Política energètica cap a les renovables. Des de Compro-
mís de Xeresa ja hem fet algunes gestions. 

• Un canvi que considere l’aigua com un recurs públic i no 
un objecte de negoci. 

 
#JOVESAMBFUTUR  
 
• Foment dels joves emprenedors amb  aju-

des, facilitat de crèdits, avantatges fiscals 
i accés als centres de creació i innovació.  

• Compromís per Xeresa va ser el primer en 
denunciar el retall de la Conselleria en el 
programa de Salari Jove. 

Trobades d’Escoles en Valencià Xeresa 

El Diputat de Corts Valencianes, Josep Maria Pa-
ñella va explicar al 2013 a Xeresa l’aberració de la 
Llei Wert. 



• Articulació d’un veritable espai europeu d’educació, garantint la mobilitat i 
l’enriquiment mutu des de la diversitat cultural.  

• Defensa de l’educació pública. 
 

#NODEVEMNOPAGUEM  
 
L’estafa que patim per la conversió en deute 
públic dels deutes privats, la corrupció i el 
desficacis en obres injustificables. 
 
• Impulsar una auditoria del deute que de-

termine la seua il�legitimitat.  
• Més control parlamentari  
 
#CORREDORMEDITERRANI 
 
• Una xarxa de comunicacions racional. 
• Les infraestructura que interessen als va-

lencians 
• El Corredor mediterrani cap a Europa  

per a les postres exportacions. 
 
#COMPROMISPERXERESA 
 
• Els pocs Diputats que té Compromís han 

treballat atenent les peticions des del 
nostre Ajuntament. 

  

Vas a deixar de votar amb les Vas a deixar de votar amb les Vas a deixar de votar amb les Vas a deixar de votar amb les 
raons que et donem i les que raons que et donem i les que raons que et donem i les que raons que et donem i les que 
s’han emportat els altres ?s’han emportat els altres ?s’han emportat els altres ?s’han emportat els altres ?    
 

Accions del Govern Municipal de Compromís en defensa de l’ocupació 

Diputat Baldoví “amb” els sobres de Bárcenas.  

Baldoví s’interessa pel pas a nivell de Xeresa 

A la Diputació de València, també gràcies a un 
diputat de Compromís –Emili Altur- trobem 
resposta a les demandes de Xeresa. 

SI  NO T’ARRIBA LA NOSTRA PAPERETA 
DEMANA’NS-LA. 
 
ELS SOBRES SÓN TOTS IGUALS  ; ) 



JORDI SEBASTIÀ A 
XERESA. 

 
Seguint l’exemple de Baldoví, Pañella, More-
ra, Altur…  Jordi Sebastià està patejant-se el 
nostre país explicant la proposta de Compro-
mís #PrimaveraEuropea  i escoltant les pos-
tres aportacions des de fa setmanes. 
El dijous 15 de maig Jordi Sebastià va estar a 
Xeresa. 
Les enquestes favorables a Compromís 
#PrimaveraEuropea han animat més que mai 
la nostra gent. Avant ! 
 
Volem dir NO als retalls imposats per la 
Troika ( Fons Monetari Internacional, Banc 
Central Europeu i Comissió Europea ). 
Volem dir PROU al bipartidisme ( PP-PSOE ) que modifica la Constitució per urgència per posar el 
deute bancari per damunt de les persones. 
Ho diem però, amb una proposta de canvi amb idees noves com l’Economia del Bé Comú. 
Per a què en les inversions s’impose el sentit comú i no el centralisme i la corrupció.  
Per a alçar la veu per la nostra agricultura discriminada per exministres com Cañete. 
Per a que els responsables del deute paguen i es repecte l’educació pública, la sanitat pública i els 
serveis socials. 
Les persones estem per damunt del bancs. Esta és l’Europa que des del Poble Valencià reclamem i 
ho fem en valencià ! 
 
Per una #PrimaverEuropea  amb Compromís ! DIUMENGE 18 a partir de les 11 al PASSEIG FRONTON ( Fossar o ar-bre )  

 
Karts a pedals i Taller de Globoflexia 
Karts a pedals i Taller de Globoflexia 
Karts a pedals i Taller de Globoflexia 
Karts a pedals i Taller de Globoflexia per als menuts.per als menuts.per als menuts.per als menuts.    
    
Cervesa i tramussos per als grans .
Cervesa i tramussos per als grans .
Cervesa i tramussos per als grans .
Cervesa i tramussos per als grans .     
 
DIJOUS 22 A les 8 de la vesprada a la CASA de CUTLURA  
 
XarradaXarradaXarradaXarrada sobre Compromís a Europa.  
Convidem un jove regidor de la co-marca, Jordi Puig, portaveu a 
l’Ajuntament de Rótova. 


