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 Sanitat:

• Formar a l'entorn de pacients crònics (fomentar la formació entre iguals)
• Mancomunar i fomentar associacions de malalts.
• Impulsar programa de voluntariat social.
• Canalitzar les propostes de les associacions.
• Impulsar horts socials saludables.
• Tallers de cuina saludable.
• Pensar com conciliar vida laboral i horari metges  
• Combatre desinformació sobre horaris/centre de salut on hem d'acudir.
• Formació ciutadana en la salut (col·laboració i intercanvi ciutadana) i medicina 

preventiva. Campanyes comptant amb les associacions.

Educació (Cultura i esport):

• Caldria avaluar i millorar si cal activitats esportives. Apostar per activitats 
saludables.

• Mancomunar serveis esportius Almàssera-Bonrepòs i Mirambell 
(piscina/trinquet)

• Avaluar Conveni Poliesportiu i infraestructures i pensar com millorar.
• Crear figura de gestor cultural (coordinació associacions, activitats 

complementàries per fer una programació cultural anual al poble, també 
coordinar escoles artístiques poble).

• Escoles de música crear programa de beques per afavorir que tota la població 
puga accedir a esta formació.

Educació inclusiva:

• Diagnòstic: l'escola discrimina/margina. Massa alumnes per classe i sistema de 
notes/exàmens/sistema. Proposta: Impulsar altres projectes educatius/formació 
professorat com ja es fa en altres pobles veïns (pex: comunitats 
aprenentatge/pedagogia freinet)

• Proporcionar recursos perquè els xiquets/es amb NEE tinguen accés a una 
educació de qualitat. (coordinació persones/institutacions/psicòleg 
municipal/institucions sanitàries)



• Edifici escolar no afavoreix la inclusió ni el benestar emocional: barracons, 
patis escolars. Promoure edificis humans.

Educació Obligatòria:

• Promoure el disseny d'un pla específic que garantisca èxit escolar (important 
relació amb escola/IES/0-3anys).

• Escoleta infantil municipal. Bo per a xiquets/es per alumne, pactar un preu.
• Escola primària: Ampliació escola és necessària. Reivindicació.
• IES: Tindre una extensió IES al poble que atendria Almàssera-Bonrepòs 

d'ESO. Als terreny de l'antic parc militar hi ha reserva escolar.
• Atenció precoç d'alumnes amb discapacitat. Reivindicar la utilitat social 

d'aquest centres.


