
 

UNITAT PEL CANVI A CREVILLENT 

L’HL’HL’HABITATGEABITATGEABITATGE É É ÉSSS U U U��� D D DRETRETRET,,,   

���OOO U U U��� P P PRIVILEGIRIVILEGIRIVILEGI!!!!!!!!!   
 Segons l’article 47 de la Constitució Espanyola: 
«tots tenim dret a un habitatge digne». Res més lluny de la 
realitat. Molts joves estan tornant a casa dels seus pares per 
tal de no ingressar en la pobresa, incapaços de llogar, i molt 
menys comprar un pis. Els poders públics –malauradament– 
no hi fan res. 

 Els joves, la gent que viu afectada per la crisi, el poble en general vol solucions. És 
hora de protegir els ciutadans contra l’especulació i els abusos del capitalisme. 
 Des d’ESQUERRA UNIDA i ESQUERRA REPUBLICANA de Crevillent apostem  
per mesures que realment deixen fora de joc l’especulació, els diners negres i tot allò que no 
siga just i transparent. Ací teniu algunes de les nostres propostes: 

 
-PROPOSTA 1- 
COOPERATIVES 

D’ÚS 

 Model molt estés a Dinamar-
ca, especialment des dels anys 
70 (www.sostrecivic.org): 
 
- Una associació és propietària 
d’una edificació sobre la base 
cooperativa. 
 
- Els seus membres tenen el 
dret d’ús indefinit i hereditari. 
 
- No es pot embargar el patri-
moni d’una cooperativa per 
deutes dels socis. 
 
- Possibilitat de recuperar 
l’entrada per donar-se de bai-
xa. 
 
- Deixem l’especulació fora de 
joc. 

  

-PROPOSTA 2- 

BORSA DE PISOS  
DE LLOGUER 

Una borsa de lloguer total-
ment pública, controlada i 
gestionada per l’Ajun-
tament. 
 
- Creació d’una borsa de 
pisos que són cedits pels 
veïns. 
 
-  L ’A j un t amen t  f a 
d’intermediari entre propie-
taris  i inquilins. 
 
- L’Ajuntament controla el 
bon funcionament de la 
borsa. 
 
 
El resultat: major control, 
més oferta i millors condi-
cions per a totes les parts. 
 

-PROPOSTA 3- 

L’AUTOCONST
RUCCIÓ 

Model molt popular des de 
l’any 1982 en alguns munici-
p i s  d e  l ’ E s t a t 
(www.marinaleda.com): 
 
- L’Ajuntament cedeix ter-
reny municipal i treballadors 
qualificats. 
 
- El futur propietari treballa 
en l’edificació (opcional). 
 
- L’Escola Taller Municipal 
contribueix a fer l’edificació. 
 
El resultat: cases més barates 
i creem llocs de treball. 
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PRESE�TACIÓ DE LA CA�DIDATURA PRESE�TACIÓ DE LA CA�DIDATURA PRESE�TACIÓ DE LA CA�DIDATURA    

DE LA U�ITAT D’ESQUERRES IDE LA U�ITAT D’ESQUERRES IDE LA U�ITAT D’ESQUERRES I   

 ACTE COMMEMORATIU DE LA REPÚBLICA ACTE COMMEMORATIU DE LA REPÚBLICA ACTE COMMEMORATIU DE LA REPÚBLICA   

“Cançons per la llibertat”“Cançons per la llibertat”“Cançons per la llibertat”   

Divendres 15 d’abril; Casa Cultura Crevillent a les 19:30hDivendres 15 d’abril; Casa Cultura Crevillent a les 19:30hDivendres 15 d’abril; Casa Cultura Crevillent a les 19:30h   



 

UNITAT PEL CANVI A CREVILLENT 

 Les persones que 
formem part d’Esquerra 
Unida i Esquerra Republi-
cana som conscients que 
cal rellançar la imatge de 
Crevillent perquè volem 
viure en un poble 
d’oportunitats, en un poble 
que mira cap al futur sense 
oblidar d’on venim i on 
volem anar.  
 Pensem que el 
nostre poble no té res a 
vore ni amb obeliscos ni 
amb la destrucció del patri-
moni, com el cas del Pont 
Vell, la suposada rehabili-
tació de l’ermita de Sant 
Gaietà o Els Pontets. 

 Crevillent és la 
Serra, el Fondo, les cases-
cova, la nostra gastronomia, 
les nostres festes de barri, 
les nostres festes patronals, 
la nostra indústria, les nos-
tres associacions, etc. i, per 
tot això, el poble es mereix 
molt més que ser una sim-
ple ciutat dormitori d’Elx, 
tal i com pretén el govern 
del partit popular amb inici-
atives com la megaurbanit-
zació de “El Pinar”.  
 Davant un govern 
inoperant del PP, sense 
projecte ni idea de quin 
poble vol, cal un nou im-
puls, una nova manera de 

potenciar Crevillent, un 
projecte renovador, una 
idea de poble que faça de 
Crevillent un lloc atractiu i 
accessible per a nosaltres i 
per a la gent que ens visite.  
 Som desacomplexa-
dament crevillentins i ens 
agrada ser del “poble”. Per 
això, volem explicar quines 
són les nostres propostes 
per fer de la nostra casa, un 
poble viu i habitable, un 
poble respectuós amb el 
medi ambient... En definiti-
va, un poble del qual els 
crevillentins i les crevi-
llentines puguem sentir-
nos ben orgullosos.  

EEE�S�S�S A A AGRADAGRADAGRADA S S SERERER D D DELELEL P P POBLEOBLEOBLE      
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EL CREVILLE�T QUE VOLS 
La UNITAT D’ESQUERES DE CREVILLENT: ESQUERRA UNIDA I ESQUERRA REPUBLICANA és 
conscient que cal millorar i potenciar la imatge de Crevillent i per això... 

REHABILITAREM EL CE�TRE HISTÒRIC. ELS CREVILLE�TI�S I LES CREVILLE�TI�ES �O 
E�S MEREIXEM U� CE�TRE PLE DE SOLARS I DETERIORAT. 

REHABILITAREM L’A�TIC 
HOSPITAL I EL CO�VERTIREM 

E� U� CE�TRE CÍVIC AMB 
U�A ÀMPLIA OFERTA  

CULTURAL 

FAREM U� CARRIL 
BICI QUE U�ISCA CRE-

VILLE�T AMB EL SEU 
E�TOR�, LA SERRA, 
EL FO�DO I LES CIU-

TATS ESPORTIVES 

RECUPERAREM LA RAMBLA COM A ESPAI I PULMÓ VERD 
DE CREVILLE�T. U�A RAMBLA PER A LES PERSO�ES I 
ELS ESPORTISTES SE�SE VEHICLES �I CO�TAMI�ACIÓ. 


