
Entrevista a l’Alcalde de València després de 
24 anys de govern popular i a tres mesos de les 
eleccions municipals.

JOAN RIBÓ EL CINTURÓ DE L’HORTA BALANÇ MUNICIPAL

Visitem els municipis 
més singulars de les 
comarques de l’Horta i 
el Cap i Casal per a fer 
balanç dels quatre 
anys de gestió política. 
Coneix el baròmetre que 
posarà nota al teu poble 
en economia, urbanisme, 
benestar social, cultura, 
festes i transparència.

Coneix el baròmetre que 
posarà nota al teu poble 
en economia, urbanisme, 
benestar social, cultura, 

Els governs progressistes s’afermen a les tres 
comarques de l’Horta, que han recuperat 
l’històric ‘Cinturó Roig’.

El recorregut de quatre anys per les principals 
àrees dels consistoris valencians amb caràcter 
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La Nota dels Polítics
 Quan ens formen al llarg de la vida, 

fem molts exàmens. A vegades un aprovat 
just, altres un notable o fins i tot un excel-
lent. Però també no ens enganyem, tots 
hem tret algun suspés.

Les eleccions són l’autèntic examen 
dels nostres polítics. Després de quatre 
anys, els veïns i les veïnes posen nota als 
seus màxims mandataris o trien altres 
opcions. En 2015, la Comunitat Valenci-
ana va viure un canvi de cicle. Després de 
20 anys de majories del Partit Popular a la 
Generalitat Valenciana, va arribar un nou 
govern batejat com el Botànic format per 
PSPV-PSOE, Compromís i amb el suport 
extern de Podem. Aquesta situació es va 
traslladar també a molts municipis valen-
cians que van canviar de color a través de 
pactes o coalicions.

Quan un mestre avalua un examen, 
segueix uns criteris, però això no es pot 
traslladar a unes eleccions. Hi ha alguns 
factors que ho condicionen com és l’abs-
tenció factor per cert molt típic del votant 
d’esquerres que no està conscienciat de la 
importància d’anar a votar.

Ara al nostre territori hi ha tres for-
ces destacades d’esquerra i dos de dretes i 
una altra que està en boca de tots. De totes, 
Podem és sens dubte la que necessita re-
cuperar la il·lusió per a tornar a seduir als 
seus votants.

Els municipis valencians han tirat 
endavant mesures socials, programes de 
benestar i foment de l’ocupació. Tant la 
Generalitat Valenciana, com els munici-
pis valencians han fet els deures en gestió 
econòmica reduint el deute públic. Serà 
prou per a arribar al suficient o a traure 
una bona nota?

En el cas de la ciutat de València 
han sigut moltes les fites destacades. Per a 
alguns, pot no agradar els carrils bici, per 
a altres, és clar que els carrils són la ten-
dència de futur com així ho demostren les 
enquestes. Les Falles han viscut una nova 
època de renaixement gràcies a la gestió 
de Cultura Festiva. La nova regidoria de 
Benestar Animal o fins i tot les dades del 
turisme i l’ocupació. Totes estes i altres 
accions són suficients per a obtenir una 
bona nota?

València Extra ha parlat amb els al-
caldes i les alcaldesses de l’Horta i València 
per a fer balanç de quatre anys de gestió. 
Alguns d’ells s’han estrenat al govern, al-
tres han repetit i altres han governat en 
coalicions però tots i totes coincidixen en 
la tasca del dia a dia per millorar la vida 
dels seus veïns i veïnes.

Ara només en uns mesos, tornaren 
a les urnes i vorem quina és la nota que els 
posen els seus veïns i veïnes però abans po-
deu valorar de primera mà les accions dels 
vostres polítics amb el resum d’aquesta le-
gislatura del canvi.

Durant molts anys va ser conegut com 
el cinturó roig. Un cinturó que s’ha aconseguit 
recuperar. Ara, l’important és, es podrà conti-
nuar mantenint?

El pròxim 26 de maig, els partits polítics 
se la juguen. Les eleccions locals i autonòmi-
ques es preveuen intenses, i tot apunta al fet 
que els pactes entre formacions seran deci-
sius per a saber cap a quin costat s’inclina la 
balança. Les diferents forces polítiques ja han 
començat a mostrar les seues cartes. La cam-
panya electoral arranca motors. L’objectiu? 
La confiança dels votants. Mantenir-la o re-
cuperar-la tan sols dependrà del treball fet en 

aquests quatre anys de legislatura.
I és que mentre el bloc d’es-

querres, format per PSPV, Com-
promís, Esquerra Unida i 

els cercles de Podem, es 
presenten al seu primer 

examen de legislatura, 
després d’una etapa en 

la qual han prevalgut 
els acords en la majo-
ria dels municipis, la 
dreta intentarà tor-
nar a acolorir de blau 

e l mapa polític, encara 
que per això reque-

risca pactes per a 
aconseguir el Govern. 

L’època de les majories 
absolutes sembla que ja 

és cosa del passat.
L’àrea metropolita-

na de València, l’Horta, va 
ser coneguda, durant una etapa, 

com el cinturó roig. Uns anys en 
què el govern del PSPV predominava en 

bona part dels municipis. Un cinturó que va 
canviar al blau durant, aproximadament, dues 
legislatures fins a les eleccions de 2015. 27 de 
les 31 alcaldies que liderava el PP van passar a 
les mans de l’esquerra, per no parlar del que va 
suposar la pèrdua de les tres capitals de la Co-
munitat Valenciana.

PSPV i Compromís, amb 24 i 16 Alcal-
dies respectivament, han sigut els grans bene-
ficiats, que han contribuït a tornar a tenyir, 
aquesta vegada de roig ataronjat, el cinturó de 
l’Horta valenciana.

Pobles com Moncada, Paiporta, Tor-
rent, Meliana, Mislata o Quart de Poblet van 
ser recuperats, en les eleccions locals de 2015, 
per l’esquerra, en alguns casos, fins amb ma-
joria absoluta, i en uns altres, com a Xirivella 
o Puçol, compartint la vara d’alcaldia a  parts 
iguals. O cosa equivalent, dos anys amb alcalde 
del PSPV i dos anys governant Compromís.

No obstant això, no tots els pobles de 
l’Horta estan liderats pel bloc d’esquerres. Al-
fafar i Massanassa han sigut dels pocs munici-
pis en els quals la dreta ha pogut mantenir-se, 
gràcies a la confiança que la ciutadania va de-
positar en el seu treball. Una confiança que els 
va valdre per a poder revalidar la legislatura en 
els últims comicis.

Què passarà en maig de 2019 amb el 
famós cinturó roig ningú ho sap. Però, sens 
dubte, una vegada més, estarà en mans de la 
ciutadania la decisió de continuar sostenint a 
l’esquerra en el Govern o, per contra, fer un gir 
de 180 graus al panorama polític valencià ac-

tual. La batalla entre tots dos bàndols no ha fet 
res més que començar, i dic bàndols perquè, de 
nou, en molts municipis, les aliances tornaran 
a ser decisives.

Les dues cares de les 
majories absolutes

Després dels comicis de 2015, a la pro-
víncia de València s’aconseguien un total de 
136 majories absolutes. El PSPV va ser la for-
mació política que més majories va aconseguir, 
seguit del Partit Popular. Mislata, Picassent o 
Quart de Poblet són tan sols alguns exemples 
de localitats en els quals el Partit Socialista va 
aconseguir, per golejada, guanyar-se la con-
fiança dels seus veïns i veïnes.

En el cas de Mislata, el seu Alcalde so-
cialista, Carlos Fernández Bielsa, tornava a 
revalidar el seu càrrec amb una nova majoria 
absoluta, que li ha permés seguir amb la gestió 
del Consistori, i impulsar aquells projectes que 
ja s’havien començat a perfilar en l’anterior le-
gislatura. El seu objectiu de crear un municipi 
més transparent, pròxim i participatiu li ha 
servit perquè la ciutadania tornara a confiar en 
el seu projecte de Govern. Mentre que, a Quart 
de Poblet, després de quasi assolir la majoria 
absoluta en els comicis de 2011, a falta d’un re-
gidor, a les eleccions de 2015, el PSPV sí que va 
aconseguir governar en majoria.

Però, en aquest mapa de majories absolu-
tes de l’esquerra, també hi ha casos com el d’Al-
fafar, en el qual l’actual Alcalde del municipi, 
Juan Ramón Adsuara, porta al capdavant del 
Consistori un total de dues legislatures. Huit 
anys en què el Partit Popular ha aconseguit 
mantenir-sa al capdavant d’Alfafar, en part, 
gràcies a una política basada en la revitalització 
del municipi, amb el gran motor econòmic i la 

creixent creació de llocs de treball que va supo-
sar l’obertura de la zona comercial, però també 
per unes polítiques socials, en temps de crisis, 
que han ajudat moltes famílies. El seu lema de 
“treballem per a les persones”, i la seua meta 
clara que “primer està Alfafar, després el par-
tit”, li han valgut, sens dubte, per a continuar 
sent la força política més votada.

Majories absolutes que els han permés 
portar endavant els seus respectius projectes de 
futur. Ara, la pregunta és, aconseguiran man-
tenir-les?

Arrel de les  últimes 
eleccions municipals 
de 2015 ha resorgit 

el ‘cinturó roig’: 
l’esquerra governa 

un 91% dels 
municipis de l’horta, 

front al 9% de la 
dreta

PSPV i Compromís 
han sigut els grans 

beneficiats
després de les 

eleccions de 2015

A. LADRÓN DE GUEVARA
DIRECTOR DE VALÈNCIA EXTRA 

T. LÓPEZ

El cinturó de l’Horta

PSPV

16

4

24

Nombre 
d’alcaldies de 

les comarques
de l’Horta i 

València
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De la mateixa manera que la Generalitat 
Valenciana i l’Ajuntament de València, la Dipu-
tació també va ser objecte de canvi. Després de 
20 anys, l’esquerra tornava al Palau de Batlia, 
mitjançant la coalició PSPV i Compromís, que 
sumaren 17 actes, una més que la majoria abso-
luta. I és que les eleccions de 2015 incrementaren 
la presència socialista de 10 a 11 representants, 
sent Compromís la força política que més va 
créixer passant d’un únic representant a 2011, a 
sis a 2015. 

Començava la legislatura amb Jorge Ro-
dríguez (PSPV) al capdavant de la Diputació de 
València, i amb Maria Josep Amigó (Compromís) 
com a vicepresidenta de la Diputació.  A més, 

va comptar també amb Esquerra Unida i 
València en comú. (Rosa Pérez Garijo i Roberto 
Jaramillo també han format part d’un govern 
progressita) Una situació que va canviar el ju-
liol de 2018, quan Jorge Rodríguez, després de 
la seua detenció i posterior posada en llibertat 
amb càrrecs per la seua presumpta implicació en 
l’Operació Alqueria, presentava la seua dimissió 
amb aquestes paraules: “Convençut de la meua 
innocència, presente la meua dimissió des de la 
lleialtat a les institucions i a la ciutadania”.

El seu càrrec el va ocupar l’actual Presi-
dent de la Diputació de València, Toni Gaspar, 
també Alcalde de Faura, que, en el moment de 
la seua investidura, va instar a “fer política amb 
P majúscula”, però també a “escoltar, buscar 
acords i no imposicions”.

Després de dotze anys gover-
nada pels socialistes, València pas-

sava a les mans de la que seria l’aposta 
forta del Partit Popular: Rita Barberà. 

Sens dubte, el cavall guanyador del PP, 
que va aconseguir mantenir-se en el Go-

vern valencià durant, ni més ni menys, 
24 anys, assolint majories absolutes en els 

anys 1995, 1999, 2003, 2007 i 2011.
La Ciutat de les Arts i les Ciències, 

l’Oceanogràfic o l’American’s Cup van ser al-
guns dels grans projectes que va liderar l’exal-
caldessa Rita Barberà. No obstant això, també 
va haver-hi uns altres que se li van quedar en 
el tinter, com el Parc Central, que malgrat ini-
ciar-se en 2003 amb l’arribada de l’AVE, es va 
quedar oblidat en el calaix dels grans projectes 
per falta de finançament. I, com oblidar-se, 
de la sonada prolongació de l’avinguda Blasco 
Ibáñez fins al mar, que partia per la meitat el 
barri mariner del Cabanyal. Va ser una de les 
obstinacions de Barberà que, amb el canvi de 
Govern, amb Joan Ribó al capdavant, es va re-
butjar definitivament.

I van arribar les eleccions de 2015. Grà-
cies a la coalició entre PSPV, Compromís i 

València en Comú van aconseguir desbancar 
al Partit Popular per a donar pas al que es va 
definir com el Govern de la Nau. L’esquerra 
tornava a l’Ajuntament de València, després de 
sis legislatures de la dreta, amb Joan Ribó com 
a nou Alcalde de la ciutat.

En aquests quatre anys, València ha 
evolucionat cap a una ciutat més sostenible, 
concorde als nous temps i al model de les grans 
ciutats europees: l’anell ciclista, el projecte 
de conversió en zona de vianants de les grans 
places de la ciutat o la protecció del medi am-
bient, a través de polítiques de reducció de la 
contaminació i el foment de noves formes de 

reciclatge són algunes de les línies que han 
marcat el treball del Govern de la Nau.

Però, també, s’han rescatat i s’han 
aconseguit tirar avant projectes que ha-

vien quedat en l’oblit, com la inaugura-
ció de la primera fase de l’esperat Parc 

Central. Un pulmó verd de més d’onze 
hectàrees per a la ciutat que, gràcies al 

full de ruta previst entre el Govern 
Central, la Generalitat Valenciana 
i l’Ajuntament de València, ja es pot 

parlar del termini d’actuació per 
al soterrament de les vies del tren, que 

parteix en dos els barris de Malilla i Russafa: 
2021 – 2024.

Per descomptat, la rehabilitació inte-
gral del Cabanyal; l’aposta per potenciar els 
mercats municipals i el xicotet comerç; l’aug-
ment del turisme de qualitat; el foment de 
l’ocupació amb la creació de la nova agència 
València Activa; o la prolongació de l’últim 
tram de l’antic llit del riu Túria amb la creació 
del Parc de Desembocadura i la revitalització 
del barri de Natzaret també han sigut les grans 
apostes del Govern de Ribó.

Queden tan sols uns mesos perquè arri-
be el 26 de maig de 2019. El Govern de la Nau es 
presenta al seu primer examen de legislatura. 
De la ciutadania dependrà concedir-li l’apro-
vat o, per contra, recolzar un nou canvi de Go-
vern per a la ciutat de València.

L’esquerra ha 
tornat a València 

despres de sis 
legislatures de dreta

València:
24 anys de Rita i,

de sobte, Ribó

La Diputació de València, 
quatre anys de canvis
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Distribució geogràfica de les alcaldies a 
València i les comarques de l’Horta

PSPV - PSOEPSPV Compromís

Partit Popular

1. La Pobla de 
Farnals
2. Albalat de 
Sorells
3. Alfafar del 
Pastriarca
4. Vinalesa
5.  Bonrepòs i 

Mirambell
6. Tavernes 
Blanques
7. Rocafort
8. Benetússer
9.Emperador
10. Llocnou de 
la Corona
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En 2015, Compromís va ser una 
força decisiva a València. Per 
què pensa que els valencians va-
ren optar per la seua formació?
No hi ha un factor únic, sinó que en 
són diversos. En primer lloc, és evi-
dent que la ciutadania desitjava una 
regeneració democràtica. Compro-
mís representa la pluralitat d’una 
coalició ciutadana que s’uneix per 
a fer les polítiques valentes que po-
sen a la gent i als barris en el centre 
de les prioritats, sense por, ni a les 
grans empreses, ni als grans grups 
de pressió. I això la ciutadania ho 
agraeix. De la mateixa manera, 
també cal dir que una gran majoria 
de votants estaven farts que Valèn-
cia fora símbol de corrupció i de 
negocis multimilionaris per a uns 
pocs en detriment de la majoria. 
Per això la transparència ha sigut 

un dels nostres eixos de govern du-
rant este mandat.

Quin balanç de govern fa d’estos 
4 anys?
El balanç bo, i vull que siga encara 
millor. Hem assentat les bases del 
canvi en la ciutat de València. Hem 
redirigit el rumb de les polítiques 
públiques per a centrar-lo en els ser-
vicis a la ciutadania (per exemple, 
invertint en zones verdes en tots i 
cada un dels districtes de la ciutat); 
apostant pels Servicis Socials (des 
del primer any, vam augmentar un 
47% el pressupost de Servicis Soci-
als) i atenent aquelles famílies que 
havien quedat despenjades de la 
protecció social; facilitant una mo-
bilitat més sostenible, reivindicant 
la nostra cultura, promovent la ciu-
tat en l’exterior... I fent molt bé els 
comptes. De fet, hem reduït el deute 
a la meitat respecte del màxim his-
tòric dels anteriors governants, i 
hem aconseguit eixir del Pla d’Ajust 
i recuperar l’autonomia financera. 
Això vol dir que està tot fet? Ni molt 
menys. Hem encetat el camí, ara fa 
falta consolidar-lo.

Tot i les diferències en les 3 for-
ces polítiques no hi ha hagut cap 
gran crisi de govern. Com ha 
sigut la relació amb la resta de 
socis?
El diàleg és la clau de qualsevol 
grup humà per a una convivència 
saludable. Jo em vaig presentar a 
les eleccions amb la candidatura de 
Compromís, però sóc alcalde de to-
tes les persones que viuen a Valèn-
cia, independentment a qui hagen 
votat. En el si del Govern de la Nau 
hem tingut discrepàncies, clar que 
sí, com les té qualsevol família en sa 
casa, però hem sabut dialogar fins a 
arribar a consensos en allò que més 
ens importa: la qualitat de vida de 
la ciutadania.

Si per Compromís fora, hi hau-
ria un nou pacte de la Nau en 
maig de 2019?
Sí. Sense cap dubte. Si està en la 
meua mà, reeditaré el Pacte de la 
Nau. València necessita continuar 
amb un projecte de progrés per a 
la ciutat, basat en els valors ètics, 
en la responsabilitat en la gestió, 
en la sostenibilitat i en l’interés pel 

benestar ciutadà. La gestió de la 
pluralitat és una bona notícia per a 
València.

Una de les fites més important 
del Govern de la Nau ha sigut 
traure a l’Ajuntament del Pla 
d’Ajust. Com s’ha arribat a acon-
seguir això? I què suposa?
El Pla d’Ajust es va imposar a Valèn-
cia l’any 2012, després que l’Ajunta-
ment s’endeutara en més de 1.000 
milions d’euros (un 112% del seu 
propi pressupost). Això va implicar 
perdre l’autonomia financera. Per 
posar un exemple: el ministre Mon-
toro ens va amenaçar de tancar 
l’EMT. Com és possible? Ho vaig dir 
en aquell moment i ho diré sempre 
que faça falta: els servicis públics 
no es toquen. Ara ens hem blindat 

“ ”
No puc entendre estos

partits que volen negar la 
violència masclista

“
”

He aprés a no deixar-me
dur per pressions externes

a l’interés de la ciutat

PSPV

Govern de València

+ +

A. LADRÓN DE GUEVARA

Va arribar a l’alcaldia en 2015 després de 24 
anys de majories del PP amb la figura de Rita 
Barberà. Un canvi significatiu que s’ha traduït 
en el Govern de la Nau amb assoliments 
històrics per a la ciutat de València: eixir del 
Pla d’Ajust, reconeixements internacionals per 
l’anell ciclista, la declaració de Patrimoni de la 
Humanitat de les Falles o la revitalització de 
tots els mercats municipals. Amb un perfil de 
consens, Joan Ribó ha establit les bases d’un 
futur progressista per a la capital del Túria.

“Hem assentat 
les bases del 
canvi en la ciutat 
de València 
amb polítiques 
valentes”

JOAN RIBÓ
ALCALDE DE VALÈNCIA

Evolució del deute de la ciutat de València
Milions d’euros

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

890,3

446,6

559,7

655,6

714,6

784,6

875,4

964,1
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perquè hem aconseguit eixir del Pla 
d’Ajust. Ho hem aconseguit reduint 
el deute a la meitat, complint amb 
la regla de la despesa, i pagant als 
proveïdors quan toca (els anteriors 
gestors pagaven amb més de 60 dies 
de retard, i nosaltres paguem en 2 
dies, segons el Període Mitjà de Pa-
gament).

La plaça de l’Ajuntament s’ha 
recuperat també per a la ciuta-
dania. Quina resposta s’ha tin-
gut de la ciutadania?
Crec que és evident que molt bona. 
No hi ha setmana que no s’orga-
nitze alguna activitat en la plaça, i 
fa molt de goig vore que les places 
tornen a ser dels veïns i veïnes de 
València. D’estar prohibit concen-
trar-se en elles, hem passat a pro-
gramar concerts, concentracions, 
etc.

Tots els mercats de València han 
experimentat una segona vida 
gràcies a la regidoria de Comerç. 
De totes les accions, quina ha si-
gut la més important per a vosté?
El més important ha sigut tor-
nar-los a donar vida, i invertir en 
ells. La gent recordarà molt el Bo-
nic/a Fest, que és la festa amb què 
aproximem el veïnat als mercats 
municipals, però jo vull destacar 
les obres que s’han fet en els mer-
cats de Castella, del Cabanyal, de 
Russafa... O els projectes que tenim 

ja en marxa en el Mercat del Grau 
o el que fèrem en Sant Pere Nolasc. 
Els mercats són font de vida per als 
barris.

La mobilitat és un dels eixos de 
la Nau. València s’ha situat com 
un referent amb l’anell ciclista. 
La conversió en zona de vianants 
l’últim diumenge de cada mes 
de la plaça de l’Ajuntament o la 
futura remodelació de la plaça 
de la Reina. Quina valoració fa 
d’estes mesures?
A València portàvem 20 anys de 
retard en polítiques de mobilitat, 
i hui podem dir que ens estem po-
sant a l’altura de Copenhague. Hem 
apostat per una política de mobili-
tat basada a potenciar, en primer 
lloc al vianant; en segon lloc, el 
transport públic; en tercer lloc, el 
transport sostenible, com el pa-
tinet o la bici (som indubtablement 
el referent mediterrani de la bici); i 
reservant el seu espai per al trans-
port privat a motor. L’espai públic 
és de tots i l’hem de compartir.

L’EMT també ha viscut una evo-
lució malgrat el finançament na-
cional. Ha passat de ser un patri-
moni valencià amb pèrdues a un 
2019 en positiu. Com ha pogut 
fer un gir de 180 graus el trans-
port públic valencià?
Amb una gestió econòmica eficaç i 
eficient. Hem renovat la flota amb 

178 nous autobusos, hem ampliat la 
plantilla de conductors (i conduc-
tores)... Cosa que no s’havia fet du-
rant anys. Ara només ens falta una 
inversió estatal justa, tal com tenen 
les àrees metropolitanes de Madrid 
i Barcelona. No pot ser que estes 
dues ciutats s’enduguen centenars 
de milions per a transport públic, 
i a nosaltres ens deixen a zero. Per 
això m’he plantat davant els go-
verns de qualsevol color per a de-
fendre el que a València li pertoca.

Tot i els auguris de l’apocalipsi 
de l’oposició sobre la gestió de les 
Falles, amb el govern de la Nau, 
hem pogut vore una clara aposta 
per les Falles, la Gran Fira i tota 
la Cultura Festiva. Amb quasi 
ja 4 anys, quin ha sigut el canvi 
més visible de la cultura festiva a 
la nostra ciutat?
Tenim una programació cultural 
que es descentralitza i es trasllada 
als barris. Tenim unes Falles que 
són Patrimoni de la Humanitat i 
que caminen cap a l’excel·lència. 
Tenim una Gran Fira que també 
recorre la ciutat i que programa 
concerts de qualitat i per a tots els 
gustos... Tenim una ciutat que té 
per primera vegada una oferta cul-
tural de trellat, coherent, atracti-
va i de qualitat, en l’àmbit teatral, 
cinematogràfic, musical, festiu, 
expositiu... I hem recuperat per a 
la ciutadania espais teatrals com 
el Teatre El Musical i La Mutant, i 
l’emblemàtica Mostra de Cinema.

València ha comptat amb pres-
supostos participatius. Quin ba-
lanç fa d’aquesta iniciativa?
És molt important que les persones 
senten de prop que se’ls escolta i 
se’ls fa cas quan reclamen millores 
en els seus barris, i cada any les vo-
tacions populars han tingut més i 
més participants. L’objectiu final 
d’un alcalde ha de ser que els seus 
veïns i veïnes visquen cada dia mi-
llor.

Com veu a l’aspirant a alcaldessa 
Maria José Català?
El PP està vivint un moment trau-
màtic perquè la ciutadania ha vol-
gut apartar els partits bruts per la 
corrupció del primer pla de la po-
lítica. Espere que puga rellançar el 
seu projecte perquè, a pesar de no 
estar d’acord, la pluralitat i l’inter-
canvi d’idees és el que enriqueix la 
democràcia.

Si parlem d’enquestes, ara hi ha 
un núvol d’una possible aliança 
PP-CS-Vox amb la intenció de 
recuperar l’alcaldia de València. 
Quina valoració fa d’estes en-
questes?
Crec que hi ha una majoria de va-
lencians i valencianes que aposten 
per un govern progressista i va-
lencianista per a la nostra ciutat. 
I la veritat és que no puc entendre 
com en ple Segle XXI, estos partits 
encara volen negar drames com la 
violència masclista. Hi ha assump-
tes que haurien d’estar per damunt 
del partidisme polític. Per això, 
perquè cal retrobar-nos en els grans 
consensos, crec sincerament que 
València ha de continuar avançant 
amb un govern de progrés.

Eleccions 2019. Ja ha anunciat 
que es presenta a les primàries 
de Compromís. Per què vol op-
tar a revalidar en les eleccions de 
2019?
Precisament perquè el projecte de 

modernitat d’esta ciutat, i de polí-
tiques socials valentes, necessita 
consolidar-se en 4 anys més. Sem-
pre he dit que les persones que ens 
dediquem a la política hem de tin-
dre una caducitat de 8 anys en el 
càrrec, i pense que eixos 8 anys són 
un temps suficient per a donar el 
rumb que necessita una gran ciutat 
com València.

D’aquestos 4 anys, quin ha sigut 
el moment més difícil com alcal-
de?
Mira, cada dia és difícil. Perquè la 
ciutat està viva, i cada dia tens reptes 
nous. De fet, et faré una confessió: 
cada dia hi ha un moment necessari 
de reflexió, perquè els temps de la 
política són molt ràpids i es pot cau-
re fàcilment en la precipitació. Per 

això, sempre paga la pena meditar 
les opcions, demanar opinió quan 
és necessari i afrontar els reptes de 
cada dia.

Què ha aprés Joan Ribó perso-
nalment de l’experiència d’estos 
4 anys?
A no deixar-me dur per pressions 
externes a l’interés de la ciutat, 

sobretot. Quan una persona acce-
deix a càrrecs de responsabilitat, 
de vegades apareixen interessos al 
voltant que, afortunadament en el 
meu cas, puc percebre clarament. 
Potser siga fruit de l’edat [riu]. Un 
alcalde ha de saber discernir allò 
important per a poder traçar un 
projecte de ciutat que mire sempre 
pels interessos de la ciutadania.

“ ”
La ciutadania ha volgut parar

els partits bruts per la corrupció

“ ”
A València portàvem 20 anys de 
retard en polítiques de mobilitat

La gestió económica que ha permés la reducció del deute i l’eixida 
del Pla d’Ajust.

La transparència, acostar l’administració i la presa de decisions a la 
ciutadania amb propostes com els primers pressupostos participa-
tius de la ciutat.

Ja no es talla la llum ni l’aigua a cap família sense recursos i s’han 
impedit els desnonaments per impagament d’hipoteca.
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Quins són els teus valors?
Jo crec que sóc una persona prou tranquil·la i 
dialogant i això és molt important en un tre-
ball com aquest, perquè moltes vegades amb 
raó o sense, la ciutadania t’exigeix i per això 
has de tindre la tranquil·litat per a atendre les 
qüestions amb una visió de conjunt. A més, 
crec que a Meliana una de les coses que més ha 
recremat a l’oposició ha sigut la capacitat d’ex-
plicar perquè hem fet o no les coses en aquest 
temps. I com la gent veu que fas bé les coses, et 
demana més, perquè sempre hi ha coses a fer. 
L’estrés que tenim és eixe, que el dinamisme 
suposa que la gent demane el seu torn. 

En què s’ha basat el teu projecte?
Hem intentat caçar la idea de poble, que és in-
tegrar el nostre nucli urbà en la nostra situació 
de proximitat de València amb l’horta i la plat-
ja i alhora oferir serveis als habitants. Ho hem 
fet amb una estratègia europea que s’ha cen-
trat especialment en l’educació, l’àmbit social, 
l’ajuda a l’agricultura, un canvi de mobilitat i 
ordenament urbanístic sostenible, així com 
amb el foment a la xicoteta i mitjana empresa i 
afavorint elements propis del municipi relaci-
onats amb el turisme o la restauració. Ara tre-
balle una dinàmica de poble i projectes clars on 
ha sigut clau l’entrada en programes europeus 
i l’ambient favorable amb el govern autonò-
mic. No sols perquè va en la mateixa línia, sinó 
perquè quan el PP governava la Generalitat i 
la Diputació les subvencions es donaven sense 
molts criteris objectius i això ara ha canviat. 
Per exemple, hem fet millores dins de l’Estra-
tègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integral (EDUSI) junt amb Foios i Albalat dels 
Sorells, hem accedit als Fons FEDER, al Pla de 
Governança Turística de la Comunitat del Car-
raixet, al Pla d’Acció Territorial de la Infraes-
tructura Verda (PATIVEL) i hem fet millores 
a les escoles amb l’Edificant. També hem des-
tinat recursos a la millora energètica dels edi-
ficis i a punts de recàrrega de cotxes elèctrics 
al polígon, que també l’hem arreglat, i hem fet 
actuacions per a millorar l’accessibilitat dels 
carrers i el seu sanejament. A més, estic molt 
orgullós d’haver creat amb altres institucions 
la marca de Productes de l’Horta de Meliana, 
que posa en valor els productes locals, impul-

sats també amb iniciatives com Menja’t Meli-
ana; i per haver rehabilitat patrimoni turístic 
com és el nostre Palauet de Nolla, molt impor-
tant per al poble, amb els Fons FEDER de la 
Generalitat.

Com ha acollit la ciutadania aquests canvis?
Jo entenc que bé. Sempre costen els canvis, so-
bretot si són de calat. A la gent de major edat a 
lo millor li costa més entendre-ho, però  la gent 
jove s’adapta bé. Al final has d’escoltar-ho tot 
i has de portar les coses al lloc i ponderar les 
crítiques i els suggeriments perquè la gent ho 
veu tot des de la seua perspectiva. Són canvis 
que has de poder explicar i pensem que produi-
ran millores, sobretot d’ací a un temps. Però 
la gent demana i entenem que és una resposta 
positiva.

Un dels projectes és l’adquisició d’un local 
per a albergar els Serveis Socials de l’ajun-
tament. Per què és necessari?
Perquè el lloc on tenim els serveis socials bà-
sics s’ha quedat xicotet i amb els nous progra-
mes de les institucions públiques necessitem 
més espai per a desenvolupar-los. Per exemple, 
tenim activitats com el taller de diversitat fun-
cional, que necessita més espais complementa-
ris per a tindre més perspectiva. També hi ha 
altres aspectes que volem treballar en el futur, 

com l’habitatge social, la d’urgència o tindre 
pisos tutelats per a persones amb diversitat 
funcional. La possibilitat de concentrar al ma-
teix espai aquesta àrea ens ajudaria molt a fer 
un pas més.

Altre dels aspectes més significatius és que 
la major despesa per habitant (86,13 euros) 
va a parar a Educació. En què es tradueix 
aquesta aportació?
Tenim aquesta aportació important principal-
ment perquè tenim el conservatori musical, 
que forma part de la xarxa de la infraestruc-
tura educativa i és municipal però dona servei 
als pobles veïns. L’educació al final és compe-
tència de la Generalitat i volem que s’equilibre 
més. És una despesa gran però reverteix en la 
ciutadania. A Meliana hi ha una cultura i tra-
jectòria musical molt important i al final es 
nota i s’ha de valorar aquesta aposta.

També s’ha fet un gran impuls a la trans-
parència i a la participació ciutadana. Què 
t’ha ensenyat el poble?
La gent ens ajuda, més que a fer coses noves, a 
l’hora d’establir les prioritats en funció al que 
necessiten, per exemple quant a neteja o l’ús 
dels contenidors, l’estat del mobiliari urbà o 
els parcs. 

En 2015 vas començar la legislatura amb 
una herència de deute de 126.000 euros 
que vas reduir a 44.000 l’any següent. Des 
de 2017 la xifra és de 0 euros. Quin és el 
secret?
Meliana sempre ha tingut uns nivells de sa-
nejament econòmic molt controlats amb un 
deute baix. Quan el PP governava en les admi-
nistracions públiques valencianes i les subven-
cions es repartien com es repartien, teníem 
un deute d’un poc més del 30% del pressupost 
ordinari, que és el màxim que hem tingut. 
A nosaltres ens quedava eixe deute i amb el 

superàvit que hem obtingut s’ha eliminat, 
però també a mesura que han entrat més sub-
vencions. El sanejament és molt important per 
a revertir-ho en les necessitats del poble.

Com es governa en coalició en Meliana?
És un repte important, però és el que tocava 
en aquest moment. Hem tingut les nostres di-
ficultats però acabar la legislatura i veure que 
hem tingut estabilitat em fa quedar-me amb 
una sensació positiva. També és cert que depén 
de si estàs al grup minoritari o al majoritari, 
com és el nostre cas, però és un joc d’equili-
bris. Nosaltres vam oferir al PSPV que elegiren 
l’àrea que més els agradara i tots hem tingut 
el nostre espai. Hi ha moments de tensió però 
no són els majoritaris i en general estem prou 
satisfets.

Tornes a presentar-te com a cap de llista de 
Compromís. Quines expectatives tens?
Em torne a presentar perquè un projecte ne-
cessita més temps que quatre anys per a tancar 
el seu cicle de canvi, encara que la veritat és que 
ha sigut difícil prendre la decisió. Les expecta-
tives les veig positives però som conscients que 
hi ha molts elements que influeixen més enllà 
de les concepcions locals. Estic treballant molt 
a gust i la il·lusió està ací.

“
”

La despesa en 
Educació és gran 
però reverteix en 

la ciutadania

La rehabilitació patrimonial del Pa-
lauet de Nolla

La marca dels ‘Productes Horta de 
Meliana’

La construcció d’un nou centre educa-
tiu i d’un pavelló esportiu cobert
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L’Alcalde de Meliana ha 
treballat al municipi amb 
estratègies europees perquè 
els canvis tinguen fruits ara i 
en el futur.

“Quan les coses van bé, la gent et demana més”
JOSEP RIERA // ALCALDE DE MELIANA
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Què et van semblar els resultats de 2015 en 
els quals el PSPV es va convertir en la força 
més votada de Rafelbunyol?
Aquests resultats representaven l’estat d’ànim 
i l’estat en general d’una població que ja estava 
cansada d’un projecte caduc del PP i apostaven 
per un canvi. Això és el que oferia i ofereix el 
PSPV. La gent va decidir majoritàriament que 
el PSPV fora el partit més votat on vàrem pas-
sar de tindre 3 regidors en 2011 a tindre 5 regi-
dors en 2015.

Ostentes un títol especial: eres l’alcalde més 
jove de la Comunitat Valenciana. Què creus 
que ha aportat eixa singularitat a Rafelbu-
nyol?
En aquesta legislatura he sigut l’alcalde més 
jove de la Comunitat Valenciana i crec que això 
sobretot el que ha aportat és frescor i alhora 
moltíssima responsabilitat.  Quan una perso-
na fa el que li agrada, ho viu amb moltíssima 
responsabilitat perquè el càrrec d’alcalde no és 
un privilegi, sinò una responsabilitat. En 2015 
va entrar molta gent jove en els partits polítics 
i això també ha ajudat al fet que s’introduïsca 
una perspectiva jove dins de les institucions 
valencianes.

Quina visió tens d’un PSPV que s’ha rege-
nerat amb rostres joves amb talent i a més  
ostenten càrrecs de responsabilitat?
La ciutadania demanava regeneració democrà-
tica dins dels partits. La gent de Joventuts  hem 
fet el salt a governar institucions i a portar el dia 
a dia dels nostres veïns i veïnes. Sandra Gómez 
o l’alcaldessa Tania Baños són  exemples de gent 
jove dins del PSPV que ha decidit fer el pas però 
sobretot que ha defensat els drets de la gent jove 
i de la resta. Nosaltres complim amb eixe pacte 
social que se’ns va dir. Com més estudieu, més 
us formeu i nosaltres ho complim i les instituci-
ons no i, per això, estem ací per a canviar-les des 
de dins i hui dia són referents en cadascun dels 
seus municipis. Estic convençut que enguany 

molts més joves entraran en les llistes del PSPV, 
perquè el PSPV és un partit d’avantguarda que 
no gira l’esquena als seus veïns, sinó que vol tor-
nar a liderar les institucions en 2019. 

La gent jove està més implicada en el món 
de la política o continues veient certa des-
afecció?
Hui les formes de participar en política són 
molt diferents a les de fa 15 o 20 anys.  Hui es 
participa d’eixe debat en les cafeteries i en els 
bars perquè la política sempre és necessària 
i per eixe motiu, es parla dels problemes que 
tenim la gent jove com és l’emancipació, el 
lloguer dels habitatges, el treball i el tipus de 
treball. La gent necessita la política per a dur a 
terme els seus projectes de vida. Per això estem 
nosaltres ací, amb mesures com s’estan prenent 
des de la Generalitat per a intentar des de les 
institucions controlar eixos preus abusius de 
lloguer, les ajudes de lloguer, eixos joves que es 
formen amb unes taxes més reduïdes.  Després 
de 4 anys és molt gratificant però alhora és mol-
tíssim treball que dediques al que t’agrada: fer 
la vida més fàcil a la gent del teu poble i fer un 
futur i present millor per a tots.

En 2015, era un dels ajuntaments amb més 
deute. L’Ajuntament en aquests quasi 4 
anys ha aconseguit reduir-lo dràsticament. 
Per què cal deduir el deute? Com s’ha acon-
seguit?
En 2015 el deute era del 110% del teu pressupost, 
intervinguts, amb un Pla d’Ajust i amb poca 
capacitat d’inversió. Ara en els últims pres-
supostos hem baixat del 75% d’endeutament 
i ja hem pogut fer inversions financerament 
sostenibles però eixe deute s’ha de liquidar sí o 
sí. Enguany acabàrem per baix dels 3 milions 
d’euros i s’haurà reduït, per tant, un 60% el deu-
te i acabàrem en 2019 en menys de 2 milions i 
mig. És necessari que aquest ajuntament tinga 
deute 0 perquè eixos 600.000 euros que es des-
tinen any rere any en deute en els pressupostos 
es podrien destinar a serveis socials, ampliació 
de personal, cultura, esports i ocupació. Eixos 
diners que s’estan destinant als bancs a pagar 
eixes factures impagades de l’anterior govern o 
per pagar “pufos” de l’anterior Govern. El meu 
compromís és que durant la pròxima legisla-
tura s’aconseguisca l’objectiu de deute zero en 
aquest ajuntament.

Com s’aconsegueix això?
S’aconsegueix no gastant més del que tens, no 
descobrisc cap fórmula però fent una gestió efi-
caç i eficient i destinant eixos recursos al que la 
ciutadania de Rafelbunyol necessita.

Governes en minoria amb suport extern i 
sense aliances. Quin balanç fas del PSPV?  
El balanç és molt positiu. Veníem d’un ajunta-
ment governat durant més de 30 anys per una 
mateixa persona amb un projecte totalment 
caducat i antiquat.  Hui la ciutadania percep un 
canvi i veu que els seus governants són accessi-
bles, són pròxims, que no han de suplicar una 
cita amb el seu responsable polític. En aquests 
4 anys, han passat més de 600 persones per 
aquest despatx i després hem estat també en les 
seues activitats perquè les associacions estaven 
oblidades. Hui les associacions donen vida a 
Rafelbunyol que és al final el que nosaltres volí-

em, un Rafelbunyol alegre, viu, dinàmic. S’han 
aconseguit demandes històriques com la cons-
trucció d’un col·legi nou i esperem que per al 
curs 2019-2020 estiga fet. El polígon torna a ser 
tot un referent de la comarca i genera ocupació.
A més ara s’inverteix el triple pràcticament 
en Serveis Socials perquè continua havent-hi 
gent que els necessita per a tindre una vida 
normal. Durant l’any passat s’invertiren més 
de 600.000 euros en polítiques actives d’ocupa-
ció que va donar treball a més de 130 persones 
d’aquest municipi en diferents programes del 
Servef i de diferents programes de Diputació.

Com encares la recta final de la legislatura?
Veurem l’aprovació dels pressupostos de 2019, 
que té un clar objectiu, que és ampliar el perso-
nal de l’Ajuntament per a continuar prestant 
serveis, perquè els ajuntaments cada vegada 
assumeixen més competències amb menys 
personal. L’administració no ens qualifica de 
majors d’edat i la meua aposta en els pressupos-
tos serà ampliar-lo perquè continua tenint els 
mateixos treballadors que quan érem 5000 ha-
bitants. També, serà important començar a ini-
ciar Rafelbunyol Smart City perquè volem ser 
una ciutat intel·ligent i moderna. Hem anat a 
Brussel·les per a veure com ser una Smart City. 
No és una cosa de futur sinó de present perquè 
optimitzàrem molt millor els recursos i a mit-
jà llarg termini és ser una ciutat capdavantera 
i explotar al màxim totes eixes qualitats que 
tenim.

Què t’agradaria si revalidasses en 2019, el 
teu segon gran objectiu?
Consolidar. Aquests quatre anys han 
sigut de molta feina però se’ns han 
quedat curts per a l’ambiciós que 
és el projecte. Per tant, rema-
tar el tema de l’ampliació del 
centre ambulatori per a la prò-
xima legislatura, continuar 
treballant per a implementar 
polítiques actives d’ocupació 
des de l’administració i fer 
d’aquest ajuntament un con-
sistorio molt més gran per a 
poder abordar totes i cadascuna 
de les demandes del poble. Em 
presente per a seguir amb aquest 

projecte de modernització de ciutat intel·ligent 
i de ciutat viva i alegre que es produirà perquè ja 
s’està produint.

Com afrontes personalment i anímicament 
les pròximes eleccions?
Amb més ganes si cap perquè ara ja sé el que és 
ser alcalde i per tant s’està molt més tranquil 
En 2015, em recomanava la gent jove als seus 
pares i hui en dia, ja em coneixen tots els veïns 
i veïnes gestionant el seu poble. Jo em presente 
a guanyar però amb una majoria molt més qua-
lificada perquè el grau de coneixement del can-
didat és molt major i eixe era un hàndicap en 
2015. Ara ja et coneixen governant, coneixen 
al govern, la gestió i la gent percep que és una 
gestió molt tranquil·la, que genera estabilitat 
en el seu municipi que no ha creat cap mena de 
mal rotllo, ninguna crisi i per tant les afronte 
amb molta tranquil·litat i amb eixa ambició de 
continuar fent un Rafelbunyol gran i les afron-
te a guanyar.

“
”

El PSPV
és un partit 

d’avantguarda que 
no gira l’esquena 

als seus veïns

La construcció del segon col·legi gràcies a Edi� cant

La modernització, el canvi d’eixe ajuntament vell i caduc per un més modern i 
que es relaciona amb els veïns

La recuperació del nostre polígon industrial com a motor de creació i de riquesa

Encerts de Govern

PSPV

Govern de Rafelbunyol

A. LADRÓN DE GUEVARA

Va entrar a l’oposició en 2011 
amb 19 anys i quatre anys 
més tard, es va convertir 
en l’alcalde més jove de la 
Comunitat Valenciana. Fran 
López ha posat les ganes 
per un municipi molt més 
viu i alegre i la passió que li 
dedica al que més li agrada: 
fer la vida més fàcil a la 
gente del seu poble.

“Hui tenim un Rafelbunyol alegre, viu i dinàmic”
FRAN LÓPEZ // ALCALDE DE RAFELBUNYOL

Què t’agradaria si revalidasses en 2019, el 
teu segon gran objectiu?
Consolidar. Aquests quatre anys han 
sigut de molta feina però se’ns han 
quedat curts per a l’ambiciós que 
és el projecte. Per tant, rema-
tar el tema de l’ampliació del 
centre ambulatori per a la prò-
xima legislatura, continuar 
treballant per a implementar 
polítiques actives d’ocupació 
des de l’administració i fer 
d’aquest ajuntament un con-
sistorio molt més gran per a 
poder abordar totes i cadascuna 
de les demandes del poble. Em 
presente per a seguir amb aquest 

continuar fent un Rafelbunyol gran i les afron-
te a guanyar.

07www.valenciaextra.com RAFELBUNYOL



Quins projectes històrics heu tirat avant a 
Rocafort dels quals et sents orgullós?
Hi ha dos projectes dels quals jo em sent par-
ticularment orgullós. El primer d’ells és l’ad-
quisició de Villa Amparo. Crec que és un èxit 
col·lectiu de Rocafort, un èxit dels col·lectius 
socials que porten tants anys lluitant perquè la 
realitat de la qual hui gaudim haja sigut possi-
ble. Però, a més, estem avançant en un projecte 
perquè Villa Amparo siga la seu permanent de 
la Casa dels Poetes. També estic molt satisfet 
de les obres de remodelació a Casa Bou. Per fi, 
podrem gaudir d’aquest important bé patri-
monial en el qual hem invertit més de 900 mil 
euros. Aquests dos projectes per a mi són l’em-
blema d’un Rocafort que creix, que es marca 
objectius i els aconsegueix.

Rocafort ha apostat fermament per la cul-

tura...
La cultura és un dels ingredients essencials 
per a l’actual equip de Govern. Som seu perma-
nent dels premis de la crítica literària valen-
ciana, i els pròxims premis, en la primavera 
de 2019, es concediran en Villa Amparo. Però, 
a més, crec que hem avançat a aconseguir una 
oferta cultural molt àmplia, molt dinàmica i 
pensada per a totes les edats, situant Rocafort 
en la primera línia de l’avantguarda cultural 
amb esdeveniments com la València Negra de 
la qual Rocafort també serà seu.

Parlem del projecte de l’assarb per a aigües 
pluvials. Ens pot avançar novetats?
Hem mantingut diverses reunions amb el 
Consell d’Agricultura i Medi Ambient, però 
sobretot tenim un compromís per a demanar 
la canalització de les aigües pluvials i que se 
solucionen els riscos d’inundabilitat que suc-
ceeixen quan s’esdevenen pluges torrencials 
en una zona molt determinada del municipi, 
que afecta en major mesura a Godella. Rebut-
gem de ple el projecte de fer una assarb a cel 
obert que supose una frontera divisòria que 
separe de manera irreversible el terme muni-
cipal de Rocafort, dividint-lo en dos. No volem 
una frontera de formigó. Per tant, la canalitza-
ció ha de fer-se, però ha de ser subterrània. La 
Conselleria és plenament conscient d’aquesta 
problemàtica i ja està treballant en la redacció 
del projecte.

I d’eixe ànim de defensar l’horta, naix el 
Consell Agrari Municipal
En efecte. Jo crec que és un actiu molt impor-
tant perquè és un punt de connexió per a ficar 
en l’agenda municipal els problemes dels agri-

cultors de l’horta de Rocafort. Som molt cons-
cients de la problemàtica del sector citrícola, i 
volem també aportar solucions.

Rocafort també és sinònim de solidaritat 
amb l’actual Casal d’Acollida.
El funcionament i els requisits competeixen 
en exclusiva a l’Ajuntament de València, que és 
el titular del centre. Nosaltres hem signat un 
conveni de col·laboració per a prestar la nostra 
ajuda a la gestió. A pesar que hi ha qui s’obstina 
a tornar a una Espanya en blanc i negre i di-
fondre ‘bulos’ que són falsos sobre delinqüèn-
cia de la immigració, no hi ha ni un sol cas de 
delinqüència que siga atribuïble als usuaris del 
Casal d’Esplai a Rocafort, com així ho testifi-
quen els comunicats diaris de la Policia Local 
de Rocafort. Estic molt satisfet que persones 
que travessen situacions de gran gravetat tro-
ben a Rocafort pau i assossec.

Pressupostos aprovats sense cap vot en 
contra. Com s’aconsegueix?
Crec que es fa parlant amb tots els grups, 
marcant les prioritats que són necessàries, re-
duint el deute i sense contraure deute públic. 
Ens mantenim en la nostra promesa de deute 
0. Però, sobretot, crec que és important que 
comprenguem tots que la política i la gestió 
municipal, no tenen res a veure amb “el or-

deno y mando” que va establir el PP fa alguns 
anys, sinó la proximitat, la complicitat amb 
els problemes dels veïns i veïnes, i buscar solu-
cions. A mi no em van donar una vareta màgi-
ca, a mi em van donar una vara de comanda-
ment. I amb eixa vara, que compartisc amb 
tots els meus companys de la Junta de Govern, 
intentem buscar solucions possibles als pro-
blemes reals. Crec que eixa és la recepta per a 
aconseguir el consens i la implicació de totes 
les forces polítiques. Tant el Govern com l’opo-
sició som necessaris perquè Rocafort prospere 
i millore dia a dia.

I amb aquests pressupostos aprovats, quins 
projectes de futur teniu?
Tenim projectes de futur que tenen a veure 
amb una major vertebració del nord i el sud del 
municipi. Guanyem tots perquè fem possible 
que cada vegada més gent s’acoste al comerç lo-
cal a comprar els seus productes diaris i que el 
puguen fer caminant o amb bici. A més, volem 
que l’avinguda de les Corts Valencianes siga un 
corredor amigable. Instal·làrem reductors de 

velocitat. Rocafort és un municipi 30 i volem 
que continue sent-ho durant molts anys. En 
fi, tenim un fum de projectes en el tinter per 
a desenvolupar durant els pròxims anys, i con-
tinuar avançant en un model de creixement 
urbà sostenible i amigable. A més, hem ins-
tal·lat uns detectors de CO

2
 en diferents punts 

del municipi perquè ens prenem molt de debò 
el control d’aquestes emissions en tot el terme 
municipal.

Quins han sigut els punts forts de la gestió?
Hem invertit moltíssim més, i hem multi-
plicat per cinc les inversions que provenen 
d’altres administracions públiques. Però, so-
bretot, hem sigut capaços de crear un clima de 
consens i enteniment que senta molt bé. Hem 
sigut capaços de ser una única veu a pesar que 
teníem un Govern format per quatre forces 
polítiques. La crispació en els plens municipals 
vull que siga el passat per sempre. La política és 
parlar. I sobretot crec que l’èxit de la gestió és 
que hem referenciat a Rocafort com un muni-
cipi singular, atractiu i que creix d’una manera 
estructurada i ordenada.

Tornes a postular-te com a Alcalde de Ro-
cafort. Per què han de confiar en tu?
Crec que hem demostrat que som un partit i 
unes sigles que defensen a Rocafort abans que 
res. Que som capaços de solucionar problemes 
i de gestionar.  Rocafort hui és un dels munici-
pis més sans d’Espanya econòmicament, i més 
sanejats de la Comunitat Valenciana. Però, 
sobretot, crec que ens queden encara molts 
projectes en el tinter. Per això, li demanaré als 
meus veïns i veïnes que continuen confiant en 
mi i en el meu equip. Jo, per descomptat, visc 
cada minut de la gestió municipal amb molta 
passió, i crec que contribuïsc a fer que Rocafort 
siga un poble millor.

I si eres elegit, què és el primer que faries?
Organitzar, com més prompte millor, les obres 
perquè l’entorn de la plaça del Cementeri i 
l’avinguda de Corts Valencianes vegen la llum. 
També, organitzaria tot perquè les obres del 
Parc del Poble Ramón Fuentes tiren avant i 
guanyem eixe pulmó verd de l’Horta. Aquests 
són els dos primers projectes que faré si els 
veïns i veïnes de Rocafort continuen confiant 
en mi.

“
”

Tant el Govern 
com l’oposició 
som necessaris

Les inversions en obres de millora a 
Rocafort

La compra de Villa Amparo i la 
remodelació de� nitiva de Casa Bou

 La cerca de consensos i l’articulació 
de prioritats i acords

Encerts de Govern

Govern de Rocafort
PSPV + ++

T. LÓPEZ

Villa Amparo i Casa Bou, 
l’emblema d’un Rocafort 
que segueix creixent sota 
el Govern que lidera Víctor 
Jiménez.

“El nostre govern s’ha bolcat en la proximitat i la 
complicitat amb els problemes del veïnat”

VÍCTOR JIMÉNEZ // ALCALDE DE ROCAFORT
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Com estava l’Ajuntament quan vàreu en-
trar en 2015?
Ens vam trobar la pitjor situació econòmica de 
la història de l’Ajuntament de Moncada. Hi ha-
via 13 milions d’euros de deute a llarg termini, 
4,5 milions  d’euros de deute a proveïdors ge-
nerats pel PP, factures impagades des de l’any 
2011, i formàvem part de la llista negra de 
ciutats més endeutades d’Espanya. A més, ens 
vàrem trobar amb una forta directriu del Mi-
nisteri segons la qual havíem de liquidar una 
mercantil que era 100% de capital municipal 
perquè portava més de dos anys consecutius 
amb pèrdues. Era la pitjor situació econòmica 
de l’ajuntament i hi havia una hipoteca reputa-
cional molt gran.

Han passat 4 anys i la situació és molt mi-
llor. Com ho heu aconseguit?
No ha sigut fàcil. Teníem el fort deute econò-
mic i la forta fiscalització d’ens administra-
tius de rang superior al municipal, que d’al-
guna manera desconfiaven per eixa herència 
rebuda pel desgovern del PP. Però nosaltres 
sempre hem confiat que el futur de Moncada 
pertany a l’esperança. Hem sigut capaços de 
reduir el deute a llarg termini en 6 milions 
d’euros i podem dir que no hem apujat els im-
postos als ciutadans. I hem seguit lluitant per 
les nostres línies ideològiques tant des de la 
salut, l’educació o els serveis socials, sempre 
posant a les persones al centre de les nostres 
mirades. Malgrat això, moltes vegades no està 
valorat perquè la ciutadania és molt exigent. 
L’única intenció ha sigut la de gestionar, ar-

reglar i tornar a la senda de la responsabilitat 
amb honradesa. 

Com han evolucionat les infraestructures?
A pesar de l’endeutament, no hem parat de 
millorar Moncada. Hem realitzat obres per a 
remodelar integralment i adaptar a les noves 
normatives carrers, com el de Quart o Sevilla, 
però també hem construït dos aparcaments 
públics i totalment gratuïts, perquè estem es-
tudiant un nou model de ciutat pel qual no es 
circule tant pel nucli històric i la gent es des-
place més caminant. També vam comprar el 
bus municipal i hem implantat el carril bici 
en una zona. A més, hem millorat les nostres 
instal·lacions esportives als poliesportius i ara 
tenim dos projectes molt importants d’uns 
200 mil euros per a construir dos parcs infan-
tils en barris nous. Un aspecte molt important 
per a nosaltres també foren les millores dels 
col·legis i la construcció de l’aula per a xiquets 
de 2 a 3 anys. A nivell cultural, hem impulsat 
el Museu de la Seda amb uns 300 mil euros per 
a millorar les instal·lacions i que siga una reali-
tat com més prompte, millor. I sobretot, al que 
estem destinant una forta inversió és al canvi 
de lluminàries, ja que l’Ajuntament de Monca-
da venia del famós pla Rus de la Diputació, on 
es van substituir totes les lluminàries per Leds 
que no han funcionat.

Tot i estar en minoria, quin percentatge 
del programa electoral heu complit?
Entre el 70 i el 80%, segons vam calcular. Hi 
ha hagut coses que no s’han pogut aconseguir, 
qüestions que no depenen de nosaltres perquè 
impliquen determinades expropiacions de sòl, 
que són futuribles que ens agradaria molt po-
der aconseguir.

Quines són les dades d’ocupació i com s’ha 
treballat aquest tema?
La veritat és que la repercussió ha sigut molt 
positiva. Quan entràrem teníem uns 3.300 
ciutadans que estaven en atur i hui no arriben 
a mil. Ací ha sigut molt important l’impuls 
de Labora, ja que ens ha ajudat amb persones 
de sectors estancats, menors de 30 anys amb 
formació universitària o sense i també amb 
majors de 55 anys, als que hem contractat per a 
eixir de la seua difícil situació. Però encara ens 
queda molt de treball, perquè entre els 30 i els 
55 encara hi ha una barrera important. 

Com s’ha gestionat el tema de mobilitat?
Gràcies a la Conselleria de Transport vàrem 
aconseguir que l’EMT tornara a Moncada, 
una reivindicació històrica molt potent de 
cinc alcaldes que, aproximadament, costa 
uns cent mil euros a Moncada i que abona la 
Conselleria. Nosaltres anem més enllà perquè 
volem que entre dins, però això ja són compe-
tències majors. Treballem i lluitem, però com 
bé diguem els socialistes en el nostre nou lema: 
«Sumem forces entre tots i estem segurs que 
així cadascuna de les ciutats de la Comunitat 
Valenciana millorarà».

Quin balanç personal fas d’aquests 4 anys?

Probablement, el moment més difícil va ser 
quan, després de negociar molts mesos els 
Pressupostos Municipals de 2017, no vam 
aconseguir aprovar-los i vaig decidir presentar 

una Qüestió de Confiança. Eren els pressupos-
tos de la recuperació de la ciutat de Moncada 
i cap membre de la corporació va ser capaç de 
veure que eren positius, més enllà d’una qües-
tió de què qui els presentava era jo. En aquell 
moment vaig tindre clar que el motiu pel qual 
m’havia presentat a les eleccions era tornar 
l’esplendor. A pesar de tot allò, va ser positiu 
perquè va reforçar-me com a persona i com 
a política. D’altra banda, per a mi el dia a dia 
i el contacte amb la gent és molt gratificant. 
Ajudar a una persona que ha tingut una qües-
tió particular és el que em dona energia per a 
continuar.

Per què Amparo Orts es presenta a les elec-
cions?
Al mes d’octubre de 2018 la comissió d’èti-
ca i garanties del PSPV ja va comunicar-me 
la meua candidatura i, per a mi, és un orgull 
tindre el suport total del partit per a portar 
endavant aquesta tasca, a pesar de totes les di-

ficultats. Em presente amb la mateixa il·lusió, 
força, responsabilitat i ganes de treballar per-
què Moncada m’ha vist nàixer i créixer i crec 
que Amparo Orts és positiva per a la ciutat de 
Moncada. Per tant, necessite continuar amb 
el projecte que hem fet aquests 4 anys, que no 
han sigut suficients per a nosaltres, perquè la 
recuperació econòmica d’una ciutat necessita 
temps. Demane a la gent sobretot confiança, ja 
que són molts els grups que intenten donar-nos 
mala imatge, però jo estic segura que les coses 
més negatives es resoldran i que podrem aca-
bar amb el nostre projecte i deixar Moncada 
on es mereix.

Quines serien les principals línies de la se-
gona legislatura?
És fonamental el deute zero, perquè podríem 
parlar de moltíssimes coses positives per a la 
ciutadania a nivell de reducció d’impostos i de 
millora total en les inversions. També m’agra-
daria construir un nou centre de cultura i un 
auditori perquè Moncada és una ciutat molt 
cultural, amb moltíssima tradició, i necessi-
tem un espai per açò.

“
”

Ens trobàrem amb 
la pitjor situació 

econòmica i 
reputacional

L’aposta en Serveis Socials amb un 
equip de 30 persones

El gran esforç econòmic amb una re-
ducció del deute en 6 milions d’euros.

Centre de Dia i les ajudes per a associaci-
ons de diversitat funcional

Encerts de Govern

Govern de Moncada
PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

Va arribar en 2015 després 
d’anys de govern del Partit 
Popular. Amparo Orts, veïna 
i alcaldessa de Moncada, 
reconeix que ajudar als seus 
veïns i veïnes és la gasolina 
per a continuar cada dia. En 
quatre anys, ha aconseguit 
reduir el deute gràcies a una 
important gestió econòmica 
i per damunt de tot, ajudar 
a les persones amb un 
increment destacat en 
ajudes socials.

“Ajudar a la gent em dona energia per a continuar”
AMPARO ORTS // ALCALDESSA DE MONCADA
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Tots coneixem Puçol, però quin diries que 
és el seu principal atractiu turístic?
El que té d’especial Puçol és que tenim mar i 
muntanya. Som un municipi xicotet, no en 
nombre d’habitants, però sí quant a terme, 
però tenim de tot. Fins i tot, una gastrono-
mia tradicional, mediterrània i de poble, que 
s’aprecia molt. No obstant això, sobretot, vull 
destacar la nostra platja. És una platja xicoteta, 
de tot just dos quilòmetres, però és una platja 
de bandera blava amb la Q de qualitat, que no 
està massificada, i que tractem no solament de 
tindre-la cuidada, sinó també que siga acces-
sible, com ho vam fer amb les 24 rampes que 
col·locàrem en la zona sud. Mantenir la bande-
ra blava suposa un important esforç econòmic 
per a l’Ajuntament, que no té el mateix finan-
çament que els municipis de més de 20.000 
habitants, però estem conscienciats de la im-
portància de continuar mantenint la qualitat.

El comerç local suposa un important mo-
tor econòmic per als municipis. De quina 
manera el potencieu?
A més de col·laborar amb ells en tot el que ens 
sol·liciten, s’ha potenciat molt la Fira de Co-
merç, que realitzem al juliol. Però a més, tam-
bé hem dut a terme, per primera vegada, una 
Fira de Comerç per Nadal, que ha sigut tot un 
èxit. Estem treballant en eixa línia de dina-
mització perquè, si no es potencia el comerç 
local, perdríem un important motor econò-
mic per a Puçol. Són xicotets comerços, però 
generen treball i, a més, creen riquesa dins del 
municipi.

Puçol ha sigut reconegut amb el Premi per 
la Lluita contra la Violència de Gènere.  Què 
ha suposat aquest reconeixement?
De tots els municipis d’Espanya, només van 
reconéixer a onze, entre els quals es trobava 
Puçol, juntament amb altres ciutats impor-
tants com Madrid o Cadis. Vam ser pioners a 
treballar conjuntament amb la Guàrdia Civil i 

la Policia Local. Es tracta d’un treball preven-
tiu i de control. L’important, ací, és que es fa un 
seguiment molt exhaustiu tant per a controlar 
que es complisquen les ordres d’allunyament, 
com assegurar la protecció de les víctimes per-
què se senten segures. L’important és que de-
nuncien perquè nosaltres estem ací.

En matèria d’ocupació, quins programes 
esteu duent a terme per a millorar la inser-
ció laboral de la ciutadania?
S’estan fent molts programes d’inserció labo-
ral amb comerços locals i de fora del municipi. 
A més, s’ha creat una bossa social per a aturats 
de llarga durada de la localitat, que va rodant 
perquè tots tinguen l’oportunitat de treballar 
a l’Ajuntament. Sempre treballem amb jorna-
da completa i amb una durada mínima de sis 
mesos. A això s’ha afegit una línia d’ajudes lo-
cals per als comerços que contracten a aturats 
de llarga durada.

Teniu el festival de curtmetratges que és 
quasi un referent. Com ha evolucionat?
Ha evolucionat moltíssim i, fins i tot, s’ha do-
blegat el nombre de participants. El festival 
consisteix a triar un tema sobre el qual es de-
senvolupen els curts, i després es fa la presen-
tació d’aquests. Més que el premi, que és una 
ajuda per a la gent que vol viure d’aquest món, 
és un impuls per a visibilitzar-los. Per des-
comptat, tenim més accions culturals, com els 
Premis Literaris de Narrativa i Poesia o la Casa 
de Cultura, que sempre està fent diferents ac-
tivitats, com per exemple el teatre o el cinema, 
que, per a l’Ajuntament, ha suposat un impor-
tant esforç econòmic mantenir-lo, però que 
sabíem que no volíem perdre el cinema de tota 
la vida on, a més, es projecten pel·lícules quasi 
d’estrena, i s’omple sempre.

Una iniciativa que ha cridat l’atenció ha si-
gut WhatsApp És Puçol. Quin acollida ha 
tingut?
Ens vam adonar que hi havia veïns i veïnes que 
no s’assabentaven dels actes que féiem a Puçol, 
i decidirem crear WhatsApp És Puçol. A través 
d’aquest número, no solament informem de 
tots els actes, sinó també de les emergències, 
talls de trànsit, etc. Ho iniciàrem fa un any, 
més o menys, i ha sigut tot un èxit amb més de 
2.000 persones ja apuntades, i sumant.

Fent balanç. Quins projectes destacaríeu 
d’aquesta legislatura?
Hem intentat canviar la fisonomia del munici-
pi amb projectes d’asfaltat, de remodelació de 
places i de millorar l’accessibilitat de diferents 
punts del poble. A més, teníem un punt negre 
d’inundacions en l’avinguda Molí de Vent, de 
tota la vida, i ens vam proposar arreglar-ho sí o 
sí. Va ser una obra faraònica, que es va dur a ter-
me en termini, i que a més, a la setmana, vam 
poder comprovar que va ser una decisió correc-
ta perquè va caure un aiguat de 76 litres, i més 

tard un altre de 113 litres, i no es va inundar 
res. Tanmateix, això ens va costar una reprova-
ció, suposadament, per una mala gestió que no 
solament era urgent per a evitar inundacions, 
sinó que va quedar demostrat que funciona.
I, actualment, tenim en marxa la construcció 
d’un pont, al carrer Mercé Rodoreda, de costat 
a costat del barranc, que estarà finalitzat al 
març. Es tracta d’una obra històrica, que esta-
va contemplada en el Pla General de l’any 95. 

Tornes a presentar-te com a alcaldessa. 
Què li diríes als ciutadans perquè confia-
ren en tu una altra vegada?
Jo simplement els diria que jutgen i valo-
ren el treball que s’ha fet. La nostra línia, 
si governàrem novament, seria la mateixa: 
treballar per i per al poble. Nosaltres tenim 
clar que quan ve un ciutadà amb un proble-
ma, per molt xicotet que siga, hem de tre-
ballar per a resoldre’l perquè eixe és el seu 
problema, i crec que l’estem aconseguint.

Quins projectes se us han quedat pendents?
Tenim molts projectes pendents, com portar 
el carril bici a les urbanitzacions; l’ordenació 
del trànsit en el Camí Llíria; o cobrir una de les 
pistes del Poliesportiu. Així mateix, continuà-
rem treballant en el tema de l’accessibilitat. De 
fet, un company, que va ser alcalde, deia: “els 
polítics hauríem d’agafar un dia una cadira 
de rodes i patear tot el poble”. Jo no vaig aga-
far la cadira, però sí que vaig haver d’agafar-la 
amb la meua mare i vaig comprovar que, fins 
i tot les zones en les quals se suposava que hi 
havia accessibilitat i rampes, era impossible.

Quatre anys després, com t’agradaria que 
haguera evolucionat Puçol?
D’una banda, m’agradaria que hagueren desa-
paregut les vies del tren que divideixen Puçol, i 
que en el seu lloc hi haguera un gran passeig i, 
per un altre, haver realitzat accions per a revi-
talitzar la zona antiga de Puçol.

“
”

Puçol ha sigut 
premiat per la seua 

lluita contra la 
violència de gènere

La transformació del poble urbanísti-
cament i la millora de l’accessibilitat

La creació d’ocupació

La lluita contra la violència de gènere

Encerts de Govern

Govern de Puçol
PSPV

T. LÓPEZ

Potenciar el comerç local, 
treballar per al poble i 
millorar l’accessibilitat de 
Puçol són algunes de les 
línies que han marcat la 
legislatura de Lola Sánchez.

“Hem intentat canviar la fisionomia de Puçol
fent-lo més accessible”

LOLA SÁNCHEZ // ALCALDESSA DE PUÇOL
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En 2014, accedeixes a l’alcaldia amb un 
pacte de Compromís i EU. En 2015, vas ser 
la força més votada, quin balanç fas?
Després dels resultats electorals, va ser el Par-
tit Socialista la força més votada i iniciàrem en 
solitari la legislatura. Uns pocs mesos després, 
pactàrem amb Compromís. Jo faig un balanç 
molt positiu de com ha funcionat l’equip de 
Govern. Ja veníem de gestionar conjunta-
ment anys anteriors, i ha sigut senzill arribar 
a acords i pactar tot el que és prioritari per a 
Burjassot que són els serveis socials, tenint en 
compte la situació complicada de la qual vení-
em. Per tant, una valoració molt positiva del 
pacte, que definiria com un pacte d’acords, de 
lleialtat i de compromís.

Quin ha sigut el moment més complicat?
D’una banda, el no poder arribar a totes les 
situacions de gravetat, de famílies que estan 
passant una mala situació. Són moments pun-
tuals en els quals sents que voldries fer més del 
que pots. I, per un altre, un moment determi-
nant en la legislatura seria la caiguda del mur 
de Les Sitges. Va ser per a nosaltres un dur colp 
que està veient ja la llum, i que ha servit perquè 
altres administracions que no han tingut eixa 
implicació, s’implicaren.

Una de les iniciatives més singulars ha si-
gut “Alcalde a domicili”.  Com ho han re-
but els veïns?
Va eixir des de la perspectiva de conéixer més i 
veure el que opina la gent referent a qualsevol 
qüestió que el preocupe de la ciutat. Va ser una 
iniciativa molt bonica i, a més, quan la llançà-
rem no esperàvem que tinguera l’acollida que 
va tindre. Agafes d’alguna manera el pols de 
la ciutat i no tens una única visió de les coses, 
sinó una visió molt més àmplia, sempre, des de 
la crítica constructiva. 

El comerç local és clau per al desenvolupa-
ment econòmic d’un poble. Com es troba 
eixe teixit comercial?
Per a totes les ciutats és un motor important. 
Per a la ciutat de Burjassot és l’únic motor.
Des de sempre s’han tingut iniciatives, sobre-
tot des de l’empresa municipal CEMEF, que 
gestiona tot l’àmbit de la formació, de l’ocupa-
ció i de l’empresa, per a definir el comerç local 
i donar-lo a conéixer amb accions que van des 
d’alguna ajuda econòmica o la gestió per a qui 
vulga constituir una empresa fins a fires de 
comerç. En definitiva, es tracta de fer valdre el 
comerç local com a eix central de la nostra ciu-
tat perquè el ciutadà vaja a comprar i no busque 
alternatives, que hi ha moltíssimes.

I, com ha evolucionat l’ocupació a Burjas-
sot?
Ara mateix estem una mica per davall de la 
mitjana nacional. Hi ha gent que diu que la cri-

si ha acabat, però sempre dic el mateix: la crisi 
s’acabarà quan deixen de vindre ciutadans i 
ciutadanes a dir que necessiten una ocupació 
per a tirar qualsevol projecte de vida avant. 
La desocupació continua sent un problema 
en aquesta ciutat, malgrat les dades generals. 
Encara es troben famílies en situació de deso-
cupació i unes altres que, malgrat haver trobat 
un treball, eixe lloc és precari. En eixes línies 
cal treballar.  Malgrat que la responsabilitat i 
la competència és autonòmica, no se’ns escapa 
que hem d’actuar. Per això, tenim diferents lí-
nies d’acció a través del CEMEF.

El Pati de Les Sitges ha sigut notícia en 
aquest 2018. Com es troba actualment?
Després de les actuacions que han anat ha-
vent-hi i els contactes que hem tingut fona-
mentalment a tres bandes - Generalitat Va-
lenciana a través de Patrimoni, Ajuntament 
de Burjassot i la ciutat de València – es va 
determinar que calia actuar sobre la totali-
tat del mur per a consolidar-lo. En la primera 
fase, es va plantejar que calia actuar sobre la 
part que havia caigut, i ara ja actuem sobre tot 
el mur, que esperem que estiga acabat per al 
mes d’abril. A més, amb la caiguda del mur, va 
quedar en descobert una porta que estava se-
gellada, i volem deixar-la oberta perquè dona 
accés a dues sitges més, que ensenyàrem a la 
ciutadania quan concloguen les obres. Volem 
concórrer a la convocatòria que hi ha de Plans 
Directors, i també tenim inversió i compromís 
per part del Govern d’Espanya, per a invertir 
en el monument de Les Sitges i fer una rehabi-
litació integral perquè les generacions futures 
puguen gaudir del que nosaltres hem trobat.

Respecte a la igualtat i a la lluita contra 
la violència de gènere, Burjassot ha rebut 
23.000 euros del Pacte d’Estat. A què es va 
destinar?
Des de fa anys, ha sigut un dels eixos fona-
mentals. De fet, hem impulsat el VioGén, un 
programa que es treballa conjuntament des 
del vessant local amb la Policia Nacional per 
a estar coordinats en qüestions de violència 
de gènere. A més, tenim un departament es-
pecífic de violència de gènere, tant dins de 
l’Ajuntament, com en la Policia Local, desen-
volupant qualsevol actuació que vaja en la línia 
de l’erradicació de la violència de gènere. Per a 
nosaltres és una de les línies fonamentals que 
continuàrem impulsant. Quant a les accions 

feministes, crec que són necessàries, i més 
ara, quan veiem que hi ha determinats partits 
polítics que, precisament, eixos avanços que 
s’han anat aconseguint amb moltíssim esforç 
es veuen amenaçats i, fins i tot, podem fer un 
pas arrere.

Un altre dels reptes ha sigut convertir 
Burjassot en epicentre cultural.
Burjassot sempre ha sigut coneguda pel valor 
de la cultura. Com a formacions polítiques 
d’esquerres, el coneixement és un element 
fonamental perquè un es desenvolupe com a 
persona. Ací, han vingut tot tipus d’artistes, 
actors i actrius, fins i tot hem tingut els Pre-
mis Túria més de 12 anys a Burjassot. Qualse-
vol cosa que signifique cultura, teatre, cinema, 
exposicions és benvingut. De fet, hem posat fa 
uns anys el cinema en marxa, un cinema de 
poble, i hem aconseguit uns èxits tremends en 
taquilla. Nosaltres entenem Burjassot com a 
cultura. La cultura és un dels elements fona-
mentals, al costat de benestar social.

Com ha sigut la gestió econòmica de l’Ajun-
tament?
Com en la majoria d’Ajuntaments, ens hem ha-
gut d’acollir a Plans d’Ajust en l’època de crisi, 
la qual cosa ha significat que hem fet esforços 
importants econòmicament. Fruit d’això, ha 
significat que l’Ajuntament de Burjassot ha 
passat d’estar en els límits màxims de l’endeu-
tament en l’època de crisi, a rebaixar en 5 anys 
aproximadament un 50% el deute històric - 11 
milions d’euros s’han amortitzat-. Ara, estem 
en disposició de demanar qualsevol crèdit per 
a infraestructures o qualsevol inversió. Tenim 
un ajuntament sanejat econòmicament. Això 
forma part d’una bona gestió. Hem incremen-
tat les partides del pressupost que eren impres-

cindibles per a nosaltres, i hem fet l’esforç en 
un altre tipus de partides per a ajustar-nos i per 
a rebaixar el nivell d’endeutament. 

El centre social Ausiàs March ja ha obert 
les seues portes. Què suposa per a Burjas-
sot?
Després de tot el que va significar posar-ho 
en marxa, ha sigut una satisfacció. Allí hem 
destinat un espai per a funcionaris munici-
pals, en aquest cas concret per a Espai Dona; 
una sala per als més majors i una altra de 
lectura; una ludoteca que, pròximament, es 
posarà en marxa; i una sala multiusos en què 
estem planificant fer diferents activitats.
En definitiva, un centre social per a un barri 
densament poblat. És una satisfacció impor-
tant per a mi, com a alcalde, haver pogut fer-lo 
durant la legislatura.

Tornes a presentar-te a l’alcaldia al maig. 
Després de dues legislatures al capdavant 
del consistori, quins són els teus principals 
reptes?
Quatre anys passen amb moltíssima rapidesa 
i tenim pendent fer un xicotet pavelló; millo-
rar alguns carrers de la ciutat; crear carrers de 
sentit únic per a fer-los més gratificants; obrir 
els parcs per a la nostra ciutat; o, malgrat que 
no depén de nosaltres, acabar la superestruc-
tura del barri de l’Empalme i finalitzar la seua 
urbanització. Així mateix, voldríem que el Pla 
Director de Les Sitges puga vore la llum i re-
duir l’impacte de la CV-35. Són reivindicacions 
històriques que té aquest municipi i que, si no 
l’aconseguim ara, continuàrem reivindicant. 
Per tant, queden molts projectes per fer. No 
són grans projectes, sinó coses per a la gent, 
per al benestar de les persones. Per això, amb 
la il·lusió i l’objectiu que queden coses per  fina-
litzar, em presente per a la pròxima legislatura 
2019-2023.

“
”

La crisi s’acabarà 
quan deixen de 

vindre ciutadans a 
dir que necessiten 

una ocupació

Obertura d’espais ciutadans: Centre Au-
siàs March, Parc Viari o Hort d’Almenar

Rebaixa del deute i facilitat de paga-
ment d’impostos

Soterrament zona Empalme

Encerts de Govern

Govern de Burjassot
PSPV +

T. LÓPEZ

Rafa García fa balanç 
d’aquests quatre anys de 
legislatura, i ens avança el 
seu projecte de futur per a 
Burjassot.

RAFA GARCÍA // ALCALDE DE BURJASSOT

“La cultura és un dels elements fonamentals per a 
Burjassot, al costat del benestar social”
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El 14 de febrer feu una sessió informati-
va per al Pla General d’Ordenació. Quines 
són les primeres novetats?
Aquesta modificació del Pla General es fa ma-
joritàriament per a evitar haver de pagar amb 
expropiacions els terrenys que ens queden per 
adquirir. La norma marca que hem de tindre 
10 metres quadrats de zona verda per habitant 
i el Pla General de Godella de l’any 90 preve-
ia un sistema d’adquisició d’aquests terrenys 
que Telefònica va recórrer i va guanyar als 
tribunals, per tant, caigué del Pla General. En 
aquell moment no es va establir un altre, per 
això l’única manera que tenim d’aconseguir 
aquests terrenys és comprar o expropiar. Es-
tem parlant de molts metres quadrats que po-
drien ocasionar entre 9 i 18 milions d’euros, 
perquè depén del preu que et facen pagar. El 
que fem és que en els sectors que queden per 
desenvolupar s’incrementa un poc l’edifica-
bilitat i a canvi els propietaris, quan urbanit-
zen la zona, han de fer les cessions dels sòls 
que ens falten de manera gratuïta. Al mateix 
temps, aquesta modificació posa solució a un 
dels problemes que té Godella, que és que en 
aquests moments està decreixent en població, 
cosa que passa en pocs municipis. L’habitatge 
previst en Godella des de l’any 1990 era ma-
joritàriament xalets o adossats, amb un preu 
tan elevat que la gent jove no s’ho pot perme-
tre i se’n va pobles com Paterna o Burjassot. 
Aleshores ara, en incrementar l’edificabilitat, 
el que més es va a permetre en alguns sectors 
és tindre planta baixa més tres altures. Hem 
obligat també a què aquests sectors tinguen 
almenys el 30% dels habitatges de promoció 
pública, i d’eixe 30%, almenys el 50% en règim 
de lloguer. Anem a canviar un poc la tipologia 
d’habitatge per a afavorir que la gent jove es 
puga quedar, o puga vindre a Godella a viure. 

També, els terrenys que ja hem adquirit amb 
expropiació poden refer-se tot i el desem-
borsament econòmic que estem fent. I per a 
desenvolupar els sectors, hem posat uns re-
quisits que són molt estrictes pactats amb el 
Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambi-
ent. Per exemple, hem de tractar de mantenir 
les superfícies d’arbres o replantar les espècies 
que llevem. Cadascú dels sectors ha de tin-
dre sistemes de drenatge suficients perquè 
no aporten més aigua al barranc. Nosaltres 
pensem que és un avanç. Hem aprofitat per a 
millorar-lo, i l’hem posat damunt de la taula. 
Si no s’aprova, continuarà en vigor l’anterior, i 
quan s’acabe la moratòria per a iniciar expro-
piacions, el 31 de desembre de 2020, es conti-
nuarà amb els processos expropiatoris si no 
tenim cap alternativa. N’hi ha molts sectors 
que ho critiquen, però realment ningú ha po-
sat una alternativa damunt de la taula.

Què pot ocórrer si no s’aprova?
Amb el Pla General de 1990 aquests sectors 
continuaran sent urbanitzables i els propieta-
ris podran presentar un PAI, tindrem les zo-
nes verdes en ‘secarrals’ i podran carregar-se 
tota la zona arborada. A més, podran comen-
çar les expropiacions l’1 de gener de 2021. 
Aquesta solució l’hem pactat amb el Consell 
Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient, que ha 
fet totes les aportacions que s’han arreplegat, 
i ens hem reunit amb els propietaris de tots 
els sectors afectats, i tots ho veuen bé.  El que 
no pot passar és que ningú faça res, perquè si 
ens cauen entre 9 i 18 milions d’euros, aquest 
Ajuntament s’afona. És anar directament a 
què ens intervinga l’Estat i tancar tots els ser-
veis. Això seria un atac brutal a la qualitat de 
vida, a banda que hauries d’apujar els impos-
tos pels núvols per poder fer front a aquests 
diners. Ara, nosaltres en el 2020 comencem a 
tornar els fons que ens va donar l’Estat per les 
expropiacions, hem de tornar 9 milions d’eu-
ros en 10 anys i cada any haurem de dedicar 
un 10% del pressupost a tornar aquests diners, 
se’ns farà pesat perquè no podrem fer inversi-
ons, però ho podrem mantenir. Una altra cosa 
és haver de dedicar un 30%.

Eres la primera alcaldessa d’esquerres a 
Godella. Què suposa per a tu? 
A Godella hem tingut dues alcaldesses de dre-
tes. Jo ho valore molt positivament, crec que 
la llei d’Igualtat que va forçar que les llistes 
hagueren de ser paritàries ha fet que moltes 
dones que en algun moment hagueren dit que 
no es presentaven, com que era necessari per a 
complir la llei, han fet el pas. Crec que és im-
portant simplement per a visibilitzar a més 
del 50% de la població. És una qüestió de jus-
tícia i tots aquests partits què estan en contra 

de les polítiques d’igualtat i en contra de les 
polítiques de protecció a les víctimes de vio-
lència de gènere, per a mi són feixistes, igual 
que estan en contra dels immigrants i tantes 
altres coses. No m’agrada parlar d’ells perquè 
el que fa és donar-los més visibilitat i nosaltres 
el que hem de fer és continuar treballant i ells 
que vagen quedant-se a les vores. El PP va dir 
que quan entràrem al govern en 2015 era un 
“pacto de perdedores”, que suposadament no 
tenia legitimitat. Ara jo li preguntaria qué és 
el pacte d’Andalusia. La normativa és així, si 
suma més la dreta que l’esquerra tenen tot el 
dret del món i és legítim fer els pactes.

Vosaltres governeu amb tres partits. Quin 
balanç fas?
Bé, nosaltres començàrem quatre i ara som 
tres. Estem acostumats, ja que aquest és el ter-
cer govern que he estat en tripartit i crec que 
ja tenim experiència. De fet, quan molts com-
panys, sobretot de l’Horta Nord, començaven 
a trobar-se en aquesta situació, venien a parlar 
amb mi per a veure com es gestionava, com es 
feien acords. Una cosa que ens funciona molt 
bé és que hi ha un pacte escrit que no negocià-
vem els regidors, sinó els col·lectius. Després 
era revisat per una Comissió de Seguiment 
que tampoc està formada per regidors, sinó 
per gent dels col·lectius. Quan sorgeixen pro-
blemes, com que els regidors ens hem de veure 
cada dia, és millor traure les crisis fora. Per a 
altres ajuntaments, aquest sistema ha sigut 
calcat, perquè nosaltres hem sigut pioners en 
el tema dels tripartits i, per tant, ha funcio-
nat bé. M’haguera agradat que amb Podemos 
també haguera funcionat bé, però no va poder 
ser.

M’imagine que un dels moments durs va 
ser la reprovació de Podem.
Sí, però si mires els vots dels plens, Podem 
vota més vegades amb l’oposició que amb no-
saltres, cosa que és un poc surrealista. Açò 
també ho he parlat amb companys i compa-
nyes de Compromís i al final moltes voltes 
els partits els fan les persones, perquè jo sé 
de pobles on està funcionant magníficament 
la relació amb Podemos i fatal amb el PSOE, 
pobles on Esquerra Unida està molt impli-
cada, i altres on estan a matar... Vull dir que 
també depén de la situació de cada poble i de 
les persones. Ací s’ha donat la situació de què 
una regidora va prendre possessió en juny i a 
Nadal ja va dimitir, l’altra ho va fer en febrer 
i després va córrer la llista fins al número 9 o 

10. Ells tenen una crisi interna i ens ha afectat 
a nosaltres com a Govern. No té cap sentit que 
elles, portant la regidoria d’Hisenda, votaren 
en contra dels Pressupostos que han elaborat 
i pactat amb els teus companys i voler espe-
rar-se a arribar a un acord. Si no tenim Pres-
supost, sí que ens afecta al dia a dia, no tenim 
subvencions, no tenim inversions, no tenim 
res. No cal jugar-se-la a tindre l’acord, però 
no volgueren. En votar en contra nosaltres 
vàrem considerar que havien d’estar fora del 
govern. Així va ser, i sempre ens ho recorden.

Com vos ha afectat l’anunci del servei noc-
turn de metro?
Bé, crec que serà molt positiu. El problema és 
que des que s’ha posat en marxa, estem en una 
vaga no continuada, però que sí afecta molts 
dies. Nosaltres ho valorem molt positivament, 
encara que només és una franja horària, l’ide-
al seria que fora tota la nit, però és un molt bon 
principi. Sobretot ho agraeix la gent més jove, 
que pot anar al cine, al teatre, de marxa... i els 
majors també. 

Una de les grans fites va ser resoldre el 
conflicte del Parc de la Devesa. Què ens 
pots avançar?
Tenim una subvenció de la Diputació per a fer 
les obres que hem de justificar abans del 31 
de juliol del 2019, i si no volem perdre la sub-
venció, l’hauríem d’executar abans d’eixe mo-
ment. El projecte ja està redactat, ara s’ha de 
licitar l’obra i començar. La nostra idea seria 
obrir-lo abans que acabara el mandat, però la 
veritat és que amb les limitacions per la taxa 
de reposició no podem crear noves places de 
treball per a agilitzar-lo. Fer aquestes obres és 
difícil perquè tenim cada vegada més compe-
tències però menys recursos humans, i l’em-
bós es produeix en els ajuntaments. 

Què suposarà aquest parc?
Ara obrim una part de 5.600 metres quadrats, 
però el parc té 17.000 en aquests moments i 
quan adquirim la part de l’arquebisbat crec 
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Em presente 
il·lusionada 

perquè tinc un 
equip meravellós
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Ara són les penyes 
les qui decideixen 
quines festes volen

Govern de Godella

+PSPV+

A. LADRÓN DE GUEVARA

Godella ha viscut molts canvis en aquesta legislatura, amb 
la fi de reivindicacions històriques, nous espais per a la 
ciutadania i un fort impuls a la cultura i a les festes populars. 
El secret, per a Eva Sanchis, és que totes aquestes millores 
no són sols gràcies a ella, sinó que es deuen al fet que 
el poble pot gaudir d’un equip de govern que escolta les 
persones.

EVA SANCHIS
ALCALDESSA DE GODELLA

“Estem fem front als 
deutes sense perdre la 
qualitat de vida”
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que arribàrem a un acord i tindrà 20.000. Serà 
un parc gran i preciós, la veritat és que les xi-
ques que han fet l’estudi del paisatge del Pla 
General diuen que tenim ací una joia que hem 
de saber explotar. 

Quin balanç fas a nivell econòmic d’aquests 
4 anys?
Jo crec que la nostra gestió ha sigut positiva 
perquè hem pogut fer front i estem fent front 
als deutes sense perdre la qualitat de vida ni 
incrementar impostos. No puc dir que hem 
baixat el deute perquè l’hem baixat un poc, 
però hem fet un gran esforç per a pagar part 
de les expropiacions, que crec que estàvem en 
el 117 i ara en el 104% aproximadament. No 
és per a tirar coets, perquè és un ajuntament 
molt endeutat, però ho estem fent mantenint 
la vida festiva, cultural, esportiva i educativa. 
Crec que un problema que té Godella és que la 
gent no és conscient del deute que té l’Ajun-
tament, perquè ells no ho noten, no tenen 
pujada d’impostos ni minva d’activitats. Per 
a mi sí que és un èxit poder anar fent front a 
aquests pagaments i fins i tot haver reduït 
una miqueta el deute, sense tirar personal, ni 

tancar serveis ni apujar impostos. Té molt de 
mèrit, encara que m’agradaria poder ser com 
els altres alcaldes que han pogut baixar molt 
el deute. El problema nostre no ha sigut una 
mala gestió, és que les sentències expropiatò-
ries estan ací, i les que poden vindre...

Del Pacte de Seguiment de Govern, quin 
percentatge heu aconseguit?
L’altre dia el vàrem mirar, perquè volíem 
traure un butlletí informatiu de les coses que 
hem fet des de Compromís i jo crec que estem 
entre un 70 i un 80% de compliment de l’acord 
de Govern, o siga que molt bé i molt positiu.

Respecte al Portal de Transparència, per 
què pensàveu que era important i com s’ha 
traduït en el dia a dia dels veïns?
Jo crec que Godella és dels pobles que, per 
haver tingut tants governs de progrés des de 
l’any 99, té una carta de participació ciutada-
na i no venim del no-res. Ja tenim a la població 
implicada en la votació, una plataforma de vot 
telemàtic... ja veníem amb una motxilla molt 
plena de coses que s’havien fet i no ha sigut tan 
difícil avançar. També teníem uns funciona-
ris molt motivats i un regidor que s’ha dedicat 
en cos i ànima al tema de la participació, de la 
transparència i de la modernització, que tam-
bé ha sigut un tema molt important. El pro-
blema és que hem fet un esforç molt gran de 
recursos humans i econòmics, però això enca-
ra no s’ha traslladat al dia a dia de la ciutada-
nia. Encara que el regidor va anar al Consell de 
la Participació Ciutadana a explicar com fun-
cionava el Visor Pressupostari perquè la gent 
poguera veure-ho, la gent ve i demana les da-
des. El següent pas és que la ciutadania comen-
ce a utilitzar les ferramentes que s’han posat a 
la seua disposició, però la gent tampoc té molt 
de temps per a veure en què es gasta els diners 
l’Ajuntament, s’estima més presentar-se al re-
gistre d’entrada i demanar les dades. Però ho 
fan fins i tot els de l’oposició.

Com valora l’oposició aquesta ferramenta 
de transparència de la gestió del Govern?
Jo crec que no la gasten, perquè aleshores mol-
tes de les preguntes que fan, no les farien. Jo 
recorde quan era regidora els primers anys 
que havies de vindre a l’Ajuntament a veure la 
carpeta del Ple i la carpeta de les comissions, 
era tot en paper i en l’horari en què el secretari 
estava i et podia atendre... Era tot una limi-
tació. Ara des de casa ja poden accedir a tota 
la documentació, tenen accés a tots els expe-
dients, se’ls ha facilitat molt la tasca. Ells ho 
veuen ja, sobretot les persones que han entrat 
noves i no coneixen com funcionava al passat, 
que ho veuen com un dret adquirit que, si al-
gun dia cau la plataforma o hi ha un error, ja 
és el caos. Si la carpeta continua existint i al-
gun dia no va la plataforma, no passa res, pots 
veure-ho des d’ací. Això, per exemple, ja ho 
tenen molt interioritzat i molta de la tasca de 
l’oposició ja la fan des de casa, i a mi em pareix 
perfecte.

Una de les mesures més important del Go-
vern del Botànic ha sigut la protecció de 
l’Horta. Com la valoreu?
És una de les coses de què més contenta estic. 
Nosaltres en Godella vàrem ser dels pobles 
on ens mobilitzàrem més des de la iniciativa 
legislativa popular arreplegant signatures. 
Recorde quan anàrem a presentar-les a Les 

Corts, que el PP en un principi va dir que l’ana-
va a tramitar, vàrem fer un procés de partici-
pació pública a Godella però al final no va 
acabar veient la llum. Quan era regidora de 
Cultura en l’any 99 em seia amb els llaura-
dors per a preguntar-los com donar viabilitat 
a l’Horta, i ells veien que l’única possibilitat 
que tenien, no per a salvar l’Horta, sinó per a 
salvar les seues economies, era que això fora 
un PAI i que ells pogueren fer finques. Des 
del minut zero els vaig dir que amb mi això 
no anava a passar, que pensaren en altra cosa.
Aleshores, volgueren fer una modificació del 
Pla General, que obrira la mà a poder tindre 
casetes, hivernacles i activitats relacionades 
amb els animals i començàrem una modifica-
ció del Pla General pactada amb els llauradors 
que va servir com a exemple per a l’entrada 
al govern del Botànic. Jo estic contentíssima 
perquè això ha vist la llum i ja dubte que cap 
partit ho puga tombar, crec que ja es queda per 
a sempre. I era molt important salvar una de 
les poquetes hortes periurbanes que queden 
en Europa. Hem de fer un pas molt important 
per a protegit el paisatge, però hem de fer que 
l’Horta siga rendible i la gent torne a treballar, 
que serà més llarg i més costós, però hem de 
continuar.

En festes, com has vist l’evolució?
Brutal, ho veu tot el món. Ací vàrem comen-
çar amb un poc de mal peu perquè vàrem lle-
var els bous. Sí que és de veres que n’hi havia 
una penya taurina i que tenia moviment que 
aglutinava a persones de Godella, però ací la 
festa principal no eren els bous, sinó un com-
plement. L’hem llevat, però apostant molt per 
dinamitzar la festa. Abans tot eren festes més 
religioses i clavaries, però ara cada vegada hi 
ha més penyes. El fet que impliques en la ges-
tió a les associacions fa que vagen a les reuni-
ons perquè saben que la seua paraula és impor-
tant, ja que decideixen quines festes volen i 
com gastar els diners. Això li ha pegat la volta. 
Les revetlles de l’anterior mandat eren hor-
ribles, i ara poden portar a molts bons grups, 
perquè la festa la fan entre tots.

I quant a cultura?
En política de cultura, a Godella s’ha diversi-
ficat molt. Sempre hi ha hagut molta activitat 
cultural, però per exemple no hi havia cine-
ma ni dansa, però ara ja tenim tot el ventall 
de totes les arts escèniques. Tenim el Festival 
de Jazz, el Festival de Música de Cambra, una 
companyia internacional de dansa fa la seua 
residència ací... I la gent valora molt positiva-
ment això, la cultura, la festa, la transparèn-
cia i la participació. S’adonen que a Godella si 
vols participar, pots. De fet, una de les coses 
que la gent més valora és que els càrrecs si-
guem molt propers a la gent. Per exemple, jo 
isc al carrer i si em ve una dona a dir-me algun 
problema, l’escolte i m’ho apunte. Però de to-

tes formes hi ha una app on poden penjar fo-
tografies d’algun problema que han trobat i 
nosaltres les veiem. No per mi, però en general 
tots els regidors del govern som persones molt 
assequibles i realment ens creiem el tema del 
servei públic. Clar, ací hi ha hagut persones 
molt estirades, foren del partit que foren, 
perquè de tots els partits hi ha hagut gent que 
quan anaves pel carrer i li deies alguna cosa, 
no volia atendre. Això la gent ho valora molt 
positivament.

Amb quina cosa et quedaries de satisfacció 
personal?
La Devesa. Crec que ens trobem en un dels 
pitjors moments d’aquest ajuntament i, mal-
grat això, hem fet una política que no ha sigut 
estrident i hem aconseguit tindre la Devesa, 
encara no l’hem pagat. Haver pogut fer front 
a les expropiacions sense baixar la qualitat de 
vida de Godella. A més en alguns sectors com 
cultura i festes l’hem incrementat. No és un 
mèrit meu, sinó de tot l’equip de govern.

En maig arriben les eleccions, com es pre-
senta Eva de cara a aquesta cita?
Ja són molts anys, però em presente il·lusio-
nada perquè en Compromís tenim un equip 
de gent darrere meravellós, jo no tinc més que 
paraules d’agraïment per al meu col·lectiu. Per 
exemple, els dimarts venen ací els meus col·la-
boradors, que són persones jubilades, que no 
tenen treball o que estan preparant oposicions 
a ajudar-me, a llegir les resolucions d’alcaldia, 
a ordenar, arxivar, a fer notes de premsa... Re-
alment em sent molt acompanyada, som un 
col·lectiu molt potent amb gent més jove fins 
a gent més major. I jo em presente perquè en-
cara queden moltes coses per fer i tinc un gran 
equip darrere, un gran suport. Crec que ens 
mantindrem en les eleccions, perquè són els 
pitjors anys de l’Ajuntament de Godella i ges-
tionar-ho és complicat. En aquests moments 
no puc fer obres, ni inversió, comprar res... No 
podem estar gestionant amb pocs recursos 
d’una manera molt imaginativa, ens hem de 
lluir en la gestió de les xicotetes coses, que al 
final la gent és el que més veu. Però hem fet 
grans canvis en la comunicació amb les per-
sones i amb les festes, perquè abans la gent se 
n’anava del poble i ara tornen a quedar-se.

“
”

Un dels aspectes 
més valorats és el 

nostre apropament
a la gent

“
”

La cultura s’ha 
diversificat molt, 
abans no hi havia 
cinema ni dansa

Dinamització en la política de festes on tots participen per a fer la festa que volen

Impuls a la cultura, amb un gran ventall d’opcions per a totes les persones

Apropament gràcies als processos de participació ciutadana, les eines de transparència i 
l’actitud de l’equip de govern

Encerts de Govern
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Per què Jesús va decidir tornar a 
la política en 2015?
Hi havia diverses circumstàncies. 
M’ho va demanar el Secretari Ge-
neral del partit i els companys de la 
meua agrupació i això feu que a mi 
també m’agradara el fet de poder se-
guir gestionant la ciutat com havia 
fet durant tant de temps, i si comp-
taves amb el suport, doncs vas a bus-
car el de la gent. I això férem, amb la 
idea de poder seguir canviant Tor-
rent com ho havíem fet durant tants 
anys després d’un parèntesi, era una 
cosa que m’il·lusionava.

Vas estar a l’alcaldia 17 anys, et 
tornes a presentar en 2019 amb 
la mateixa il·lusió amb que et vas 
presentar?
Amb més il·lusió encara. Perquè 
aleshores era un desconegut, i tenies 
una il·lusió que després podia ser 
una realitat o no, en eixe moment 
no ho sabies.  Hui coneixes molt bé 
com és Torrent, a la gent de Torrent. 
Per això, és importantíssim voler 
ser alcalde i conéixer a la teua gent. 
Conéixer els seus problemes. Si no, 
no eres alcalde, eres un professional 
d’alguna cosa, que pots ser l’alcalde 
d’on siga. I hui conec els problemes 
de Torrent, conec a la gent, conec 
les seues inquietuds. Sé quines són 
les solucions, les que jo pense que sé. 
Que intente sempre compartir-les 
amb la gent perquè d’ací isca la solu-
ció que el ciutadà vol. 

Parlem de la reducció del deute, 
heu acabat en superàvit.
Altres partits que sempre s’han do-
nat de bons administradors, ací hem 
pogut demostrar que administrem 
millor els recursos dels ciutadans, 
sense cap dubte, que els partits con-
servadors.  Els partits conservadors 
a Torrent l’únic que han anat fent 
ha sigut augmentar el deute en els 
8 anys que varen estar governant. I 
ja no parlem d’altres governs, d’al-
tres institucions. La nostra tornada 
a l’Ajuntament ha significat reduir 
del deute de 60 i tants milions d’eu-
ros a 30 i tants que en queden.  Ha 
sigut un 50%, que és un esforç im-
portantíssim, que et dona solvència, 
que et dona garantia de cara als ob-
jectius de futur. Hem reduït el deute, 
i quan ho fas, dediques els diners que 
tens anualment que pagar en devo-
lucions i en interessos, són diners 
que vas guanyant per a la despesa de 
l’Ajuntament, per a serveis socials, 
educació, despesa que aplega direc-
tament a la gent i això hem fet. 

Com ho heu aconseguit, perquè 
no heu apujat impostos heu bai-
xat l’IBI per exemple?
Els impostos no els hem apujat, en 
absolut. Vàrem dir que els congelarí-
em i els hem congelat. Vàrem dir que 
inclús baixaríem alguna taxa i l’hem 
baixat. En aquest últim any, lineal-
ment hem baixat un 3% l’IBI en tots 
els rebuts de Torrent. Hi ha hagut 
dues coses: una molt bona gestió 
recaptatòria i a més hem gestionat 
moltíssimes ajudes per part d’Euro-
pa, de l’administració autonòmica 
i l’administració provincial.  En els 
anys anteriors desconec els diners 
de la Generalitat Valenciana que 
aplegarien a Torrent. Però mai en 

la vida hem tingut els compromisos 
de la Generalitat Valenciana que ha 
adquirit amb Torrent en aquesta le-
gislatura. A més, s’ha posat en mar-
xa l’ajuda directa de la Generalitat, 
la creació del fons de compensació 
municipal als ajuntaments, que era 
una promesa que venia des de l’any 
90 i no s’havia dut a terme. Així vora 
un milió d’euros extraordinari que 
hem rebut cada any, aplicant-los ben 
aplicats també ha fet possible que no 
haguérem de tirar mà de cap tipus de 
crèdit, ni pòlisses, que aquest ajunta-
ment sempre n’ha tingut moltes. 

I en infraestructures també s’han 
aconseguit moltes reivindicacions 
històriques com l’Escola Oficial 
d’Idiomes.
Mai en la vida la Generalitat Valen-
ciana havia tingut el nivell inversor 
que ha tingut en Torrent, i el com-
pliment dels compromisos. En edu-
cació, hem aconseguit alguna cosa 
històrica, l’Escola Oficial d’Idiomes, 
perquè som la primera ciutat de la 
província de València, i hem de re-
calcar açò, la primera ciutat, la més 
important després de la capital.
 Ja tenim una Escola Oficial d’Idio-
mes que havien sigut incapaços els 
governs del PP. Tenim la construcció 
del centre especial La Encarnació, 
que serà  el millor centre d’educació 
especial a la Comunitat Valenciana. 
A més, estem a punt d’adjudicar dos 
milions d’euros en obres de mante-
niment dels col·legis públics a través 
del Pla Edificant; 17 milions d’euros  
de la Generalitat en obres per a mo-
dificar els col·legis públics, inclús 
fer-los nous. També, ja es contem-
plen diners per a iniciar la contrac-
tació del nou pont sobre el barranc 
de Torrent dins dels Pressupostos 
2019, que l’any anterior es va com-
plir el compromís de fer el projecte i 
aprovar-lo, i enguany la licitació.  En 
Justícia, ja hem signat l’acord amb la 
Conselleria de Justícia que era cons-
truir nosaltres el Palau de Justícia, 
una inversió que estarà entre 18 i 20 
milions d’euros, l’any passat es va fer 

la gestió dels terrenys. Enguany es 
farà el projecte i es deixarà en con-
dicions per a licitar-ho. En Sanitat, 
després de molts anys de reivindi-
cació, hem aconseguit el centre de 
salut per al Parc Central, una zona 
d’expansió nova de Torrent, doncs 
ja hem complit la nostra part, la de 
comprar espai i donar-lo a la Gene-
ralitat i ja han vingut a eixe espai per 
a prendre les mesures oportunes per 
a poder fer el projecte de reforma.

Una altra de les inversions són els 
fons europeus. Pots destacar les 
obres més importants que es du-
ran a terme ara a Torrent?
N’hi ha obres importantíssimes de 
modernització de les estructures 
urbanes: les obres del pont, de la ro-
tonda… També la urbanització en 
una primera fase del Camí Reial, les 
obres que es complementen, la de la 
rotonda del carrer de València a con-
tinuació del Camí Reial.  Una altra 
obra important és la calefacció de 
tots els col·legis públics, que va a fer 
millorar el tema mediambiental a 
través de modificar el sistema de ca-
lefacció dels col·legis, pagada per la 
Unió Europea. Un altre tema impor-
tant per a la qualitat de vida i segure-
tat als xiquets ha sigut la instal·lació 
de les rutes segures d’accés als col·le-
gis, dels passos de zebra intel·ligents 
amb un total de 12 milions d’euros, 
en un programa presentat a la Unió 
Europea.
Entre la Diputació, Generalitat, les 
inversions que estem fent producte 
de l’estalvi, i el superàvit que tenim 
aquests anys, en aquests moments 
la ciutat de Torrent té damunt de la 
taula un paquet d’obres que estan en 
diferents fases.  Entre el 19 i el 20 co-
mençaran a Torrent unes grans ac-

tuacions, al voltant de 150. De la més 
xicoteta que potser val 30 o 40 mil 
euros, a la més gran que pot valdre 1 
milió, milió i mig, com pot ser el pa-
velló cobert o la parcel·la on anirà el 
Palau de Justícia. 150 actuacions que 
són importants perquè van a trans-
formar la ciutat i donaran treball a 
una mitjana de 300 persones.

Una de les coses més destacades 
de la vostra gestió ha sigut l’aug-
ment d’ajudes per a tots els seg-
ments de la població. Per què eren 
necessàries i pots donar una xifra 
de com estaven abans i com estan 
ara?
L’anterior executiu es va carregar 
algunes ajudes. Nosaltres hem po-
gut recuperar algunes i altres que 
hem creat noves. La gent, al final, 
vol comptar amb la seua adminis-
tració, perquè totes les facetes de la 
vida puguen tindre més qualitat. Tu 
dones ajudes a la gent que fa festa, 
que t’ompli els carrers de vida, aju-
des a la gent que fa cultura, al món 
de l’educació per a facilitar un po-
quet més la vida, al món de la gent 
jove… En aquesta legislatura, hem 
creat dues ajudes noves.  L’ajuda que 
estem donant a tots els estudiants 
que estudien fora de Torrent, que 
els paguen aproximadament el 50% 
transport públic i no existia abans 
amb 100.000 euros a l’any. En el cas 
d’enguany, uns 700 xiquets rebran 
una ajuda de l’Ajuntament per a la 
guarderia perquè als pares els resul-
te menys costós. Sumant l’ajuda de 
la Generalitat i la de l’Ajuntament, 
potser arrepleguen el 70, 80% d’allò 
que costa el curs. A més, hem aug-
mentat les ajudes que donàvem amb 
el xec bebé, també les ajudes a les fa-
mílies monoparentals.

“ ”
Entre 2019 i 2021 començaran 

a Torrent 150 actuacions

“ ”
Hi ha hagut una molt bona 

gestió recaptatòria

Govern de Torrent
PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

17 anys al capdavant de l’Ajuntament de 
Torrent, en 2015, Jesús Ros va tornar a 
presentar-se i els veïns i veïnes el van convertir 
en la força més votada amb el PSPV. Passió, 
dedicació, experiència però sobretot proximitat 
són els grans atributs de la seua gestió.

“Mai en la vida 
la Generalitat ha 
tingut el nivell 
inversor en 
Torrent com ara”

JESÚS ROS
ALCALDE DE TORRENT
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I en infraestructures esportives 
jo recorde una reivindicació his-
tòrica, la cotxera, i ara recent-
ment el trinquet que passa a ser 
públic.
Anem a renovar prompte tota la 
gespa del Parc Central. Resoldrem 
el conflicte que hi havia en la ins-
tal·lació esportiva del Parc Central 
i el deute, que l’hem reconvertit en 
inversions. Hem posat en marxa, 
després de gastar molts diners, la 

cotxera que va ser abandonada pel 
gestor en el seu moment. Hem com-
prat el trinquet, una cosa històrica. 
L’hem comprat perquè siga públic, 
un referent de la Pilota Valenciana 
en l’àmbit de la Comunitat. A par-
tir d’ara a poc a poc ens permetran 
fer les inversions que calguen per a 
situar al nostre trinquet en l’avant-
guarda. 
Hem projectat i està en aquests mo-
ments en fase de presentar ofertes la 

construcció d’un nou pavelló cobert. 
Ací tenim molts equips que neces-
siten entrenar a partir d’una hora 
determinada i per això, calia soluci-
onar-ho.

A nivell cultural heu fet moltís-
simes accions. Amb quines coses 
que s’han dut a terme en aquests 
quatre anys et quedaries a escala 
cultural? 
En aquesta legislatura hi ha hagut 
exposicions de gran prestigi en 
L’EMAT com la de Genaro Palau que 
no s’havien fet fins ara. També hem 
fet moltíssimes activitats. En eixe 
sentit, s’ha multiplicat la col·labora-
ció de la gent que treballa a Torrent, 
dona igual que siguen grups de ball, 
músics, teatre, dansa... Comptant 
amb moltes de les acadèmies que hi 
ha ací, jo crec que seguint un poc la 
programació habitual de la ciutat, 
ací està. Férem la Setmana de l’Agri-
cultura, que s’ha consolidat. Gràcies 
a la donació de José Luis Alabarta 
que no ho fa ningú més, inaugurà-
rem l’exposició  de música valen-
ciana, després nadalenques i molt 
prompte més.

I la Torre, un emblema de la ciu-
tat, heu batut rècords de visites. 
Com l’heu aconseguit?
Li hem donat vida a la Torre. Com 
totes les coses, necessitava una ac-
tuació. Gràcies al Ministeri de Fo-
ment, s’ha pogut fer la restauració i 
l’adequació de la Torre. Però calia do-
nar-li vida.  Tal com estava la terras-
sa, no podies deixar pujar a ningú, 
L’any 2017 férem una inversió, ficà-
rem tot un cristall que des de baix no 
es veu, s’havia de posar alguna cosa 
que no fora un element estrany, tu 
mires a la torre i has de fixar-te per 
a saber que hi ha un element pro-
tector, que és el cristall. En estos 
moments ja hem superat les 11.000 
visites. Cada dia que obris la Torre, 
400, 300, 500 persones, la gent té ga-

nes de torre. Estem mirant d’obrir-la 
en la mesura d’allò possible tots els 
diumenges 3 horetes perquè puga 
haver-hi visites familiars.

Quin balanç fas d’aquesta legisla-
tura en què governeu en minoria?
El balanç sempre l’han de fer les per-
sones a qui van dirigides les accions 
del govern.  En aquest cas, l’han de 
fer els ciutadans. Puc dir que aquest 
equip de govern ha empleat el temps 
millorant la ciutat, escoltant als 
ciutadans i canviant totes les coses 
que fan possible que els ciutadans 
visquen millor a Torrent. Ha sigut 
una legislatura complicada però no-
saltres sempre tenim confiança en el 
treball que hem fet i allò que pensa la 
gent. 

Si en maig el PSOE torna a gua-
nyar, quines serien les principals 
línies de la legislatura? 
Entre el 19, 20 i 21, a la ciutat de Tor-
rent hi haurà més de 150 actuacions 
damunt de la taula i amb gestionar 
això ja anirà bé. És el producte de la 
gestió d’aquesta legislatura que es 
veurà a la següent. Tenim elements 
importantíssims de cara al futur 

que cal començar a planificar i con-
sensuar amb el Govern valencià. 
Com un nou institut a la ciutat de 
Torrent, un nou centre de salut. A 
més, l’Ajuntament està pensant ja 
fer un gran parc esportiu amb instal-
lacions de tota índole en un espai de 
milers de metres que estem estudi-
ant. I sobretot, seguir en la senda del 
desenvolupament sostenible de la 
ciutat. La pròxima legislatura serà la 
legislatura on hi haurà dos elements 
per damunt de tots que han de que-
dar resolts. El primer, la renovació 
del Pla General. L’aprovàrem en 
l’any 90 i encara no l’han renovat. La 
pròxima legislatura sí o sí que ha de 
canviar en criteris de sostenibilitat i 
seguint les ampliacions urbanes que 
poden haver-hi, que estiguen molt 
per baix que la llei admet. En segon 
lloc,  ha d’haver-hi una actuació con-
tundent en la preservació del centre 
històric, una actuació urbanística 
en el que quede per fer i, sobretot 
en una programació d’ajudes, que 
ja estem treballant perquè puguem 
ajudar a la gent que vulga preservar, 
conservar i donar-li vida al centre 
històric.

“ ”
Li hem donat vida a la Torre

que ja supera les 11.000 visites

El Govern valencià considera Torrent com la primera ciutat de la 
província

Situar económicament a Torrent en una situació envejable

Les subvencions que s’han gestionat d’Europa
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Dues de les reivindicacions més impor-
tants i molt simbòliques per a la ciutat de 
Mislata: la Residència i el Centre de Dia. 
Quina valoració fas d’aquests dos refe-
rents?
És un èxit col·lectiu de la ciutat de Mislata. 
Hem aconseguit que un quarter militar que 
estava en desús es convertisca en un lloc per 
a garantir el benestar dels ciutadans, especi-
alment dels més majors perquè puguen viure 
amb dignitat amb uns serveis i instal·lacions 
adequades. En segon lloc crec que és una rei-
vindicació de més de 30 anys que Mislata ha-
via de tindre una residència de la tercera edat 
i un centre de dia. Gràcies a la col·laboració ad-
ministrativa això serà una realitat en els prò-
xims mesos. Per a nosaltres és un gran avanç 
per a la nostra ciutat, i és un resultat històric 
que lògicament és per a celebrar. 

En aquest cas, són quatre administracions 
les que s’han posat d’acord. Quin balanç 
fas d’aquesta relació?
És una tasca difícil, de molts anys de treball, 
d’interlocució, de presentar projectes i final-
ment hem aconseguit un acord entre les qua-
tre en un projecte global de ciutat que posa en 
evidència que la nostra prioritat són les políti-
ques per a les persones. D’altra banda, és l’evi-
dència que la política sí que serveix per a can-
viar les coses. Quan les administracions estan 
juntes, deixen d’un costat les seues aspiracions 
ideològiques i miren només per l’interés dels 
ciutadans, es poden aconseguir grans coses. 

En aquests 8 anys hi ha hagut molts pro-
jectes participatius. Per què és important 
donar veu als veïns?
Primer de tot, crec que no cal tindre por a es-
coltar a la ciutadania. Crec que la política del 
que es tracta és de fer realitat el somni de la 
gent i per tant crec que la participació de la 
ciutadania és molt important, perquè al fi-
nal del que es tracta és de generar un projecte 
global de ciutat, un projecte de tots i totes, on 
tots i totes estiguem i participem. Nosaltres 
l’hem cridat “Mislata la suma de tots i totes”. 
Hui Mislata és el que és gràcies a l’opinió, im-
plicació i participació dels seus ciutadans. Ací 
participen fins als més xicotets, que decidei-
xen com han de ser els seus parcs infantils i 
quines activitats volen desenvolupar al llarg 
de l’any. Estic molt content i crec que encara 
hem de créixer més en participació, perquè 
demostra que la nostra democràcia és cada dia 
més avançada. L’alcalde és un ciutadà més que 
l’única cosa que fa és intentar millorar la vida 
de la gent. 

Parlem del Pla Municipal d’Igualtat.
Som pioners en posar en marxa un projecte 
d’igualtat intern a l’ajuntament, i extern de la 
ciutadania perquè creiem que les administra-
cions públiques han de treballar i col·laborar 
activament perquè la societat siga igualitària.  
Hem implementat moltes polítiques d’atenció 
a dones que són víctimes de la violència de gè-
nere perquè isquen d’eixe silenci vergonyós a 
què moltes vegades estan sotmeses. Hi ha una 
gran col·laboració entre tota l’administració 
perquè quan existisca un problema puguem 
actuar ràpidament buscant solucions. Estic 
molt orgullós perquè és un pla que durant 5 
anys, farà avançar a la nostra ciutat en eixa 
matèria. Hui en dia, precisament més si cap, 
cal potenciar, promoure i sobretot defensar la 
igualtat davant atacs injustificats dels quals 
creuen que això no és important.

Heu aconseguit que els pressupostos si-
guen aprovats per unanimitat. Quin és el 
secret?
El secret és tindre un projecte de ciutat per a 
tots, sense exclusió. On tots se senten identi-
ficats, que canvie les prioritats perquè el més 
important són les polítiques per a les persones, 
ajudar la gent que ho necessita; promocionar 
la cultura, perquè sense ella no hi ha llibertat; 
fer de l’educació un dels pilars bàsics, sense 
aquesta no hi ha cultura; fer de l’esport un dels 
pilars també importants, perquè és esforç; 

crear una societat unida entorn d’un projecte 
comú. En ocupació, la nostra política és total-
ment visible, ja que més de 400 persones han 
passat en els últims anys per l’ajuntament a 
través dels plans socials d’ocupació, les beques 
socials per a joves, de Mislata et beca... D’un 
fum de recursos, lògicament també amb l’aju-
da de la Generalitat Valenciana amb les sub-
vencions en matèria d’ocupació. Eixe és l’èxit. 
Hem presentat un gran projecte de pressupos-
tos que millora la vida de la gent i per això, els 
21 regidors van votar a favor.

Quina xifra destacaries dels Pressupostos 
Municipals de 2019?
Jo diria que la més important és la quantitat 
de recursos que dediquem al benestar social. 
En aquests últims anys hem quadruplicat les 
ajudes socials a la gent que més ho necessita, 
hem posat en marxa plans socials per a ajudar 
cada vegada a més de 50 persones que es van 
incorporant. Recentment inaugurem un cen-
tre ocupacional per a atendre persones amb 
diversitat funcional que necessiten tota la 
nostra ajuda. A més, inaugurem dos habitat-
ges tutelats amb personal tècnic perquè eixes 
persones que van al centre ocupacional tin-
guen la possibilitat de tindre esperança, futur, 
puguen independitzar-se i viure com qualse-
vol persona amb llibertat.

Mislata és capdavantera en cultura. Heu 
recuperat la Biennal, heu potenciat el 
MAC... Quina valoració em pots fer de to-
tes les accions culturals que porteu?
Mentre uns altres tancaven les sales de teatre 
i retallaven en cultura, nosaltres vam fer el 
contrari. Apostem per un festival d’arts es-
cèniques (MAC) que és reconegut en tota Es-
panya, i una gran oportunitat per a la nostra 
ciutat, per a defensar la cultura i les nostres 
tradicions. La recuperació de la Biennal de 
Miquel Navarro, lògicament, va en eixa línia 
de defensar la cultura. Una de les nostres pri-
oritats per a poder tindre llibertat és tindre 
cultura. Per a nosaltres era molt important 
recuperar-la d’eixe calaix de l’oblit, a la qual 
la va portar l’anterior govern, que el primer 
que va fer va ser apartar aqueixa biennal per 
a dedicar els recursos al ciment, al formigó 
i a l’urbanisme absolutament descontrolat. 
També hem recuperat els premis de literatura 
breu, que estaven totalment oblidats i abando-
nats. A Mislata tenen un aparador per a poder 
desenvolupar les seues inquietuds i les seues 
ambicions. No ho dic sobre el paper, ací el que 
diem, ho complim. Per això és hui Mislata una 

ciutat referent en matèria de cultura i arts es-
cèniques. 

Recentment heu reobert el Complex Es-
portiu de la Canaleta. Per què era impor-
tant aquesta obra?
El complex esportiu de la Canaleta estava 
abandonat i al llarg dels últims anys hem fet 
un procés de rehabilitació de tots els espais 
públics dedicats a l’esport. Hem rehabilitat la 
piscina d’estiu, la coberta d’hivern,  el pavelló 
públic esportiu de la Canaleta, les pistes mul-
tiesportives de la Canaleta i quedava, lògica-
ment, una inversió molt important que fer en 
els camps de futbol, perquè ens els vam trobar 
totalment abandonats, sense manteniment. 
Eixe és l’estat en què estava la ciutat de Misla-
ta, sense color, degradada, sense cuidar... Per 
tant, enguany hem decidit fer eixa gran inver-
sió i complir amb una reivindicació dels clubs 
i de tots. Al final, Mislata té un camp de futbol 
i instal·lacions esportives adequades a la ciu-
tat que som. S’ha invertit aproximadament 1. 
200.000 euros.

Parlem de l’ADN caní i la posterior cons-
cienciació de les botelles d’ori. Quin balanç 
fas de la campanya?
Molt positiu perquè mai pot acabar-se amb 
el poc civisme d’alguns pocs ciutadans. Però 
realment l’ADN ha suposat per a Mislata un 
concepte absolutament radical en matèria 
de la neteja diària. Hem aconseguit erradicar 
el 80% dels excrements de mascotes en la via 
pública. 
Estic molt content i satisfet i agraïsc als ciu-
tadans l’esforç perquè aquest projecte tirara 
avant i podem dir que ha sigut un èxit col·lec-
tiu. Hui els qui tenim mascota quan eixim a 
passejar no ens sentim observats de reüll, a 
veure si recollim l’excrement del gos. Ha su-
posat al final un xicotet esforç per part dels 
ciutadans amb mascota, però un gran avanç 
social important a la nostra ciutat que ha sigut 
reconegut. De fet, ens criden de molts ajunta-
ments d’Espanya i de fora del nostre país per 
a analitzar com hem realitzat la implantació 
d’una política pública d’èxit.

Quines mesures heu portat per al xicotet 
comerç de la ciutat?
Per a nosaltres, el comerç de proximitat és fo-
namental. Hem fet grans polítiques en matè-
ria de comerç, no solament amb la potenciació 
de la Fira del Comerç, sinó també amb la Fira 
de la tapa, la d’Oportunitats... És a dir, moltes 
activitats anuals perquè el nostre comerç puga 

“
”

La Residència i el 
Centre de Dia són 
una reivindicació 
històrica de més 

de 30 anys

Govern de Mislata
PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

Ja són dues legislatures de govern progressista a Mislata. 
Al capdavant, Carlos Fernández Bielsa que ha aconseguit 
reinvidicacions històriques com la Residència i el Centre 
de Dia, augmentar per quatre les ajudes socials o uns 
pressupostos aprovats per unanimats al consistori. Proper, 
treballador però, sobretot veí de la seua ciutat, treballa cada 
dia per a fer de Mislata la ciutat de tots i totes.

CARLOS F. BIELSA
ALCALDE DE MISLATA

“Hui Mislata és el que 
és gràcies a l’opinió, 
implicació i participació 
dels seus ciutadans”
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donar-se a conéixer, i per tant, que la ciutada-
nia sàpiga que és important consumir a Mis-
lata, perquè al final repercuteix en el benestar 
de tots. El nostre Pla d’Estímul Comercial 
(PAC) ha suposat que hui hagen més comer-
ços oberts, que es genere més ocupació, que 
tinguem un ventall de possibilitats de tallers, 
cursos i polítiques dirigides a aquests. Ens 
hem convertit en un xicotet centre comercial 
obert, perquè la nostra ciutat és xicoteta però 
gran al mateix temps.

Mislata ha sigut la primera ciutat a rebre 
un certificat d’accessibilitat. Com s’ha 
aconseguit?

Perquè hi ha hagut una implicació total des 
de fa dècades de col·lectius de persones amb 
diversitat funcional a la nostra ciutat. Els go-
verns de principis de la democràcia van apro-
var el que va ser ‘Mislata sense barreres’ i totes 
les corporacions locals dels últims 30 anys 
han treballat per a fer una ciutat accessible, 
igualitària i totalment condicionat perquè 
les persones amb diversitat funcional puguen 
tindre llibertat. Per això se’ns ha donat el re-
coneixement i un certificat. Per a nosaltres és 
un orgull continuar treballant, de fet tenim 
una Comissió d’Accessibilitat que treballa tots 
els dies en què cada projecte de l’Ajuntament 
no genere barreres. Cada mur que trobem, el 
derrocàrem.

Dos projectes: ‘Mislata, Ciutat Amiga de la 
Infància i l’aspiració a ser també amigable 
de la gent gran. Per què és tan important 
arribar a aquests dos sectors?
Per als xiquets és important perquè és una 
certificació que ens confereix UNICEF. El 
més important és donar-los veu perquè també 
opinen, tenen il·lusions i idees que es poden 
dur a terme. Lògicament som ciutat amiga de 
la infància perquè apliquem polítiques que no 
apliquen molts municipis. A més, tenim un 
Consell d’Infància amb moltes activitats, és a 
dir que la nostra política és transversal. També 
tenim el premi a l’excel·lència, que apliquem 
les polítiques per a la gent gran amb qualitat 
excel·lent i per a nosaltres és un orgull. D’altra 
banda, està la Ciutat Amiga de la gent gran 
perquè més de 3.000 persones participen cada 
dia en tallers, cursos de pintura, d’informàti-
ca... De tot el que et pugues imaginar. M’atre-
viria a dir que fem més que cap municipi.  

Heu aconseguit millorar el deute munici-
pal sense reduir els serveis socials. Quin és 
el secret?
Fonamentalment està en deixar de costat to-
tes aquelles coses innecessàries i dedicar-nos 
a l’important, que són les polítiques per a les 
persones que fan que la gent visca millor. 
Acabar amb el balafiament, els projectes fa-
raònics sense sentit... I fer de la política de les 
xicotetes coses el nostre emblema de la ciutat, 
fa que tinguem més serveis, més polítiques per 
a les persones, millors instal·lacions i hàgem 

reduït el deute municipal de 40 milions a 13.  
Per això, a més tenim un romanent de treso-
reria i un superàvit pressupostari de l’exercici 
2018 de més de 3 milions d’euros que ens per-
met complir amb la regla de la despesa, amb 
l’estabilitat pressupostària i tots els paràme-
tres econòmics. 

D’aquestes dues legislatures, quin és el 
moment personal que t’ha deixat petjada 
en positiu?
L’afecte de la gent, la confiança dels ciutadans. 
El que per damunt de la ideologia i de les opini-
ons que tinguen de la política en general, en mi 
pensen que sóc una persona més que s’esforça, 
que treballa, que m’ho reconeixen al carrer 
amb un somriure, amb una mirada... I el seu 
suport en els actes que fem, per a mi és el més 
important. Perquè al final eixe esforç i treball 
de sol a sol paga la pena, perquè un quan arriba 
a casa no descansa, està pensant en demà i com 
solucionar els problemes que t’han dit.

Per què decideixes tornar a presentar-te?
Perquè aspire a continuar treballant a fer de 

Mislata una ciutat millor i tenim moltíssims 
projectes encara per davant per a fer-lo. Te-
nim l’aspiració que els ciutadans se senten 
orgullosos de debò de viure ací i crec que hem 
demostrat que som gent de paraula, que és fo-
namental en política. La nostra ciutat ha de 
continuar avançant i tenim la mateixa il·lusió, 
ganes i força que quan em van donar l’opor-
tunitat i estic immensament agraït el maig 
del 2011, perquè el més important al que pot 
aspirar una persona és ser alcalde de la ciutat 
en què vius. 

En què et centraries si tornes a ser alcalde 
en una tercera legislatura?
Completaria el projecte de benestar social i de 
serveis i instal·lacions que tenim per davant. 
També hem de fer un gran esforç en la innova-
ció, en tot el que té a veure amb energia reno-
vable, en el transport sostenible, i fer un gran 
esforç a continuar fent de la nostra ciutat una 
ciutat més habitable. Volem continuar mi-
llorant la ciutat en la qual vivim i el projecte 
polític que presentaré serà ambiciós, realista, 
complible, perquè en política s’ha de dir el que 
es complirà, no es pot enganyar als ciutadans. 
Jo sempre tot el que he dit, ho he complit. I 
anem a presentar un projecte transversal de 
futur per a la nostra ciutat.

Quin percentatge de compliment del pro-
grama electoral heu fet?
Pràcticament estem en un 90%, aproximada-
ment. Aquelles coses que no hem pogut com-
plir és perquè no depenien de nosaltres o de-
penien de la Generalitat. Però tot, encara que 
depenguera de la Generalitat, està en marxa, 
en procés. És a dir, que hi ha coses que no s’han 
materialitzat encara, però que no hem deixat 
de treballar ni un sol minut per a complir-lo.

“
”

Hem aconseguit 
erradicar el 80% 
dels excrements
de mascotes en
la via pública

   La residència és la fita més important que un govern pot tindre

    Polítiques de Benestar: a l’Ajuntament se’l coneix i se li reconeix l’ajuda a tots

    La recuperació econòmica sanejada sense apujar els impostos
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Com estava l’Ajuntament quan 
vàreu entrar en 2015?
Podem dir que l’etapa anterior al 
nostre govern fou una etapa d’estan-
cament, de no activitat, moviment 
ni iniciatives i això es percebia en la 
ciutadania, volia un canvi. Per això, 
el que hem fet des del 2016 és inici-
ar el canvi amb activitats durant tot 
l’any, projectes i sobretot hem fet un 
impuls a l’espai públic, fonamental-
ment perquè és un espai que com-
partim tots. 

Ja teniu el nou centre d’igualtat. 
Quina valoració fas?
Estem acabant de rematar-ho, però 
crec que el tema d’igualtat és fona-
mental. De fet, a finals del 2017 la 
Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies ens va donar un premi 
per la nostra aposta, perquè el servei 
de Policia Local tinguera un equip 
bàsic en serveis socials de formació. 
Per tant, ha sigut una aposta contí-
nua, tant que no hem fet la tradici-
onal Jornada de la Igualtat, sinó una 
programació estable com és Temps 
i Espai d’Igualtat, amb activitats 
relacionades amb la igualtat durant 
tot l’any. Com a colofó, està pendent 
d’estrenar el lipdub ‘Aldaia en movi-
ment’, i crec que és gratificant veure 
com la gent s’implica, era un tema 
de tots els partits polítics i del poble 
en moviment cridant que ja n’hi ha 
prou i que una lluita tan important 
com eixa ens ha d’unir a tots. Promp-
te espere que tinga’m l’estrena d’eixe 
vídeo, que és molt important.

Fent balanç d’accions d’ocupació, 
quines xifres em pots donar?
Les dades exactes no les tenim. No-
saltres hem tingut la possibilitat de 
compartir la idea, perquè al final les 
competències d’ocupació són de La-
bora. Però, és de veres que hem tin-
gut programes específics d’ocupació 
i al voltant de 100 persones cada any 
s’han incorporat, per tant és una 
xifra important. No obstant això, 
en el tema d’ocupació evidentment 
mai és suficient, però és el camí. I 
en aquest sentit, amb la col·labora-
ció de la Generalitat i Labora, estem 
caminant per a donar possibilitats i 
sobretot obrir noves metes, perquè 

al final moltes vegades la gent ha de 
formar-se per a adaptar-se als temps. 
Hui en dia és difícil pensar que du-
rant la vida laboral d’una persona 
sempre va a treballar en el mateix, 
per això el reciclatge i l’adaptació 
són una tasca important de forma-
ció. 

Com veus l’evolució del teixit co-
mercial local?
La crisi està ací, i jo que sóc comerci-
ant del xicotet comerç sóc conscient 
de la realitat d’alçar cada dia la per-
siana i enfrontar-se amb la duresa 
d’aquesta. Per això dic que els núme-
ros macroeconòmics probablement 
diuen que hem eixit de la crisi, però 
en l’àmbit de la microeconomia i del 
xicotet comerç s’està passant mal. 
Les inquietuds dels usuaris estan 
canviant i les amenaces estan ací. 
Segurament hem d’adaptar-nos en 
el procés de comunicació amb les no-
ves tecnologies, però al final la gent 
sap que té la confiança que en un mo-
ment donat té un lloc, té a una perso-
na que li pot atendre. Hi ha comerços 
que estan fent-ho, i junt amb l’Asso-
ciació de Comerciants, estem col·la-
borant i buscant noves fórmules. En 
aquesta línia, com a element fona-
mental d’aproximació, està la Fira 
de la Tapa, però també hem buscat 
que el comerç s’apropara al Cinturó 
Jove. Al final, el comerç tradicional 
és el que dona vida als carrers del po-
ble, però amb la mentalitat que ha de 
tindre una visió externa. 

Quines iniciatives s’han fet per a 
joves?
El Cinturó Jove combina l’aposta 
per la música en directe, l’oci per a 
totes les edats i la música en valen-
cià. Volíem un espai de continuïtat 
per a la gent jove. On estava la fira 
d’atraccions, hi havia concerts, una 
zona de comerç... I la idea era aprofi-
tar la sinergia de la zona comercial i 
l’aposta per la joventut o la mitjana 
edat, perquè també troben que ens 
recordem d’ells. I el Cinturó Jove 
crec que són 25 mil assistents en 
totes les jornades, per tant, ha sigut 
un element molt important. A més, 
servia per al comerç que hi havia allí 
i la zona adjacent també ha revitalit-

zat. D’altra banda, en 2015, decidí-
rem el nou ús de l’antic ajuntament, 
i decidirem que siga un espai per 
a joventut, el Gent Jove. Es tracta 
d’un espai dedicat a la joventut, a 
activitats, una zona polivalent d’oci 
que no teníem. I també posàrem en 
marxa altra vegada el programa Al-
daia ràdio, que es tancà en l’anterior 
etapa i que fonamentalment teníem 
un deute en reprendre’l. I és impor-
tant, perquè l’Aldaia ràdio no era 
de l’ajuntament i hi havia quasi 100 
col·laboradors i persones que feien 
eixa activitat comunicativa cultural 
i hem volgut reprendre-ho. Ja tenim 
la llicència provisional i en uns me-
sos podrem emetre proves.

Com estava Aldaia en 2015 i com 
està ara en mobilitat?
Precisament la mobilitat és una 
qüestió molt diversa, perquè ente-
nem que va des d’anar caminant fins 
al transport públic, fins a apostar 
en noves tecnologies per a afavorir 
el medi ambient, com és el cas del 
vehicle elèctric. Començant per la 
dels vianants, en breu fàrem una ac-
tuació d’accessibilitat en el casc més 
antic del poble i en eixa línia, a nivell 
d’infraestructura local, és en la que 
hem fet més coses. De fet, Aldaia va 
guanyar el Premi Reina Sofia d’Ac-
cessibilitat en 2008 perquè sem-
pre ha tingut una clara aposta per 
fomentar un espai públic per a les 
persones. L’altra actuació és el Pla de 
Mobilitat, en el qual la setmana pas-
sada reunírem a diversos col·lectius 

del poble perquè siga fruit de la in-
quietud de les persones, ja que al fi-
nal la gent és molt diversa, amb ma-
jors, grans, persones amb diversitat 
funcional... i és important conéixer 
la realitat. Per tant, fent referència 
a nivell local, estem ficant les pedres 
per al futur, però tenim més dificul-
tats perquè és competència d’altres 
administracions, especialment de 
l’Estat. Tinguérem la mala notícia a 
finals del 2018 que els compromisos 
de l’anterior govern no es compliran 
i que el projecte d’electrificació de 
les línies havia de començar de zero, 
per tant, anem a retardar l’electrifi-
cació i la connexió directa a Valèn-
cia amb el tren, que és un element 

importantíssim i una reivindicació 
històrica. Per això, anem a exigir al 
Govern, siga el que siga, que necessi-
tem les infraestructures per a tindre 
una mobilitat sostenible i uniforme 
en l’àrea metropolitana. I altre ele-
ment que tampoc s’ha resolt defi-
nitivament, però sí que s’han fet els 
passos, és el tema de la licitació dels 
autobusos. Era una cosa necessària 
que l’anterior govern ja fa anys va 
desfer i ara està licitant-se, però amb 
eixa confiança que hem fet passos 
endavant cal afegir que, per ara, no 
anem a gaudir d’eixes millores. Per 
tant a nivell local crec que estem ca-
minant...

Heu donat la veu als veïns i veï-
nes amb processos de participació 
ciutadana. Quin balanç fas?
Jo diria que aquesta legislatura ha 
sigut positiva en dos sentits dins de 
la participació. Una, diguem que la 
reglada, és que en 2015 férem una 
enquesta ciutadana per a decidir 
tres elements importants del poble 
respecte als usos dels espais. I ara 
estem elaborant una segona fase per 
a definir una sèrie d’inversions en el 
poble, però no és fàcil la gestió d’això 
perquè la gent té moltes idees i tant 
a principi de la gestió com ara hem 
fet una aposta per la participació 
reglada. Però a banda hi ha una que 
és la quotidiana i la diària, la que fa 
que diàriament la gent sàpiga que té 
al seu alcalde i al seu equip de govern 
a la seua disposició. Moltes vegades, 
inclús, la gent se sorprén que con-
teste jo, perquè gestione les meues 
xarxes socials i estic contínuament 
pendent de la realitat i les inquie-
tuds del poble, des de la qüestió més 
xicoteta a la més transcendental. I 
eixa participació quotidiana diària 

crec que ha aconseguit que la gent 
tinga confiança de nou amb la polí-
tica local i en realitat ens fa un favor, 
perquè ens parlen de qüestions que 
abans desconeixíem. A mi m’ha do-
nat satisfacció, evidentment és un 
sacrifici important, però és perquè 
la gent ha confiat i ha vist que estem 
al seu costat a peu literal de carrer, 
i 24 hores al dia, menys quan estic 
dormint. En la campanya electoral 
del 2015 jo ja manifestava que no sóc 
ningú amb vareta màgica, no vaig 
a fer el que no és possible fer, però 
sí que prometia donar el 2000% i jo 
crec que això és el que hem fet.

Quines són les principals reivin-
dicacions veïnals en participació? 
Hi ha un element important que és 
el tema de la via pública o el dels gos-
sos. Estem analitzant i buscant so-
lucions i ara estem amb una campa-
nya per a intentar revertir i buscar 
alternatives de sensibilització, per-
què confiem que la ciutadania serà 
sensible. Crec que s’han fet molts 
passos i la gent cada vegada és més 
conscient, però és de veres que se-
guim lluny de l’objectiu òptim. Hi ha 
solucions com el control de l’ADN, 
que d’alguna manera és un element 
important que pareix que dona res-
posta. Ara estem analitzant-lo, i és 
possible que, si continuem en la prò-
xima legislatura, ho aportem perquè 
al final cal donar resposta i des del 
2016 hem treballat. També interessa 
molt un element tan important com 
la mobilitat, que té eixe doble ves-
sant que he comentat abans.
Com és possible reduir el deute 
abaixant impostos?
Hem abaixat el deute, els impostos 
i hem fet coses. Hem fet una gestió 
eficient dels recursos, sobretot per-

“ ”
La política social és la que 

dona sentit a tot

Govern de d’Aldaia
PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

L’Alcalde d’Aldaia ha liderat una nova etapa on la gestió eficient dels 
recursos ha sigut clau perquè el poble avance a grans trets. Guillermo 
Luján tenia clar que havia d’estar sempre al costat del veïnat i ha donat “el 
2.000%” perquè el seu projecte aconseguira vertaders canvis. La iniciativa 
ha sigut, sens dubte, un element que ha caracteritzat el seu govern.

GUILLERMO LUJÁN
ALCALDE D’ALDAIA

“Pretenia donar el 2.000% i 
crec que és el que he fet”
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què hem tingut iniciativa política, 
de tirar avant. Jo crec que hi ha ajun-
taments que s’han centrat exclusi-
vament en reduir el deute i nosaltres 
creiem que és important ajustar el 
deute i ajustar els impostos, però és 
important també cuidar del poble i 
apostar per polítiques socials. Ales-
hores, d’alguna manera hem fet un 
poc de tot, no només orientats a un 
àmbit. Hem ajustat un poquet els 
comptes públics, l’IBI, hem cuidat el 
poble i hem prioritzat les polítiques 
socials. Un poc això ha sigut l’ele-
ment fonamental.

Gestionant millor?
Millor o pitjor, nosaltres no podem 
dir-ho. Però hem fet una gestió de 
dedicació absoluta, d’iniciatives i 
projectes. Al final, cada dia pràctica-
ment el nostre objectiu fonamental 
és administrar, estar ací, agafar el 
carro i espentar. Això necessita im-
puls polític i una iniciativa política, 
el que hem fet des del primer dia. Per 
això en 2016, 17, 18, durant tots els 
anys, hem pogut dir a la gent que té 
el resultat de la gestió d’aquestes ini-
ciatives.

Quins esforços s’han dedicat al 
carrer?
En aquesta última fase hem fet 76 
actuacions, totes orientades al car-
rer, però també als parcs. Aquesta 
legislatura acabarà transformant 
tots els parcs, i en la gran majoria, 
a més, hem incorporat un joc de di-

versitat funcional, perquè pensem 
que en els parcs és important que 
la infància i les persones que tenen 
diversitat funcional se socialitzen. 
Ja en el 2016 férem un pla d’asfaltat 
i una primera actuació de parcs in-
fantils, sobretot en les escoles, així 
com en els espais públics, d’accessi-
bilitat o en els patis. En el 2017 mi-
lloràrem la gespa del camp de futbol, 
les instal·lacions del poliesportiu, les 
cistelles elèctriques i les posàrem en 
una zona comuna que hi havia, però 
també arreglàrem el cinturó verd, 
la plaça Europa, San Juan de Rive-
ra, Antonio Machado, Coladors, 
Menéndez y Pelayo... Contínuament 
hem fet intervencions, per això dic 
que des de 2016 hem estat millorant 
Aldaia. Un element també impor-
tant és el canvi en la il·luminació del 
carrer. L’obra per a canviar tota la 
lluminària del poble en llum blanca 
de leds, estalvi energètic i lumínic ja 
està licitada. Aquesta actuació, que 
també és important a nivell d’estal-
viar i no contaminar, ha sigut una 
inversió molt important que en uns 
6 o 7 anys s’amortitzarà. Però també 
és una aposta per les noves energies, 
igual que el punt de recàrrega.

I en temes d’ajudes socials?
Cal dir que hem estat de la mà de 
forma molt important amb la Di-
putació i la Generalitat, que ens han 
donat recursos i facilitats per a in-
crementar el 25% la despesa real en 
relació al 2014, de manera que tots 

els anys s’han estat dedicant més 
recursos quant a despesa en ajudes, 
recursos humans i tota mena d’ac-
cions en aquest àmbit. Però ha sigut 
també per una aposta clara munici-
pal amb el suport autonòmic, que és 
important perquè no sempre tenim 
els recursos.

A nivell cultural teniu moltes ac-
tivitats. Amb quina et quedes?
Crec que hi ha dos elements inno-
vadors en aquesta etapa, sobretot 
dur la cultura al carrer. Hem iniciat 
les temporades del TAMA (Teatre 
Auditori Municipal d’Aldaia), l’ele-
ment fonamental que hem fet en 
l’aposta cultural, i això es constata 
amb l’increment de forma signifi-
cativa, encara que estem esperant 
les dades exactes, en tota la progra-
mació pròpia i externa. Però sobre la 
cultura al carrer, hem fet que la tem-
porada del TAMA comence amb un 
espectacle al carrer. La idea és dur la 
cultura al carrer perquè la gent tor-
ne i recupere un poc l’emblema cul-
tural del poble, que és aquest espai.

Governeu en minoria. Quin per-
centatge del programa electoral 
amb què vos vàreu presentar heu 
complit?
Més del 80% del programa electoral 
i allò que no hem complit pràctica-
ment està en marxa. Tenim un nivell 
de compliment important perquè 
vam ser realistes, no vàrem prome-
tre allò que no podíem complir, sinó 
l’assumible. L’element fonamental, 
que era la Biblioteca, és allò que cal 
acabar de cara a la nova legislatura, 
perquè Aldaia té un equipament 
molt important i potent en general, 
però ha sigut una qüestió històrica 
que queda pendent. Ja està l’estudi 
d’arquitectes de la licitació que es 
féu, s’està redactant el projecte i a 

veure si en unes setmanes ens mos-
tren un primer esborrany de com 
serà. Quant a l’aposta pels serveis 
socials, cuidar l’espai públic, fomen-
tar l’ocupació dins de les nostres 
possibilitats... tenim un nivell alt de 
compliment perquè fórem realistes, 
no enganyàrem a ningú i ara podem 
dir que hem complit i hem fet, per 
tant, podem afrontar el futur amb 
credibilitat i confiança.

Quin ha sigut el moment més 
complicat i el més satisfactori en 
aquests quatre anys?
El més complicat, no tenim les da-
des exactes, però en algun Ple sí que 
m’he trobat amb la frustració  que els 
grups municipals no pensaven en el 
poble, sinó com a partit. Jo he estat en 
l’oposició i he fet crítica, propostes, 
he estat a l’altura en qüestions i he 
votat a favor d’algunes coses perquè 
eren importants per al poble. Això 
en alguns grups polítics l’he trobat 
a faltar i en altres no, han fet crítica 
però han donat suport. I jo crec que 
és una frustració perquè entenc que 
hi ha coses que són de debat polític, 
però hi ha altres que són millores in-
qüestionables per a Aldaia i no hi ha 
per què anar en contra. És compati-
ble fer una crítica dura i contundent, 
però a l’hora de la veritat saber que hi 
ha coses que són «d’estat» local. I de 
satisfacció hi ha hagut molts. Sen-
tir la proximitat amb el poble fa que 
quotidianament, igual que la gent 
ens manifesta les faltes o problemes, 
també notem la satisfacció. Però 
també hi ha un acte molt proper que 
és la Gala de l’Esport Inclusiu de la 
Federació Valenciana d’Esportis-
tes amb Discapacitat Intel·lectual. 
Perquè simbolitza un poc la idea 
per la qual volem apostar. Va ser un 
exemple de superació, vinguérem 
els de la pel·lícula de Campeones, va 
ser espectacular la complicitat amb 
la gent. Participà també ACYPSA i 
va ser gratificant que un acte de la 
Comunitat Valenciana es fera ací, en 
el TAMA, que s’apostara per un es-
pai tan emblemàtic per a nosaltres. 
És un dels elements que sempre re-
cordaré per la satisfacció de l’aposta 
per la diversitat funcional a Aldaia.

Per què et presentes de nou en 
maig?
Perquè he notat la confiança de la 
meua agrupació, dels meus com-
panys, fonamentals perquè acon-
seguírem implicar a molta gent en 
aquest projecte i gràcies a això po-
guérem fer un canvi i aconseguir 
el suport en 2015, que era posar en 
marxa Aldaia. Eixa implicació ha 
continuat, la note i em dona força. 
El canvi que començaren en 2015 
no ha finalitzat, no s’han acabat els 
reptes. I amb eixa força que em dona 
la confiança de moltes persones que 
ens ajudaren a aconseguir el canvi, 

d’alguna manera he sentit que hem 
de continuar amb la feina. Aldaia ha 
d’estar en marxa amb projectes i ini-
ciatives, i que confien en mi per a li-
derar-ho, encara que al final aquests 
projectes mai són personalistes, crec 
que és important. Per tant tinc eixa 
il·lusió i fortalesa de tirar avant i 
d’alguna manera seguir millorant 
i seguir implicat dia a dia. Crec que 
una de les satisfaccions més impor-
tants ha sigut notar i percebre que la 
gent sap que té al seu alcalde al costat 
literalment dia a dia, hora a hora, 
amb el sacrifici que suposa.

En cas que els veïns et tornen a 
donar la confiança, quines serien 
les teues línies principals per a 
arrancar la segona etapa?
Jo crec que hem de profunditzar en 
les accions que hem fomentat ara, 
però el 25% de millora que hem po-
gut fer en les polítiques socials crec 
que és fonamental i hem d’arribar 
al 100%, el màxim. Al final, estem 
ací fonamentalment per a cuidar el 
poble, l’espai públic que és la casa de 
tots, però jo que faig també visites 
d’alcaldia cada setmana, se’m cau el 
món quan escolte drames personals 
i veig que no tenim ferramentes su-
ficients per a donar resposta a tots. 
És difícil però no podem renunciar 
a intentar fer cada vegada un poquet 
més. És important reivindicar que 
el finançament dels ajuntaments és 
el més pròxim, coneguem els pro-
blemes de primera mà i coneguem 
a les persones, la seua història i les 
seues  vivències. Aleshores, és im-
portant tindre recursos que donen 
finançament per a aconseguir que 
aquest 25% siga un 100% o un 150% 
d’increment. Hem fet del poble un 
espai públic, però la política social és 
la que dona sentit a tot.

Com t’imagines l’Aldaia del 
2025? 
Espere que el 2025 siga l’any que es-
tiga el túnel passant a València i que 
el tema de la mobilitat  s’haja resolt. 
Aldaia, Alaquàs i Xirivella confor-
mem un nucli metropolità aïllat, i 
jo crec que eixe element de mobilitat 
és fonamental per a moltes coses, 
estudis, treball, per a economia, 
emprenedoria... però estem aïllats. I 
després, crec que un element fona-
mental és una reconversió energè-
tica mediambiental. Crec que en la 
gestió de residus i de les energies ens 
queda un camí  molt llarg en l’àmbit 
municipal i autonòmic. Hem de fer 
l’aposta per una Aldaia més sosteni-
ble, que recicle més i es consciencie 
més en la importància de la gestió de 
residus, perquè la gestió d’aquests  és 
el futur, no d’Aldaia, sinó del plane-
ta. Des del municipalisme, crec que 
els pobles, en aquest cas Aldaia, han 
millorat molt, perquè les infraes-
tructures són molt potents.

“ ”
El nostre objectiu ha sigut estar 

ací, agafar el carro i espentar

“
”

Hem complit més del 80%
del programa electoral i la 

resta està en marxa

Impuls a la política social amb programes per a ajudar a persones 
amb dificultats

Actuació urbanística amb especial atenció per als espais infantils

Reducció del deute i rebaixa del 12% de mitja en el rebut de l’IBI

Encerts de Govern
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Quan entràreu, Manises estava tacat per 
la corrupció de l’anterior Govern i havíeu 
que fer front a la seua herència, com la 
condemna de 7 milions d’euros per la do-
lenta gestió del Pàrquing de San Cayetano. 
Com s’enfronta una situació així?
Nosaltres sabíem que hi havia molts convenis 
signats entre l’Ajuntament i propietaris de te-
rrenys, tant per a fer l’hospital com en el cas 
d’aquest pàrquing. Com estàvem preparats per 
a tindre sentències en contra, el que hem fet és 
estalviar tot el superàvit possible (90%), que 
són 6 milions d’euros, per a poder pagar coses 
com aquesta. D’alguna manera, açò ens ha lli-
gat, perquè amb eixos cinc milions d’euros es 
podrien haver fet grans coses en el poble.   Ges-
tionar amb responsabilitat, diàleg i consens és 

possible.

Què es podria haver fet?
Moltes coses. Es podrien haver fet grans in-
versions que, si no passa res, les fàrem en la 
propera legislatura. Per exemple, ens agrada-
ria resoldre el final de la Ronda Jaume I, que 
està tota per acabar, arreglar el carrer Rafael 
Valls i l’eixida a Paterna, fer nova la piscina 
descoberta i ampliar el museu per a adaptar-lo 
a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha molts 
projectes pendents que són molt cars de fer. 

Un dels últims projectes llançats ha sigut 
el de ‘Manises 2018’, un taller d’ocupació 
amb més de 30 alumnes que es formaran 
durant aquest any. En què es basa?
És un taller que es planteja des de Labora i es 
gestiona amb l’ajuntament on l’alumnat rep 
classe teòrica i fa pràctiques cada dia millo-
rant espais del municipi. Són projectes que la 
gent pot pensar que no tenen un resultat molt 
important però la veritat és que es fan coses 
molt bones i a més ja tenen una certificació 
de professionalitat. D’aquesta manera, alhora 
que reben formació i cobren un salari, s’obrin 
les portes al mercat laboral.  M’alegre molt 
perquè aquestes coses paguen la pena. De fet, 
pense que un dels aspectes que més s’ha notat 
de la nostra entrada al govern és la gran inver-
sió en formació.

Fa un any es va presentar l’Estudi de la 
Realitat Social de Manises per a analitzar 
demandes i necessitats del veïnat. Com ha 
influït en el Govern?
Estem treballant en els resultats. Hem creat el 
Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials, 
per a obtindre les ferramentes per resoldre 
els problemes socials. La veritat és que pense 

que ha sigut molt important, principalment 
perquè hem invertit molt més en política so-
cial que abans. De fet, els pressupostos de 2019 
són eminentment socials, amb 3.460.636 eu-
ros de partida de Benestar Social. A més, a la 
partida d’emergència social, s’ha passat dels 
360.000 euros que destinava el Partit Popular 
a 500.000 euros, és a dir, un 40% més.  

En aquest estudi, més del 70% va aprovar 
la gestió i un 18,5% la va qualificar amb un 
notable. Quin és el secret?
Jo crec que els que treballen de cara a la gent 
més necessitada estan formats i ho donen 
tot, encara que no es valora com deuria. Tot el 
món que ve és perquè té problemes, aleshores 
cal ser molt fort per a escoltar les seues situa-
cions perquè és molt fàcil posar-te en la seua 
pell. Les dades mostren que l’equip està ben 
preparat i que escolta com toca, perquè es dona 
solució.  

En aquest es va reivindicar que hi haguera 
més ajudes a joves i a persones majors. Què 
s’ha fet al respecte?
El problema que hi ha hagut amb els joves és 
que durant els anys del govern del Partit Po-
pular estigueren totalment oblidats. Hi havia 
4 o 5 cases de joventut i es tancaren totes i ara 
podem dir que hi ha tres centres treballant: el 
Centre Juvenil Sant Francesc, el Centre Cultu-
ral El Carmen i el CEMAJ. A més, per primera 
vegada s’han donat 80.000 euros en beques de 
transport per a estudiants i 16 beques de post-
grau de creació pròpia que els ajuda a aconse-
guir feina. Respecte als majors, hi ha quatre 
centres municipals de convivència i, a més, 
la Setmana del Major s’ha llevat del període 
electoral per a no traure rèdit polític. També 
s’ha fet una volta a les activitats i s’han incre-
mentat l’oferta de noves activitats per a joves. 
Jo crec que hem fet grans coses per a aquestes 
persones. 

Com ha evolucionat el vessant cultural del 
poble?
En cultura jo crec que el canvi ha sigut espec-
tacular, perquè entre altres coses, a Manises 
s’ha acabat la censura a determinats col·lec-
tius, mentre que ara tot el món té accés als es-
pais culturals. A més, s’ha incrementat molt 
la inversió econòmica i el foment d’activitats. 
Hem dut la cultura als barris i hi ha moltes 
persones que participen. La Biennal Interna-
cional de Ceràmica és també una clara mostra 
de l’aposta del govern, ja que s’ha reforçat molt 
i ha coincidit amb el 50 aniversari del Museu, 
que s’ha celebrat amb un any ple d’activitats. 

Quin és el projecte del qual més orgullós et 
sents?
La gestió econòmica o la millora de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania és un gran orgull, 
però no podria quedar-me sols amb aquests. 
A nivell cultural, crec que l’adquisició de pa-

trimoni per a ampliar el Museu de Ceràmica i 
el Cine de Germanies.  I quant al social, hem 
donat ajudes als joves i hem arreglat la baixada 
de les escoles de la zona nord perquè l’accés siga 
molt més segur. A més hem aconseguit, amb la 
col·laboració de la Generalitat Valenciana, la 
gratuïtat de l’alumnat de 2 i 3 anys d’escoles 
infantils i que els de 0 i 1 any hi puguen acce-
dir amb preus molt competitius. També hem 
creat la Casa Violeta, un espai per a l’empode-
rament de les dones. I la varietat sociocultural 
dels nous horts socials i d’oci té molta impor-
tància perquè hi ha una convivència excepcio-
nal. 

Tornes a presentar-te a les eleccions muni-
cipals. Quins reptes et planteges?
Torne a presentar-me perquè tinc uns objec-
tius molt clars i vaig comprometre’m amb la 
gent per a aconseguir-los i això no es fa en 4 
anys, es necessita més temps. Jo crec que queda 
molta feina al davant i sols es pot fer des d’una 
majoria progressista. Vull que s’acabe l’ampli-
ació del Museu de Ceràmica, que es complete 
la Ronda Jaume I, que la passarel·la de l’aero-
port siga una realitat prompte -encara que 
això depén del Ministeri de Foment-. A més 
a més, esperem que es paralitze el projecte de 
desdoblament de la N220 que només farà que 
dividir molt més el poble. Espere que els ser-
veis socials funcionen al 100%. També volem 
dur l’Oficina de Turisme a l’antiga estació del 
tren de Manises, perquè estem donant un fort 
impuls a la ceràmica i volem que quan la gent 
isca del metro puga veure eixa oficina i s’im-
pulse el turisme. En aquest sentit, també vo-
lem centrar-nos  a què es mantinga en el futur 
i es potencie al màxim amb un pla estratègic 
de la ceràmica. I la neteja del riu que s’obre a la 
ciutat, és un altre dels grans objectius per als 
pròxims anys.

“
”

S’ha fet una
 eficaç gestió 
econòmica

Increment de la inversió a ocupació 
i sobretot, a serveis socials

Aposta ferma pels joves, la diversi-
tat sexual i la cultura

Millora d’instal·lacions municipals i 
serveis per a la ciutadania 

Encerts de Govern

Govern de Manises
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C. CHACÓN

Orgullós d’ajudar a la seua 
gent, l’Alcalde de Manises 
ha fet de la corrupció un 
episodi del passat amb un 
govern progressista centrat 
en el benestar social de les 
persones.

JESÚS BORRÀS // ALCALDE DE MANISES

“Gestionar amb responsabilitat, diàleg i consens 
és possible”
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Quasi huit anys de legislatura. Quin és el 
sentiment?
El sentiment és de satisfacció, de mirar enre-
re i veure les dues etapes que hem passat; com 
hem anat evolucionant, treballant i canviant. 
Ara tenim un gran nivell d’exigència. Recorde 
que fa huit anys la gent era molt condescen-
dent amb tu, et donava ànims per la situació, 
et deia que el primer eren les famílies, les 
persones... Ara, hem vist que el poble ha anat 
canviant, ha anat millorant. Ara ja hi ha sug-
geriments, idees i novetats. Nosaltres treba-
llem molt l’estadística, i hem vist que l’orgull 
de pertinència al poble va creixent. I al mateix 
temps, creix l’exigència de la gent. Aquest és el 
balanç que fem: la primera legislatura va ser 
de sanejament; la segona d’estabilització i, ara, 
ens agradaria pensar en un tercer moment 
perquè, si foren 12 anys, ens centraríem en el 
creixement del poble.

Quina situació et vas trobar quan entrares 
a l’Ajuntament d’Alfafar?
Vaig trobar edificis que no podien pagar la 
llum; proveïdors que portaven 350 dies sense 
cobrar; haguérem de retardar la nòmina dels 
treballadors perquè no teníem suficient en els 
comptes corrents per a pagar eixe mes... Sé que 
passava en molts ajuntaments, però entrar allí 
amb il·lusió i el primer que veus és això, és dur. 
Però també pensàrem que això es podia solu-
cionar treballant. Férem un Pla de Pagament; 
un Pla d’Ajust Econòmic; retallàrem, perquè 
òbviament havíem de retallar, però, sobretot, 
en festes, és a dir, coses que enteníem com a 
supèrflues. No obstant això, el més dur eren 
les famílies que estaven totalment desespe-
rades, que ara segueixen havent-hi, però ja no 

són tantes. En aquests huit anys, he viscut ca-
sos de gent amb situacions complicades, però 
que per mitjà d’un curs, una oferta de treball, 
alguna ajuda quan es podia, no ha perdut la 
seua casa, s’ha pogut refer i seguir treballant. 
Això, et dona una gran satisfacció.

I en tot aquest temps al capdavant de l’Al-
caldia d’Alfafar, quines peticions veïnals 
has dut a terme de les quals et sents orgu-
llós?
Intente portar-les millor o pitjor, però qua-
si totes les que ens entren, les hem dut avant. 
Hem instal·lat tot el tema de neteja hidràu-
lica de les voreres; hem millorat tant parcs i 
jardins, com les zones infantils; i, a més, hem 
tornat a impulsar el Programa de Joventut 
aconseguint, inclús, col·laboracions amb Eu-
ropa. No obstant això, també estem treballant 
en què un Bé d’Interés Cultural, com és la bi-
blioteca, estiga condicionada amb un mobilia-
ri nou i climatitzada perquè la gent puga estar 
fins a la una de la matinada estudiant. Un lloc 
tan emblemàtic no podia deixar-se de costat, 
i hem ficat els nostres esforços perquè torne 
a ser un centre d’estudis i de consulta de refe-
rència, sobretot, per a la joventut.

També heu fet una aposta forta per a l’ac-
cessibilitat. En quines línies esteu treba-
llant?
Estem en diferents fases. Per exemple, el barri 
Sant Jordi, pràcticament, l’hem acabat tot, i el 
barri Orba és pràcticament 100% accessible. 
Ara, estem fent l’avinguda Albufera, que és el 
tram que està sent més complicat i conflictiu, 
perquè és un lloc de molt de pas i, clar, tindre 
les obres desespera. Però, quan decideixes 
començar obres d’aquesta envergadura, i ur-
banitzes un carrer per a fer les voreres més 
amples, aprofites i canvies les aigües, les co-
municacions, els conductes... Tot això fa que 
es retarde l’obra, però també és cert que, quan 
estiga acabada amb voreres amples, bancs, 
jardineres, flors i arbres, crec que suplirà les 
molèsties que hagen pogut tindre els veïns i 
veïnes. El nostre objectiu és que Alfafar arribe 
a un 90 o 95% d’accessibilitat perquè ja no és 
solament la gent amb mobilitat reduïda, sinó 
que no podem obviar que la població està en-
vellint i és necessari comptar amb un Alfafar 
on tot el món puga moure’s sense dificultat. 
Per això, hem tret 320.000 euros per a conti-
nuar amb eixa avinguda Albufera, però també 
abordàrem el barri del Sequer i La Fila.

Parlant de polítiques socials, Alfafar 
compta amb el Consell Municipal d’Inclu-
sió i Drets Socials. En què consisteix?

Va ser la mateixa setmana que es va crear 
aquest Consell quan ens certificaren com a 
Municipi d’Excel·lència Social, que vol dir 
que Alfafar inverteix més de 100 euros per 
persona no només en ajudes socials, sinó en 
programes de prevenció en escoles, en progra-
mes d’ajudes a l’habitatge a persones majors, 
en atenció domiciliària, en programes de jo-
ventut i d’educació, a part d’ajudes a famílies 
a les quals li costa arribar a final de mes. Tot 
això, en el seu conjunt, es tracta en el Consell 
Municipal d’Inclusió i Drets Socials. Es tracta 
de coordinar i ajudar de manera global, i fer un 
itinerari de per on ha d’anar la família per a ei-
xir d’una situació en risc d’exclusió.

I què ha suposat eixe reconeixement 
d’exelència? 
Ha suposat el reconeixement de què treballem 
per a les persones. Mira, moltes voltes es treba-
llen eslògans polítics, com el que empràrem en 
la primera legislatura, que era «El sentit comú, 
l’austeritat i l’honradesa», i que acomplirem. 
Però, en la segona legislatura, nosaltres no 
férem cap programa electoral perquè la gent 
ens deia que havíem de recolzar a les famílies. 
El 2013, 2014 i 2015 van ser anys molt durs. 
Per això, el nostre eslògan electoral va ser el 
que estàvem fent: «Treballem per a les perso-
nes». Aquesta certificació, més la que ens van 
donar per la prevenció de l’abandó i l’absen-
tisme escolar, més el reconeixement de l’ADL 
com a quarta oficina en temes de formació i 
ocupació de la Comunitat Valenciana, és el re-
flex de què tot l’equip de Govern hem treballat 
d’acord amb allò que havíem promés: hem tre-
ballat per a les persones. 

La zona comercial és un gran motor econò-
mic per a Alfafar. Com repercuteixen els 
beneficis al municipi?
En què si tu ara, per al futur, vols fer inversió, 
buscar una sala que siga un futur auditori o  
una sala polivalent. Per exemple, per a aques-
tes coses que ens està demanant la gent, hau-

rem de recórrer a un crèdit bancari, encara 
que estem a deute zero. Que passa en eixe crè-
dit? Que sense apujar impostos sabem que el 
podrem pagar al llarg del temps perquè tenim 
clar que les empreses, com a mínim, estaran 
a Alfafar 25 anys produint uns ingressos de 
les seues contribucions, que podem agafar i 
transformar en infraestructures o altres ser-
veis per als veïns. Això és una de les parts de la 
zona comercial, però també els llocs de treball 
que ha creat. Per exemple, ara, també estem 
fent Formació Dual. És a dir, formem ací, des 
de l’Ajuntament, amb una empresa que té con-
tactes i convenis firmats amb la zona comer-
cial perquè l’alumnat puga fer les pràctiques. 
Ahir, entregàrem els diplomes d’un curs, i de 
10 o 12 persones, cinc que han fet les pràcti-
ques en restaurants es quedaran i, d’ací a poc 
temps, els cridaran a alguns més per a cobrir 
els mesos d’estiu o les vacances. En definitiva, 
produeix riquesa que la gent vinga a comprar, 
que la gent es deixe els diners en el poble i, al 
mateix temps, va augmentant el pressupost 
de l’Ajuntament. La feina de l’Ajuntament és 
veure què volen les persones, i els diners que 
puguen augmentar el pressupost, invertir-los 
en el que vulga la gent.

I com ha evolucionat la taxa de desocupa-
ció?

“
”

En municipalisme 
primer està 

Alfafar, després 
està el partit

“
”

Alfafar és Municipi 
d’Excel·lència 

Social. Inverteix 
més de 100€ per 

persona

Govern d’Alfafar

T. LÓPEZ

L’obertura de la gran zona comercial d’Alfafar, juntament 
amb la recuperació econòmica, la creació de llocs de treball 
i la inversió en polítiques socials, han sigut els senyals 
d’identitat del mandat de Juan Ramón Adsuara. Ara, torna 
a presentar-se com a Alcalde per a convertir Alfafar en una 
ciutat de futur.

JUAN RAMÓN
ALCALDE D’ALFAFAR

“Hem treballat d’acord 
amb allò que havíem 
promés: Hem treballat 
per a les persones”
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La teníem molt alta. De fet, som un poble que 
la crisi ens va colpejar molt en el sector servi-
cis, i teníem la taxa de desocupació més alta de 
la comarca. Ara, està alta, però només mig o 
un punt per damunt de la mitja. En números, 
en el moment més dur de la crisi, teníem 3.450 
parats, i ara estem en 1.950 parats. Veus a la 
gent per la zona comercial, a la gent d’Alfafar, 
i veus a gent que pot anar a la universitat i a la 
vesprada pot treballar i seguir pagant-se els es-
tudis. Dona satisfacció que açò haja passat.

Doneu facilitats de mobilitat i de formació 
per a la gent jove del poble...
Per a la gent jove, enguany, hem començat a 
donar facilitats al transport públic - crec que 
són 150 euros – perquè suposa una despesa 
constant per als estudiants. Si podem aplegar 
a més persones, aplegàrem, però si no podem, 
potser sí amb més quantia. Des de l’Espai Jove, 
en temes de beques europees, tenim 3 o 4 pro-
grames oberts per a intercanvis, per a estudiar 
fora, per a fer pràctiques laborals... Tenim un 
conveni signat amb la Diputació de València 
i amb una fundació europea, que qualsevol 
persona d’Alfafar que vulga una relació di-
recta amb Europa, per mitjà de l’Espai Jove 
la pot aconseguir. L’any passat, per exemple, 
estigueren sis joves en Bulgària i, enguany, 
s’estan preparant diferents programes per a 
aprofitar-ho.

No sé si pioners però la nova Ordenança 
de Tinença d’Animals Domèstics i Poten-
cialment Perillosos ha sigut una iniciativa 
cridanera.
Crec que no som pioners, Mislata l’està posant 
o ja la té en marxa. La veritat és que crec que és 
un tema de sentit comú, però és un tema con-
flictiu. L’ADN el ficàrem, i que s’haja d’anar 
amb una botelleta o un vaporitzador no sols 
pels excrements, sinó per a l’orina, també, 
perquè l’objectiu és crear un municipi més net. 
Per a la gent, aquesta ordenança és conflictiva, 
però jo crec que no. Si tens una mascota i com-

pleixes la llei, et dona igual que l’endurisquen 
o no, vas tranquil. Però hi ha gent que no és 
conscient del tema de la corresponsabilitat. 
No se soluciona tot amb què l’Ajuntament tra-
ga un camió cada dia i regue totes les voreres, o 
que traga una brigada de 15 persones cada dia 
per agranar els carrers. No per més persones o 
més papereres estan més nets els carrers.  Mol-

tes vegades, si no trobes una paperera, tens la 
butxaca per a guardar el paper, i eixe civisme 
és el que intenta inculcar l’Ordenança. La cor-
responsabilitat de què tots vivim en un espai 
públic, que també entre tots hem de cuidar.

Dels projectes que heu dut a terme en 
aquestes dues legislatures. Quins han su-
posat un repte personal? 
El primer va ser IKEA, encara que, realment, 
reptes personals han sigut tots. Ho agarres tot 
personal perquè és el poble on vius, on ixen les 
teues filles, els teus amics. Quan nosaltres no 
estiguem en política, seguirem estant ací. Però 
el tema d’IKEA va ser personal perquè hi ha-
vien moltes variables, havia de tindre tota la 
involucració personal. Però també l’han sigut 
altres, com els temes socials, entre els quals 
trobem les Aules Col·labora per a ajudar a la 
gent després de classe com a reforç per a evitar 
l’absentisme. Ara, un tema en el qual m’estic 
involucrant molt personalment, i que estic 
intentant negociar amb la Conselleria perquè 
ens ajude i guie és la Residència de Majors i 

Centre de Dia. I, per descomptat, m’he invo-
lucrat amb totes les empreses que han entrat 
a aquest despatx dient que volien entrar a Al-
fafar i col·laborar en matèria d’ocupació. De 
seguida hi ha una involucració personal per a 
accelerar la implantació i signar la col·labora-
ció.

Què s’ha quedat en el tinter?
Doncs no pararies mai. Hi ha moltes coses en 
el tema de vies i Renfe que cal millorar;  l’ac-
cessibilitat; el pas d’Alfafar a Benetússer... Ne-
cessites més temps per a dedicar a tots aquests 
assumptes. Les obres, més o menys, sí que 
estan totes encaminades, però aquestes coses 
més grans, com la passarel·la al Parc Natural 
per a poder gaudir de tindre un pulmó verd al 
poble; buscar com fer un xicotet auditori per 
a poder sentir un concert i que la gent vaja, és 
cert que necessites més temps i són coses que 
s’han quedat en el tinter. Les circumstàncies 
no eren les favorables, i nosaltres sempre hem 
aplicat el criteri de la prudència. Ara sí que és 
possible que comencem a pensar en aquestes 
idees. La residència costa més preparar tots 
els papers, que construir-la. En un any o any 
i mig es construeix, però portem dos anys ja 
amb papers. Per tant, és complicat, per això 
les ganes i la il·lusió d’una tercera legislatura 
es mantenen.

El xicotet comerç dinamitza també el mu-
nicipi. Com intenteu potenciar-ho?
Fent d’alguna forma el que ells ens diuen que 
s’ha de fer. Per exemple, indirectament, amb 
aquesta obra de l’avinguda Albufera, que és 
l’arteria més concorreguda des del centre neu-
ràlgic d’Alfafar al de Sedaví. A més comunica 
amb el mercat de Sedaví, el mercat Municipal 
d’Alfafar i totes les tendes que hi ha a l’avingu-
da. Doncs, urbanitzant-la, donant més pas al 
vianant, donant un espai més amable, és una 
forma de què millore el flux de gent i que en-
tren a les tendes a comprar. Açò ens ho va dir 
un Pla d’Actuació Comercial. A més, ajudar a 
modernitzar el comerç amb els seus models 
de gestió, en les xarxes socials, amb el posici-
onament o amb el tracte al client; que hi haja 
anat un tècnic de màrqueting per ajudar-los 
in situ amb el seu negoci; ajudar-los amb les 
seues campanyes de màrqueting directe, de 
Nadal, o intentant que tots units siguen una 
marca com a xicotet comerç d’Alfafar, són 
accions, que hem dut a terme i també ajuden. 
I, naturalment, la cessió de tots els espais pú-
blics que ens demanen, com, per exemple, a 
la Fira de Comerç, que és gratuït perquè ells 
exposen. Amb tot això intentem ajudar al 
xicotet comerç fins al punt de fer, a banda de 
les aules Servef, una Oficina del Comerç amb 
un tècnic de màrqueting que treballarà per 
ajudar-los.

La cultura és altra de les línies principals 
d’Alfafar. De quina manera l’esteu abor-
dant?
De moment, tenim la sort de tindre una bona 
relació amb totes les associacions del poble, 
que són molt actives, i que ajuden en tots els 

tallers de lectura, poesia, exposicions d’obres, 
etc. que fem, i nosaltres també estem bolcats 
en aquestes associacions. A més, tenim ja un 
bressol d’escriptors que exposen en la galeria 
de Carrefour, abans i després de la Fira del Lli-
bre, uns 15 escriptors locals als quals ajudem 
i promocionem tot el que podem, i els obrim 
les portes per a presentar les seues obres. Als 
artistes locals, grafiters o grafiteres també 
cedirem, ara, espais. I, la Casa de Cultura que 
anem a fer ara, més el Centre Teatralitzat i 
d’Interpretació que estaria bé que el poguérem 
ampliar amb una xicoteta sala polivalent per a 
reprendre les activitats culturals que es feien 
abans, tots els divendres, com un acte cultural, 
un monòleg, una actuació de música en direc-
te. Al cap i a la fi, volem donar molta més vida 
cultural a Alfafar.

Com veus a Alfafar en el futur?
Veig una ciutat amable, que la gent està orgu-
llosa de viure i que puga tindre qualitat de vida 
a Alfafar. Que la gent vinga a l’Ajuntament i se 
senta escoltada, i si té una queixa que s’intente 
solucionar. Que tinga en la seua administració 
un tracte, per part nostra, excel·lent. En defi-
nitiva, una ciutat de futur.

Et presentes com alcalde de nou per a les 
municilaps de maig, per què?
Per a acabar aquesta etapa. En la primera, va 
ser una situació molt complicada econòmica-
ment, que aconseguirem frenar. En la segona, 
estabilitzàrem Alfafar establint la zona co-
mercial, aportant uns ingressos fixos i aug-
mentant els ingressos del poble. I en la terce-
ra, vull tirar avant aquest model de ciutat que 
volem; veure els fruits del que hem fet en huit 
anys, després de posar els fonaments. Aquesta 
tercera seria el motiu per veure com s’encarri-
le la ciutat del futur.

Quins són els reptes que portaries enda-
vant?
Serien cinc les mesures que portaria avant: 
que totes les àrees de l’Ajuntament d’Atenció 
Ciutadana estigueren ben ateses i foren un 
lloc còmode tant per als treballadors, com per 
a les persones que acudeixen; millorar l’Escola 
d’Adults; la comunicació al Parc Natural mit-
jançant la passarel·la per a gaudir d’eixe tresor 
que tenim i que, ara, estem aïllats per l’auto-
pista; eixe xicotet auditori; i, per descomptat, 
la residència. Tenint això, la resta seria el dia 
a dia i atendre les necessitats del veïnat i, na-
turalment, omplir d’activitat eixes cinc coses 
que hem dit.

Què diries als veïns i veïnes d’Alfafar per-
què tornaren a confiar en tu?
Que es basaren en els fets, en el que hem fet 
fins ara. Pense que tant des dels impostos, com 
des de les queixes o suggeriments, hem escol-
tat i ajudat a tots i cadascú dels veïns que han 
vingut ací. També els diria que valoren el nos-
tre treball quan entràrem, quan confiaren en 
nosaltres, i el que hem fet fins ara. Seguim es-
tant ací, seguim estant a peu de carrer, seguim 
obrint el despatx d’alcaldia per a parlar en tot 
el món i seguirem fent-ho.

Alfafar ha evolucionat moltíssim en 
aquests huit anys. Quin és el model de ges-
tió Adsuara?
Si estàs en el municipalisme, dedicar-te a fer 
política municipal, és a dir, primer està Al-
fafar, després està el partit. Avantposar el bé 
del poble a ideologies. Centrar-te en els teus ve-
ïns, formar part del teixit associatiu, governar 
per a tots i escoltar a tots. En definitiva, ser un 
més i ser accessible.

“
”

La feina de 
l’Ajuntament és 
veure què volen 

les persones

“
”

El model que
vull per a Alfafar 

és el d’una
ciutat de futur

L’ obertura de la zona comercial en tots els accessos i tendes

El premi per la prevenció de l’abandó i l’absentisme escolar

L’agraïment de les persones

Encerts de Govern
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Catarroja ha viscut un fort impuls de la 
cultura. Quins reptes et plantejaves a l’ini-
ci de la legislatura?
Des de l’alcaldia s’ha tractat de buscar una vi-
sió global dels canvis que vols aconseguir en 
el poble i s’han complit moltes coses. Em sent 
molt orgullós perquè el poble ha passat d’estar 
paralitzat a tindre canvis molt importants. 
Malgrat això, sí que és cert que a l’àmbit global 
han faltat projectes pendents. Quant a cultura, 
jo crec que bona part dels objectius s’han com-
plit. Vaig trobar-me amb un poble on la Casa 
de la Cultura no tenia programació i estava 
pendent de reformar, on el Museu Antonia 
Mir (MAM) es queia a trossos tot i ser un edi-
fici de recent construcció, i un Teatre Auditori 
de Catarroja (TAC) infrautilitzat malgrat que 
ha costat moltíssims diners tant a l’Ajunta-
ment com a la Generalitat i que es paga fins al 
2023. A més, abans no hi havia un regidor de 
Cultura, sinó de Música, i jo crec que la cultura 
va més enllà. Per tant, pense que s’ha ampliat 
l’oferta cultural, amb un TAC molt viu gràcies 
a una programació molt elevada amb grans 
artistes que toca des de la poesia fins a la lite-
ratura, que alberga l’Escola Municipal d’Arts 
Escèniques i amb la Tramoia per a gaudir de la 
cafeteria amb els monòlegs. També hem donat 
suport a les dues bandes de música del poble i 
hem commemorat el centenari d’El Empastre 
amb un llibre editat i estem fent activitats cul-
turals per als xiquets amb ‘Diumenges al Parc’. 
Inclús hem organitzat excursions per a conèi-
xer altres pobles de la comarca. A més, hem 
reformat el MAM i es va a convertir en un es-
pai polivalent de cultura perquè l’hem equipat 
d’alta tecnologia perquè el dia 7 ja es puguen 
fer presentacions i activitats sobre el museu i 
sobre cultura en general. D’altra banda, tenim 
en marxa un projecte per a reformar la Casa 
de la Cultura i que es convertisca en un xicotet 
TAC amb una programació polivalent i cine-
ma accessible. Per tant, podem dir que aquest 

projecte s’ha quedat a mitges perquè m’hague-
ra agradat acabar amb la seua reforma, però no 
ha sigut possible perquè ens vam trobar amb 
un deute de 13 milions d’euros. 

Com s’aconsegueix reduir el deute i alhora 
augmentar les inversions?
En 2015 hi havia un deute de 13 milions d’eu-
ros i ara l’hem reduït un 56%, de manera que 
ens queden 5,5 milions aproximadament. I 
al mateix temps, hem invertit vora 8 milions 
d’euros al municipi, aleshores això demostra 
que s’ha fet una bona gestió però que no dona 
per a fer-ho tot, com ocorre en el cas de la Casa 
de la cultura. Jo crec que allò important és que 
l’equip de govern controle dia a dia les despeses 
que va fent. Moltes vegades hi havia despeses 
que eren innecessàries i això s’ha controlat, ja 
que, per exemple, l’alcalde no té cotxe oficial 
ni té assessor, per tant són recursos que s’evi-
ten. També, a l’hora de contractar un servei 
menor de 5.000 euros, que són els que es poden 
contractar de manera directa, el que hem fet 
és demanar tres pressupostos i elegir el més 
barat per a no pagar quantitats desorbitades i 
estem prioritzant fer les compres a Catarroja 
perquè així ajudem als comerciants locals. Són 
mesures que sembla que no són molt impor-
tants, però veure que tots els regidors tenen 
un control rigorós de la seua despesa i busquen 
diferents pressupostos per a les adjudicacions 
és molt important. Per tant, amb una bona ad-
ministració interna eixes despeses supèrflues 
s’eviten. Moltes vegades es planteja la mesura 
de reduir impostos i nosaltres no som molt 
partidaris perquè preferim tindre ingressos, 
però sempre buscant una redistribució de la 
riquesa, aleshores si aconseguim reduir les 
despeses, podrem estalviar més i destinar més 
recursos a invertir. Al final hem gestionat la 
nostra administració com si fora la nostra 
casa, amb una transparència absoluta. Tam-
bé hem generat pressupostos amb superàvit i 
més capacitat inversora, en bona part gràcies a 
l’augment de les inversions de la Generalitat i 
de la Diputació. 

Quins han sigut els principals projectes ur-
banístics i de mobilitat?
Teníem com a principal projecte de legislatura 
remodelar l’avinguda Diputació perquè volí-
em que fora l’espai de l’oci, de la cultura i de 
l’educació pels espais que connecta. Teníem al 
cap que fora la més espectacular i que apostara 
per gaudir, oberta al parc perquè la gent po-
guera passejar i amb un disseny molt europeu. 
A més, abans no hi havia activitat econòmica 
perquè les botigues necessitaven més espai al 
carrer i crec que hui tenim una avinguda per a 
gaudir. D’altra banda, hem fet moltes mesures 
per a pacificar el trànsit en barris com el Raval 

perquè el que pretenem és que els carrers no si-
guen espais de trànsit, sinó perquè la gent puga 
gaudir d’ells. Jo crec que la gent major, sobre-
tot, ho ha agraït molt, però ens hem trobat amb 
gent que té molt clavat el xip d’aparcar prop de 
casa i hem tractat i treballàrem per a donar 
una solució, com per exemple amb la creació 
de places d’aparcament a les perifèries. Però el 
que tenim clar és que sempre s’ha de garantir 
la seguretat de les persones que viuen ahí i si hi 
ha cotxes aparcats en carrers estrets i hi ha una 

emergència, per exemple, les ambulàncies no 
poden passar. Un govern ha de pensar en això 
abans que passe. Busquem fórmules i alterna-
tives per a garantir la seguretat dels carrers i 
de les persones amb una concepció diferent 
on la utilització del vehicle s’entenga com que 
no és tan necessària. A nivell de mobilitat hem 
tingut el carril bici, que ja va començar en l’an-
terior legislatura però que ara hem arredonit 
amb un carril que connecte amb el Port des del 
polígon, que encara que no és el que ens haví-
em plantejat, ens hem adaptat a la consignació 
econòmica que hi havia perquè no podíem re-
nunciar a ella. Per això, ho hem fet de la millor 
manera possible quant a mesures de seguretat. 
A més, hem guanyat espai en una zona que 
s’ha expropiat per a tindre un carril bici que 
connecte la Pista de Silla amb el Port de forma 
compatible i sostenible amb l’entorn. M’alegre 
que la gent ja ho estiga gaudint. 

En aquest sentit, què ha suposat que Catar-
roja fora declarada Municipi Turístic de la 
Comunitat Valenciana en 2017?
Ha sigut una fita molt important perquè crec 

que ha sigut un pas fonamental per a obtenir 
més finançament i fer del Port una instal·lació 
que conserve la seua tradicionalitat però tam-
bé un atractiu per a la ciutat de València i més 
enllà de la comarca. Catarroja és la gran desco-
neguda, sobretot quant a l’atractiu del Parc Na-
tural municipal, pel Tancat de la Pipa, pel seu 
Port que forma part del Parc Natural de l’Al-
bufera… Per tant, són atractius que es poden 
connectar a través del Port, però ara millorem 
amb un punt d’informació turístic, la cons-
trucció de serveis sanitaris, zones de restaura-
ció, oci, la possibilitat de passejar amb barca o 
la recuperació del ‘ravatjol’. Vam fer una cam-
panya amb el lema “Catarroja descoberta”, que 
es refereix al fet que ha sigut desconeguda però 
va a deixar de ser-ho gràcies a aquesta declara-
ció i a les millores al Port, que és la nostra mar-
ca. A banda, també s’ha avançat molt quant a 
la protecció de l’Horta gràcies a la lluita per a 
frenar el Nou Mil·lenni, que suposava acabar 
amb tot l’entorn natural valencià amb una ur-
banització desorbitada que destruïa l’entorn i 
dificultava la gestió sostenible del poble, per-
què pensem que no hem de fer cap cosa que hi-
poteque el futur de Catarroja. Un projecte així 
ho fa perquè és una decisió arbitrària i sense 
consultar a la ciutadania. Puc assegurar que 
nosaltres no hem fet cap mesura que no es puga 
fer dins dels quatre anys de la legislatura, sinó 
mesures que poden ser reversibles i ara per ara 
estem creant coses importants al municipi.

Com ha evolucionat l’ocupació?
Encara que no és una competència nostra, s’ha 
reduït molt en aquests quatre anys. En 2015 hi 
havia un 21,97% d’aturats a Catarroja i el dia de 
hui tenim un 17,15%, per tant parlem de vora 
5 punts de reducció de la taxa que ha fet que el 
polígon industrial siga més dinàmic, on hem 
fet també millores per a facilitar el trànsit i 
treballem per a uns accessos dignes des de la 
Pista de Silla, molt importants per a potenciar 
l’ocupació del polígon. L’economia està millo-
rant i ens hem centrat en que la gent que més 
problemes tenia haja millorat la seua situació. 
A més, l’ajuntament ha fet programes d’inser-
ció laboral, molts subvencionats per la Gene-
ralitat Valenciana i pel Ministeri de Treball, i 

“
”

No hem fet res que 
hipoteque el futur 

de Catarroja

“
”

El poble està 
canviant i 

comença a ser
un referent

+

Govern de Catarroja
PSPV

C. CHACÓN

Una persona que estima el seu poble i que ha estat al costat 
de tots i totes perquè volia ser el representant de tota la 
ciutadania. Així es defineix Jesús Monzó, alcalde i regidor de 
Cultura de Catarroja des de 2015, que ha liderat un govern 
de canvi on la transformació cultural, turística i urbanística 
han marcat la seua legislatura a través d’un ampli ventall de 
projectes.

“Hem gestionat 
l’Ajuntament com si 
fora la nostra casa”

JESÚS MONZÓ
ALCALDE DE CATARROJA
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estem integrant a gent en programes concrets 
perquè treballen al consistori. Respecte a la 
gent que mai ha tingut oportunitat de treba-
llar, han pogut fer-ho a través de programes 
de la GVA com Avalem Joves, però també hem 
sigut subvencionats per a contractar a gent de 
més de 55 anys que feia molt de temps que es-
tava en l’atur, de manera que molta gent que 
estava en una situació difícil l’ha canviat, en-
cara que siga durant uns mesos. El que està clar 
és que totes les administracions hem de fer un 
esforç en comú.

Quines polítiques s’han fet per a millorar 
els serveis públics?
El poble està canviant i comença a ser un re-
ferent, perquè una cosa que em donava molta 
ràbia és que Catarroja havia perdut capitalitat 
perquè havia perdut dinamisme respecte a al-
tres pobles i ara ha canviat. Hem aconseguit 
que els serveis que teníem continuen a Ca-
tarroja, com són la Seguretat Social, Labora 
o Hisenda, però hem incorporat nous serveis 
socials com l’Oficina d’atenció a la víctima 
del delicte als jutjats i el servei de renovació 
del DNI. De fet, més de 1.200 persones se l’han 
renovat ací, moltes amb mobilitat reduïda o 
amb problemes de desplaçament, que per a mi 
és molt important. La idea és potenciar el nos-
tre poble com a referent i tindre servicis per a 
la ciutadania. També hi ha molta gent que ve 
per a veure alguna cosa al TAC. Per tant, hem 
treballat perquè Catarroja mantinga i amplie 
els seus serveis. Una altra fita molt gran fruit 
de la reivindicació ha sigut la de l’ampliació del 
Centre de Salut, que tindrà més departaments 
i especialitats, encara que sembla que no el 
veurem acabat en maig. El projecte ja està fet 
i aprovat, ara falta començar les obres. També 
ens han concedit un nou institut i una nova 
escola perquè hi ha necessitat de cara al futur. 

Quin treball s’ha fet des de Serveis Socials?
Quan vam entrar teníem sols 8 persones tre-
ballant i ara l’hem triplicat en el cas de Benes-
tar social. Açò suposa que la persona que està 
molt necessitada no tarde pràcticament un 
mes en ser atesa, sinó que es fa un triatge per 
a veure la seua emergència i rebre una ajuda 

o una altra. En l’alcaldia ja no rebem casos 
d’emergència, cosa que abans era dinàmica, 
perquè això no és la forma d’ajudar a aques-
tes persones. Qui dona l’ajuda no és l’alcalde o 
l’alcaldessa, sinó l’ajuntament en funció a una 
ordenança regulada i a unes condicions valora-
des per uns tècnics que es dediquen a açò. Un 
alcalde no cal que sàpiga dades ni situacions 
personals d’aquestes famílies perquè açò són 
dinàmiques de clientelisme. Ara, la gent va 

directament a Serveis Socials, on es dona un 
servei directe i prioritari. A més, s’ha fet un 
conveni amb EGEVASA perquè a cap persona 
se li talle l’aigua sense que el consistori tinga 
consciència i investigue si hi ha menors o no, 
per exemple, perquè per desgràcia hi ha per-
sones que tenen aquesta situació però no van 
a cap lloc a notificar-lo i deixen de pagar. Vam 
trobar-se situacions molt lamentables, perquè 
no ens podem permetre que hi haja famílies 
sense aigua o llum i ara ho hem controlat molt 
gràcies als recursos de la Generalitat i perquè 
ho estem regulant perquè ningú visca sense 
casa, a no ser que siga de forma voluntària. Era 
una impotència molt gran i ara estem contents 
perquè sabem que el que estem fent té totes les 
garanties. 

Durant aquesta legislatura s’han obert 
processos de participació ciutadana. Què 
s’ha aprés del poble?
Per a mi, el més important és que l’alcalde siga 
obert a la ciutadania. Un aspecte simbòlic que 
vaig fer és obrir el passadís de l’ajuntament a la 
gent perquè per a mi era molt important eixa 

transparència. A més, les xarxes socials les 
gestione jo i tot el mon que m’envia un missat-
ge a través d’aquestes o al correu electrònic li 
responc i li done una explicació, excepte quan 
hi ha insults. Respecte a la participació, veiem 
que a la gent li costa participar i que ha d’en-
tendre que no es pot obrir tot a la ciutadania, 
perquè darrere dels projectes hi ha tècnics que 
han d’acotar les principals línies d’actuació. 
Per exemple, en el cas de l’avinguda Diputació, 
ens hem trobat amb dues opinions confron-
tades, una contra la conversió en zona de via-
nants i a favor dels cotxes i altra que volia pri-
oritzar vianants i mantenir la massa arbòria i 
al final nosaltres hem fet una cosa intermèdia. 
No s’han eliminat els arbres per eliminar i 
s’han mantingut uns quants, s’ha creat un sòl 
filtrant perquè les arrels no ixen, s’han aug-
mentat els escocells i s’ha obert el parc. Totes 
les opinions són importants i, per exemple, no 
hem convertit en zona de vianants l’avinguda 
perquè entenem que és una artèria important 
i hem construït una visió de plaça però amb els 
mateixos servicis donant una percepció més 
oberta i europeista de la ciutat. Jo crec que hem 
aconseguit l’equilibri, encara que férem el que 
férem rebríem crítiques. S’ha de millorar la 
participació en tots els barris, sobretot en els 
més joves perquè no siguem una ciutat dor-
mitori. Ha quedat clar que la gent pot opinar 
i no sols cada 4 anys i crec que en aquest poble 
ningú pot dir que no ha pogut expressar la seua 
opinió o que ha sigut censurat. Per tant, pense 
que la ciutadania s’ha d’implicar més perquè 
ha de comprendre que es poden fer coses gràci-
es a les seues aportacions.

En aquest projecte s’ha rebut suport però 
també crítiques. Com es gestionen?
A mi m’ha costat molt perquè sóc una persona 
molt moderada, perquè m’agrada atendre a tot 
el món i sóc molt respectuós, però moltes per-
sones parlen a les xarxes socials sense vindre a 
l’ajuntament a veure el projecte i conéixer-lo, 
sense entendre com va a funcionar i que té 
certa flexibilitat. A vegades pense que és cri-
ticar per criticar, perquè a més encara no s’ha 
acabat l’obra i no s’ha pogut veure el resultat. 
Per exemple, ara moltes persones es queixen 
que falta seguretat perquè hem llevat les tan-
ques del parc perquè sempre estiga obert, i 
s’ha mantingut la via per als vehicles. La gent 
pateix pels seus xiquets, però és fals perquè 
hi ha voreres més amples. Les crítiques s’han 
d’assumir perquè a més moltes són construc-
tives, però el que no està bé és fer-les sense ar-
guments i amb insults. Moltes vegades es fan 
crítiques pel partit i tot no val, la visió de la 
política en si és de servei a la ciutadania perquè 
voluntàriament tu vols millorar i de fet jo no 
crec en la professionalització de la política. Per 
a aconseguir un objectiu no has de deixar mal 
a l’altre, sinó demostrar amb fets, i si a partir 
de maig la gent considera que el nostre projecte 
no ha de continuar, assumirem la decisió.

Quines iniciatives s’han dut a terme quant 
a la dona?

Jo crec que hi ha hagut un abans i un després. 
Abans es commemorava el Dia de la Dona i 
ara no, els 365 dies de l’any són de la dona, que 
és important. No m’agrada commemorar res 
perquè pense que si es fa això és perquè hi ha 
alguna cosa que falla i el dia en què tinguem 
una normalitat absoluta serà pel bon treball 
que hem fet. Tindre una Escola Municipal de 
Feminisme i una dinàmica de visibilitat i di-
namització de la dona és importantíssim per-
què eixe empoderament farà que es valore el 
que fa i que avance, perquè pense que les dones 
han assumit el discurs masclista, el seu paper 
secundari, de determinats oficis… I l’ajun-
tament ha de trencar barreres. Per exemple, 
podem fer programes d’ocupació que puguen 
afavorir l’entrada de dones o d’homes en oficis 
feminitzats o masculinitzats. Quan generalit-
zes normalitzes i generalitzem un treball du-
rant tot l’any en l’ambit institucional.

Quin ha sigut el moment més complicat del 
teu govern?
L’altre dia em preguntaven si havia sigut la le-
gislatura dels foto-rojos. Per a mi ha sigut un 
tema molt complicat, un dels que més m’ha cos-
tat gestionar. Una persona no entén que quan 
algú és alcalde ha de gestionar els recursos 
públics però si es troba amb un contracte sig-
nat ha de complir-ho perquè si no s’acompleix, 
pot tindre conseqüències greus per al poble. Hi 
ha hagut casos de sentències contradictòries 
i vaig decidir presentar un recurs de cassació 
perquè siga el Suprem qui cree jurisprudència, 
és a dir, que marque una línia a seguir. No s’ha 
pronunciat per a dir si es legal o alegal, encara 
que entenc que sí és al·legal perquè el sistema 
no està avalat per l’Institut Nacional de Mete-
orologia, però no es pot trencar un contracte si 
això suposa un cost per a la ciutadania en ge-
neral de diversos pobles i he tractat de rescin-
dir-ho, de manera que qui paga una sanció és el 
teòric infractor. He pres la decisió de mantenir 
el contracte fins que s’acabe el pròxim 28 de 
febrer, perquè l’objectiu no ha sigut posar san-
cions, sinó educar en polítiques de mobilitat, 
que és el que estem fent. És una de les coses que 
més m’ha marcat en negatiu perquè pense que 
no és la millor manera de pacificar ni educar 
a la gent.

Per què et tornes a presentar?
Torne a presentar-me perquè, tot i que la meua 
vida política ja du prou temps com a regidor i 
alcalde, la visió d’alcalde et permet canviar la 
realitat. En 2015 vaig tindre l’oportunitat de 
començar a canviar coses del poble que estime, 
que és on vull canviar les coses, i és cert que en 
aquests quatre anys se m’han quedat moltes 
coses que voldria acabar. Per això, presente la 
meua candidatura per a acabar projectes, com 
és el cas de la Casa de la Joventut, que ja està en 
marxa, tindre un espai digne del major, una 
Casa de la Cultura que es coordine amb el TAC, 
millorar el Port perquè es potencie, convertir 
el MAM en un nou espai polivalent, reformar 
l’avinguda de la Rambleta… Al final són pro-
jectes que es poden fer en una legislatura més. 
El meu partit a lo millor no està d’acord, però 
pense que 8 anys són suficients per a comen-
çar i acabar projectes. I a mi m’omple d’orgull 
veure que he posat el meu granet d’arena per 
a canviar. Per tant, accepte el repte del meu 
partit i espere que la ciutadania em ratifique 
com a cap de llista i així poder tindre la força 
més gran per a governar. Si és a soles, serà es-
tupend, i si és acompanyat, també estupend 
perquè pense que el model de poble que hem 
fet junt al PSPV es pot continuar perquè hem 
treballat bé.

“
”

No ens podem 
permetre que 

hi haja famílies 
sense aigua o llum
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Ha quedat clar 
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pot decidir cada 
quatre anys

Dotar al veïnat de millors infraestructures urbanístiques i de serveis

Revitalitzar el poble a nivell econòmic gràcies a la reducció del deute i l’aug-
ment de la inversió: atractiu turístic i cultural, potenciació del mercat i del Port

La cultura esdevé com a dinamitzadora del poble
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Cicle de poesia 2019

Recitals a les 19 hores al Teatre Auditori de Catarroja

Regidoria de Cultura

26 de febrer
AURÉLIA LASSAQUE

26 de març
 IMMA LÓPEZ PAVIA / JOSEP LLUÍS ROIG

30 d´abril
JORDI LLAVINA / ÀNGELS MORENO

28 de maig
CARLES PASTOR

25 de juny
BERTA PIÑÁN

29 d´octubre
RUBÉN LUZÓN / BIEL MESQUIDA

FRANCESC PARCERISAS / JAUME PONT
26 de novembre
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Quines accions heu fet en neteja en aquests 
4 anys?
Al final de l’any passat vàrem ampliar el con-
tracte, amb més gent, dos vehicles, i posàrem 
una persona més a agranar els carrers. Amb 
això hem aconseguit que canvie la imatge, 
hui tenim menys reclamacions. Però, a més 
hem posat una màquina a través d’un camió i 
un tractor amb aigua a pressió per a netejar de 
forma permanent tots els carrers. Davant va 
el tractor amb aigua a pressió i va netejant els 
carrers. Darrere, el camió nostre també amb 
aigua pressió i aromatitzada, per a deixar-ho 
tot net.

Parlem de l’arribada del tren a Albal.
A tots els pobles que arriba el tren suposa una 
bona notícia per a l’economia i tot el poble. 
Un mitjà de comunicació tan important com 
aquest suposarà per a la gent d’Albal arribar al 
centre de València en 12 minuts. És una lluita 
que estic portant permanentment, i lamente 
molt que l’oposició no estiga d’acord, no ente-
nem per què. Dels més de 3 milions d’euros que 
cal pagar, pagàrem solament una tercera part 
perquè tant la Conselleria d’Habitatge i In-
fraestructures com la Diputació ens ajudaran. 

El Pla Edificant ha arribat a moltes locali-
tats. Per què és necessari un segon centre a 
Albal i quin balanç fas del Pla?
El Pla Edificant ha canviat les finestres del 
col·legi, tota la fusteria interior, i ara anem a 
canviar la calefacció. Juan Esteve és un col·legi 
de fa 40 anys que no tenia gimnàs i ara anem 
a licitar la redacció del projecte perquè es puga 
construir. El Pla Edificant no és una cosa que 
comença i s’acaba, sinó que va ser una cosa con-
tinuada. Ara ens han dit que van a fer un segon 
centre d’institut perquè els xiquets del nostre 
poble no pot ser que vagen a donar els cursos a 
barracons. També hem demanat un nou centre 

per a educació primària, perquè tenim un cen-
tre de 1929, que encara que posem diners per a 
adequar-lo, un centre de tants anys, per molt 
que rehabilites, sempre està en carències. 

Per a març estarà acabada la piscina.
És una gran inversió que hem fet. L’any passat 
vàrem plantejar quan començar l’obra i hem 
ajornat l’inici fins a finals de l’any passat i ara 
ja està finalitzant l’obra. Estem apostant per-
què els xiquets i els veïns del poble tinguen una 
piscina que estiga d’acord amb els temps. Igual 
que la piscina coberta és la millor de tota la co-
marca, aquesta va ser una promesa electoral i 
l’obrirem al juny.

El nucli històric, un punt emblemàtic d’Al-
bal, també va rebre una important inver-
sió de la Diputació.
La Torre Aràbiga és una torre que per a no-
saltres sempre ha marcat un edifici que ens 
identifica. Es va fer una rehabilitació, on van 
aparèixer grafitis dels àrabs. Una volta fet l’en-
torn, que ha quedat molt bé, volem dedicar-nos 
a la Torre. Hem demanat una subvenció a Fo-
ment amb una inversió 300.000 euros per a fer 
la rehabilitació que la deixarà en condicions 

La casa natalícia, que l’aneu a convertir en 
casa museu, què suposa per als veïns? 
És una casa de fa 200 anys on va nàixer el Pare 
Carlos Ferris, que és una persona molt impor-
tant en la història d’aquest poble. Junt amb 
Joaquín Ballester varen fundar el Sanatori 
de Fontilles i ací és una persona molt volgu-
da. Junt amb la família, anem a fer un museu 
digne del nostre poble i del pare Ferris. Hem 
arribat a un acord amb els propietaris i tenim 
el compromís de la família de tornar tot el 
que s’han emportat, inclús el llit on va dormir 
el pare Ferris. Per als veïns ha sigut una gran 
alegria, i l’Ajuntament està per a fer aquestes 
coses.

Esteu en les obres d’una gran zona verda 
de 25.000 metres quadrats.
Al PP diuen que Rita va aconseguir multiplicar 
les zones verdes per tres en la ciutat de Valèn-
cia. Al final de la legislatura aconseguiré mul-
tiplicar per 10. Açò és un tercer parc que estem 
fent, en aquest cas de 25 mil metres i amb una 
zona d’esplai per a persones, una zona de gos-
sos i una zona per fer esport.

Com ha evolucionat Albal des que vas en-
trar a l’alcaldia fins a l’actualitat?
Per a mi la satisfacció que tinc és que he pogut 
fer un poble nou. Abans Albal tenia dues o tres 
entrades, ara té cinc o sis. Hem pacificat el trà-
fic per la zona del centre i hem fet la piscina 
coberta de referència, el casal jove o la ràdio 
municipal. Hem fet avingudes senceres perquè 
abans era preferent el cotxe front al vianant i 
hem fet grans voreres on es pot passejar. A més, 
hem canviat més de 14 km de voreres de més 
d’1,20  metres d’ample. Quan guanyàrem les 
eleccions, vam dir que s’acabava allò d’anar 
pels carrers en fila índia. Són moltes coses però 

sobretot l’esforç que ha fet l’Ajuntament per 
ajudar als necessitats. Hem multiplicat per 5 
els serveis socials, per 3 les persones que treba-
llaven en serveis socials. L’obra és important, 
però el tracte amb les persones és important 
per a un polític que ha de ser sensible front a les 
necessitats de les persones.

Quina cosa t’ha marcat, a nivell positiu, 
d’aquests 4 anys de govern?
(S’emociona). Una volta a una dona d’Albal la 
varen violar fora d’ací. Em vaig posar en con-
tacte amb l’alcalde i la Policia de Picanya, no 
em volgueren donar la identificació però vaig 
posar a la Policia en contacte. El mateix dia, 
una psicòloga de l’Ajuntament i la policia es-
tigueren amb ella. Un dia, mentre prenia un 
café, em vaig trobar a la dona i va donar-me les 
gràcies. En aquell moment em va emocionar, 
i ara que ho recorde també m’emocione. Per 
això només paga la pena ser l’alcalde d’aquest 
poble. Tenim una fundació i volem aconseguir 
un pis per a emergències de violència de gène-
re. Si no el trobem, compràrem un perquè les 
dones maltractades tinguen un lloc on anar-
se’n si han d’abandonar sa casa.

Quin balanç faries de la teua gestió?
Després de pagar els préstecs i arribar al deute 
zero, hem pogut fer inversions  com la conver-
sió en zona de vianants del centre històric o 
renovar tots els parcs infantils. Quan els meus 
xiquets eren xicotets, no sabíem on anar amb 

ells. Per això, la meua obsessió era crear zones 
d’esbarjo on es puga anar, he construït 32 en 
tot el poble i hem afegit jocs per a xiquets amb 
diversitat funcional.  Totes aquestes coses fan 
que estiga satisfet i em queda encara molta ga-
solina per a continuar. Quan parle del meu po-
ble, ho faig amb una il·lusió que mai en la vida 
ho haguera imaginat. Ser alcalde m’ha donat 
l’oportunitat de detectar la sospita de corrup-
ció en la depuradora de Pinedo i denunciar-ho. 
Començàrem demostrant que s’havien robat 
uns 2 milions d’euros i al final aconseguirem, 
després d’una investigació van ser 40 milions.  
Hi haurà 7 o 8 persones que aniran a presó per 
nosaltres. Encara que complisquen 4 anys en la 
presó, que servisca d’escarment públic perquè 
tots els polítics que estem en la política, siga de 
forma desinteressada.

Amb quines ganes et presentes a les elec-
cions de 2019, després de 4 legislatures?
Tinc moltíssimes ganes de fer més coses pel 
meu poble. Pense que tots els polítics han de 
tindre un punt final. Ara no m’atrevisc a cer-
tificar-ho, però sí que dic que en aquesta legis-
latura he aconseguit el propòsit  amb què vaig 
començar amb la política: aconseguir l’estació 
del tren.

“
”

La gent d’Albal 
arribarà a 

València en 12 
minuts

El primer, l’arribada de l’estació

La proximitat a la ciutadania, el 
despatx de l’alcalde està al carrer

Haver ajudat amb les necessitats. 
És una cosa que tinc dins de mi i 
que faré sempre.

Encerts de Govern

Govern d’Albal

+PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

Més de 16 anys al capdavant 
del consistori d’Albal i amb 
la mateixa il·lusió i ganes. 
Proper, s’emociona de les 
xicotetes però importants 
fites socials del municipi 
i ressalta la importància 
de l’arribada del tren a la 
localitat.

RAMÓN MARÍ // ALCALDE D’ALBAL

“Quan parle d’Albal, ho faig amb molta il·lusió”
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En 2015, el PSPV va ser la força 
més votada a Alcàsser. Per què 
penses que els veïns i veïnes van 
apostar per vosaltres?
Era un aire fresc. Al final, la persona 
que estava ací ja portava 10 anys que 
estava al capdavant de l’ajuntament, 
però a més és que feia 15 anys que es-
tava de regidora. Hi ha un moment 
en què dius “fins ací” i la gent diu 
que ja està bé. A més, vàrem fer una 
campanya molt juvenil i fresca per-
què la gent ens coneguera, comptà-
vem amb una bona llista i gent molt 
preparada amb estudis, confiança 
i aptituds per a les tasques que anà-
vem a dur. 

Amb una majoria d’esquerres, no 
s’ha arribat a un acord. Per què?
No ho sé, si ho sabera s’hauria pogut 
posar remei. No sé si ha sigut per 
part nostra, perquè l’autocrítica no 
és una de les coses que nosaltres no 
fem, al revés. Som més autocrítiques 
del que hauríem de ser. El tema és 
que no s’ha arribat a un acord, no 
sé si per feeling personal, que pot 
ser. Encara que siguen partits sem-
blants, després estan les persones. 

Quin balanç fas d’aquests 4 anys 
de govern?
El balanç és molt positiu amb l’apre-
nentatge i amb la gent que he co-
negut. Quan estàs ací tots els dies 
aprens alguna cosa. El que més reps 

són ‘palos’ perquè si fas les coses bé, 
ningú te les reconeix però sempre hi 
ha coses positives. Però tots els dies 
coneixes alguna cosa que està xula, 
que està molt bé, que t’ensenya  com 
a persona o polític, davant d’una 
gran responsabilitat d’un poble de 
10 mil habitants, perquè al final 
tens una responsabilitat molt gran.

Com estava l’Ajuntament quan 
vares entrar en 2015?
El tema econòmic estava bé perquè 
el consistori està sa financerament, 
però el tema de gestió i funcionariat 
estava mal, sempre baix la meua 
opinió. L’Ajuntament té més de 100 
treballadors sense conveni col·lectiu 
ni taules de generals de negociació. 
S’ha hagut de començar a muntar-ho 
tot: taules de negociació, comités 
d’empresa per a donar veu als tre-
balladors que abans no tenien. A 
banda d’això, en gestió electrònica 
ens hem posat les piles, des de con-
tractar fibra òptica fins a posar or-
dinadors a tots els llocs de treball. 
És alguna cosa que ara ho contes i no 
s’ho creu ningú. En personal, tenim 
una plantilla semblant quan érem 
5.000 habitants i ara som 10.000. 
A més, tots els procediments s’han 
triplicat. Per això, es necessita més 
personal, perquè com més i millor 
treballe l’ajuntament, molt millor 
viuran els seus veïns. M’agrada re-
calcar una cosa. Nosaltres estem ací 
per a treballar pels veïns. Són els que 
ens paguen i són els que volen tindre 
les comoditats d’una administració 
que siga eficaç. Per això són necessa-
ris recursos.

El fòrum Empl@alcasser ha sigut 
pioner i estrena tercera edició. 

Com va nàixer aquesta iniciativa?
Ix de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
La regidora Paqui Abella s’ha format 
professionalment a la universitat i 
aquest fòrum ja es feia allí. Precis-
sament, ella va pensar que aquest 
fòrum es podia fer perfectament 
a Alcàsser. Quan vàrem guanyar, 
vàrem pensar que era l’ocasió per-
fecta.  Va ser eixe model d’aproximar 
els llocs de treball reals als ciutadans 
que busquen treball, no fer anar a 
ells... És al revés. Concentres en un  
o dos dies totes les oportunitats de 
formació i ocupació perquè la gent 
s’acoste sense menejar-se del seu po-
ble.

Què vos han dit els veïns i veïnes 
que han participat?
Han eixit encantats. A més, totes 
les enquestes li posen 8 i 9. Gràcies 
a aquest fòrum, als pocs dies hi ha 
hagut insercions laborals i contrac-
tacions. La veritat és que la resposta 
ha sigut bona, i la gent ha eixit molt 
contenta i sempre diuen que a l’any 
que ve  tonarà. Es tracta de donar-los 
ferramentes perquè puguen tirar 
i canviar el xip. Hui en dia buscar 
treball ja és un treball, eixa és la clau. 
Ara el Fòrum d’Alcàsser és tot un re-
ferent per a altres localitats perquè 
hem sigut pioners i, a partir d’ací, 
l’han fet a Picassent, Albal, Bene-
tússer o Catarroja. Ara Labora està 
mirant com fer-ho a nivell comarcal 
perquè és la nova tendència en la cer-
ca activa de treball.

Parlem d’ocupació. Des que en-
tràreu fins ara quines xifres hi 
ha?
Estàvem en quasi 1.000 persones en 
l’atur, i ara en aquests moments es-
tem en unes 600. Entre diversos pro-
grames d’ocupació, que tenim sub-
vencionats i no subvencionats, s’ha 
anat millorant. També ha millorat 
la situació de les empreses. Tenim 
quasi una alta ocupació de naus en 
activitat i s’ha notat ací també molt.

La Mostra Agroalimentària any 

rere any compta amb més parti-
cipació.
Els comerços d’Alcàsser estan empo-
derats i molt contents pel suport de 
l’ajuntament. Sempre hem pensat 
que el comerç d’un poble va enda-
vant si les seues autoritats el recolzen 
i l’ajuden.  Estava al nostre programa 
electoral i ens hem bolcat en ells. Un 
poble que no recolze el seu comerç lo-
cal va a perdre eixe teixit, perquè al 
final són les tecles més dèbils de tot 
el motor econòmic. Mantenir una 
persiana oberta és molt complicat, 
sobretot per als autònoms, i després 
si tens una persona a càrrec, alesho-
res sempre ha sigut una de les nos-
tres premisses. L’esforç econòmic de 
l’ajuntament en la Mostra Agroali-
mentària és molt important. A més 
de les festes patronals, suposa el ma-
jor esforç que fa l’ajuntament.  

Com es troba el projecte Ciutat 
20?
En aquests moments encara no 
hem proclamat ciutat 20, però tot 
el tema de mobilitat ha canviat molt 
en aquests quatre anys. Per exemple 
la decisió que ací en el poble els co-
txes no podien aparcar damunt de 
les voreres.  Abans de prohibir-lo,  
vàrem fer un estudi, vam habilitar 
pàrquings en la rodalia. En concret, 
estem parlant de més de 250 places. 
Potser necessites 2 minuts per a arri-
bar del pàrquing a casa.

Un altre aspecte ha sigut el punt 
de recàrrega elèctrica i l’adqui-
sició de vehicles híbrids munici-
pals.
És una de les nostres apostes del de-
partament de medi ambient: can-
viar tot el parc mòbil municipal a 

elèctric. En aquests moments estan 
recarregant d’1 a 2 cotxes setma-
nals, açò és molt. D’ací a mig any 
podrem tindre un augment del 200 
al 300%.  A més, estem canviant 
progressivament tot el parc mòbil. 
S’ha canviat el cotxe de Policia a un 
híbrid i en aquests moments està ja 
per a canviar l’altre cotxe patrulla. 
La idea és que en uns 3 o 4 anys tota 
la mobilitat municipal siga elèctrica 
o híbrida. 

Una de les novetats més espera-
des és la millora de l’accés al Po-
lígon Industrial.
Ha costat molt perquè era una obre-
ta civil que havia de licitar la Con-
selleria. Les obres començaren en 
2017 i en juny de 2018 varen acabar.  
Primer, recorde un dia d’agost ací a 
aquest despatx convoquí al Direc-
tor General d’Infraestructures, el 
senyor Carlos Domingo Soler, el Di-
rector de l’EMSI, el tècnic de l’EMSI, 
el tècnic de la Conselleria, alcaldes 
i polítics representants de l’EMSI... 
Ací hi havia 10 persones parlant i 
d’ací no eixíem fins que em donaren 
solucions per a açò. La veritat és que 
ha requerit una energia... Però de 
tots. Per això et dic que no ha sigut 
molt fàcil.

Quin ha sigut el moment més dur?
Per una banda, l’accés del polígon i 
per altra el tema de la gent de l’ajun-
tament. A vegades, jubilacions, 
pròrrogues i no renovacions. És una 
de les coses que més he patit, sobretot 
el tema de personal. En concret, una 
persona que consideràrem no pro-
rrogar-li la jubilació per diferències.  
En principi, la seua pròrroga de ju-
bilació havia de renovar-se any rere 

“ ”
Empl@lcàsser ha sigut pioner 
i tot un referent a la comarca 

de l’Horta Sud

“
”

Amb la targeta moneder 
solidari hem donat una 

ferramenta a la gent

Govern d’Alcàsser
PSPV

A. LADRÓN DE GUEVARA

Alcàsser ha viscut també un dels canvis en el 
Consistori. Després d’anys de govern del PP, el 
PSPV va ser la força més votada. De fet, Eva 
Zamora va ser l’alcaldessa que va comptar amb 
més confiança de la història del munipici en la 
seua investidura. 

EVA ZAMORA
ALCALDESSA D’ALCÀSSER

“Els comerços 
d’Alcàsser estan 
empoderats i 
molt contents pel 
nostre suport”
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Des de l’Ajuntament treballem per a millorar la qualitat de vida a Alcásser.

ajudan’s a aconseguir-ho!

Ajuntament
d’Alcàsser

àrea de medi ambient

any. Hem tingut judicis i finalment 
l’Ajuntament ha guanyat el juí.

Amb quines coses bones et que-
daries?
Doncs moltes coses, des d’Educació 
amb tot el tema de renovació i man-
teniment d’escoles. Estem parlant 
d’una inversió de més de 100.000 
euros. Després en el tema de Cultu-
ra hem fet una programació estable 
durant tot l’any. Abans estava només 

la Setmana Cultural i s’acabava. Ara, 
la gent pot anar una vegada al mes al 
cine o al teatre, amb activitats per a 
xiquets i música també. El Centre 
Cultural s’ha convertit en un con-
tenidor d’oci cultural per a tots els 
perfils. Aquesta era una de les prin-
cipals reivindicacions de les associa-
cions que hem aconseguit. El tema 
de les escoles municipals esportives 
ha sigut tota una revolució gràcies al 
treball del regidor que ha lluitat molt 

per això. En el cas de les piscines, 
només entràrem, teníem 400.000 
euros d’inversió per a arregla-les, i 
les arreglàrem totes. Ha sigut, sens 
dubte, una de les joies de la corona 
d’instal·lacions. Per altra banda, la 
Pilota. Som el palau del raspall feme-
ní i tenim una escola de pilota amb 
xiquets i fins i tot mares.  En Festes, 
hem comptat amb la gent i s’han fet 
unes festes participatives. La gent 
s’ho passa bé amb les paelles i els 
bous. Desprès, el tema de pressupos-
tos participatius, els hem estrenat i 
han tingut una bona participació. La 
gent ha pogut participar, i per a ser la 
segona edició està prou bé.

I en polítiques de Benestar Social 
també han sigut molt destacades 
algunes de les vostres mesures. 
Què ens pots destacar?
El Benestar Social va ser una de les 
prioritats del nostre govern. Així, 
el primer que férem va ser ampliar 
les dependències perquè abans feia 
vergonya. Hem passat d’una treba-
lladora social a tres. S’han triplicat 
els serveis. Un altre gran objectiu ha 
sigut la targeta moneder solidari, en 
lloc de tindre el banc d’aliments amb 
què donàvem subvencions a ONGs. 
Des del consistori, consideràvem 
que el tema d’anar a fer cua, hauria 
de començar a desaparéixer. Hem 
donat a la gent una ferramenta per-
què puga començar a sentir-se part 
de la societat. Així fan el mateix que 
fa tot el món, poder anar a la tenda 
a comprar-se la fruita, verdura... o el 
que siga. I pagar com paguem tot el 
món. És a dir, estar dins de la socie-
tat. Per a nosaltres, ha sigut un dels 
projectes estrella.

I l’espineta?
El tema de la il·luminació exterior. 
Nosaltres ens gastàrem molts diners 
l’anterior legislatura en el tema dels 
leds de Diputació... Que han eixit 
una estafa, així de clar. Les famoses 

led de l’antic President de Diputació 
de València, Alfonso Rus. A mi,  em 
digueren que aquestes bombetes 
anaven a tindre 50.000 hores de ga-
rantia, que són 17 anys, cada dia 8 
hores. Ara en 4 anys que estan col·lo-
cades, no és que falle una o dues... no, 
falles totes.  Això es diu estafa, no té 
més. Ara en aquests moments, estem 
buscant solucions, com llevar les que 
estiguen malament perquè al final 
hi ha zones que es queden a fosques 
per culpa d’estos leds que cada ve-
gada fallen més. A més, això suposa 
una inversió per a solucionar aquest 
problema.

Com es troba Eva de cara a les 
eleccions de maig de 2019?
Il·lusionada. És diferent de la prime-
ra vegada que et presentes. Crec que 
huit anys són els que necessitem. Ara 
tens projectes que vols acabar i en 4 
no dona temps d’acabar-los. Hi ha 
moltes coses que cal tirar encara per 
ací. I això, la veritat és que quan tens 
un fill, vols que seguisca, que no isca 
massa de la línia i del seu caminet i 
que arribe a la majoria d’edat més o 
menys.

Quins són els principals objectius 
de cara a una segona legislatura 
ací?
Doncs els principals, a banda de con-
solidar tots els projectes que tenim, 
tot el tema de Ciutat 20, de mobili-
tat i carrils bici que s’han quedat im-
plementant-se.

Què pensen els veïns i veïnes 
d’Eva?
La veritat és que quan ixes per ahí la 
gent et saluda, et comenta... Intentes 
solucionar totes eixes reclamacions 
com “hi ha una vorera trencada”.  
Al final, l’objectiu és que quan tu 
entres sigues una persona amb una 
reputació i, quan te’n vages, tin-
gues la mateixa, com a mínim.  Sóc 
una persona propera i els veïns i les 
veïnes em coneixen tal com sóc. Per 
això la meua finalitat és, haver fet 
alguna cosa bona pel teu poble i eixir 
amb la mateixa reputació que vaig 
entrar. Al final, l’equip crec que més 
o menys tots pensem el mateix. A 
voltes pequem d’innocents i no fem 
maniobres polítiques, nosaltres no 
sabem fer-ho, no ens naix. Tenim 
una altra forma de treballar.

“ ”
Crec que 8 anys són els anys 
que necessitem, en 4 anys no 

dona temps a acabar

La renovació de les piscines

La promoció del raspall femení i l’escola de pilota

El moneder solidari: una ferramenta per sentir-se part de la 
societat

Encerts de Govern
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Quin és el sentiment general 
d’aquesta legislatura?
El sentiment general és de satisfac-
ció, d’haver complit, almenys, els 
projectes principals que portàvem 
en els nostres programes i també 
en l’acord de Govern. La prioritat 
absoluta era revertir la situació dels 
serveis socials i de la ciutadania que 
es trobava en risc de vulnerabilitat, i 
crec que ho hem aconseguit. Una al-
tra de les qüestions importants, que 
ens ha permés dur a terme projectes, 
ha sigut el sanejament de l’Ajunta-
ment de Paiporta. Quan arribàrem 
ens trobàrem que el Consistori tenia 
un deute molt gran amb les entitats 
bancàries – 6,7 milions d’euros de 
deute -, i en dos anys i mig aconse-
guírem no solament que el deute 
es reduïra, sinó que el deixàrem a 
zero. Hem demostrat que l’esquerra 
no solament sap gestionar, sinó que 
ho fem bé. Hem deixat enrere eixa 
llegenda que deia que la dreta era 
la que gestionava bé. No, la dreta el 
que ha demostrat és que, en tot cas, 
gestiona bé per a les seues butxaques. 
Finalment, vull destacar les inver-
sions en Educació. Hem revertit la 
situació en la qual es trobaven els 
centres educatius. Mentre l’anterior 
Govern destinava 15.000 euros al 
manteniment de tots els centres es-
colars, nosaltres l’hem multiplicat, 
destinant 110.000 euros que, junta-
ment amb les ajudes que arriben de 
Conselleria i Diputació, hem acon-

seguit dignificar les nostres escoles.

Quan vàreu arribar a l’Ajunta-
ment. Què és el primer que us 
trobareu que era necessari canvi-
ar per a començar a fer les coses 
bé?
En els últims anys de la legislatura 
del Partit Popular, crec que ja no es-
taven ni gestionant. Però, sobretot, 
en els últims mesos, es notaven que 
havia tingut abandonat a l’Ajunta-
ment. Per això, el primer que vaig 
fer va ser obrir la porta i parlar amb 
els treballadors i treballadores de la 
casa per a poder començar a gestio-
nar. Ens trobàrem moltes sorpreses! 
Una d’elles, els famosos palets de 
bombetes led que ens trobàrem en 
el soterrani i del qual ningú sabia 
de la seua existència. Es tractava de 
les bombetes de la famosa operació 
Taula, del cas Rus, i estaven ací ama-
gades, esperant que ningú s’assaben-
tara, perquè no estaven ni inven-
tariades. Al final és una mostra de 
l’obscurantisme i les ‘mangarrufes’ 
del PP.

Com han canviat les polítiques 
socials a Paiporta?
No solament hem augmentat en un 
65% les ajudes d’emergència, sinó 
que, ara, les ajudes arriben a les fa-
mílies. Quan acaba l’any, podem dir 
el 100% del pressupost, es reparteix 
íntegrament. El Partit Popular es 
deixava més del 30% d’eixes ajudes 
sense repartir. Per exemple, en el 
2013, quan la crisi estava afectant 
molt més les famílies, es van deixar 
85.000 euros sense repartir d’un 
pressupost que estava tancat. Abans, 
els pocs diners que es destinaven a 
les famílies, es repartien en una es-
pècie de tómbola del benestar social, 

i ara, amb l’equip base que ja tenim 
format per 22 persones psicòlogues, 
educadores, treballadores socials, 
etc., es pot fer una intervenció molt 
més específica per a cada família. Hi 
ha vegades que ve una família que 
necessita un ajuda per a pagar un re-
but de llum, però darrere d’eixe pro-
blema hi ha uns altres que afloren 
quan es fa una vertadera interven-
ció. Nosaltres, ara, estem atenent 
al voltant d’unes 1.000 famílies, i 
s’estan duent a terme intervencions 
perquè puguen eixir d’eixa roda. 
Primer, atenent la seua primera ne-
cessitat, però després duent a terme 
altres accions com, per exemple, 
cursos o tallers, recursos per a poder 
trobar treball, etc. Així i tot, estem 
molt satisfets de poder dir que, a Pai-
porta, a ningú que estiga dins d’un 
programa de Benestar Social, se li 
talla la llum o l’aigua per no poder 
pagar-ho. Per descomptat, també 
destinem ajudes per al tema de l’ha-
bitatge. Per exemple, les famílies que 
han estat en un procés d’execució 
hipotecària, se’ls ha donat el suport 
jurídic perquè puguen arribar a un 
acord amb l’entitat bancària, trobar 
un lloguer social... És a dir, no hi ha 
hagut a Paiporta cap desnonament, i 
els casos que ens han arribat, se’ls ha 
trobat una alternativa habitacional.

Heu aconseguit reduir un deute 
històric a zero en dos anys i mig. 
Com es fa?
Pensant que els diners que té un 
ajuntament, cal gestionar-los d’una 
manera eficaç i amb total transpa-
rència. Una de les primeres coses que 
hem fet és que les contractacions, 
excepte en algun moment puntual 
per qüestions d’urgència, es fan en 
pública concurrència. Aleshores, 
procediments que abans es feien en 
negociats, als quals es presentaven 
tres empreses que acabaven par-
tint-se el pastís, ara ho fem a través 
de licitacions públiques, a les quals 
es presenten totes les empreses que 
volen. Això fa que les propostes si-
guen de major qualitat, i que el preu 
que oferisquen es rebaixe moltís-

sim. D’altra banda, no malbaratant 
els recursos, no destinar-los a coses 
supèrflues, sinó al realment prio-
ritari, i sabent que cada cèntim que 
gasta l’Ajuntament és de la ciutada-
nia i, per això, hem de ser molt es-
crupolosos en la seua gestió.

Heu invertit també en la millora 
del patrimoni públic de Paipor-
ta...
Els edificis municipals estaven to-
talment abandonats. Igual que a 
les escoles no s’havia fet cap mena 
d’inversió, en els edificis muni-
cipals passava el mateix. Hem fet 
una bona primera fase de condi-
cionament d’espais, a més de dur 
a terme un inventariat amb el pa-
trimoni que pertany al poble. Ací 
ningú sabia quins edificis o centres 
pertanyien a l’Ajuntament, i feia 
falta eixe inventari per a poder fer 
una correcta declaració de la renda.

Paiporta avança cap a un model 
de ciutat més sostenible amb el 
Pla de Mobilitat Urbana Soste-
nible.
Va ser un dels primers projectes 
que aprovàrem. Els pobles de més 
de 20.000 habitants tenien l’obliga-
ció de tindre-ho des de l’any 2014, i 
Paiporta no el tenia. El més impor-
tant és que eixe document es va ela-
borar amb la col·laboració de tot el 
teixit associatiu del municipi, així 
com dels centres escolars. Aquest 
document ens marca la Paiporta 
que volem i la que vol la ciutadania, 
és a dir, un poble molt més amable 
i habitable, on el protagonista siga 
la ciutadania i no el vehicle. Amb 
eixes directrius, estem començant 
a fer ampliacions de voreres; hem 
dissenyat tota una xarxa ciclista, 
que ja hem començat a dur a terme; 
i, en definitiva, estem contribuint a 
crear una Paiporta més sostenible, 
reduint les emissions de CO2

. No po-
dem deixar a les futures generacions 
un món que no puguen habitar.

També heu posat el focus d’aten-
ció en la Transparència.

Paiporta no comptava amb cap Por-
tal de Transparència, i en els sis me-
sos primers de la nostra legislatura, 
el vam posar en marxa. Ara, estem 
treballant en un nou portal que con-
tindrà, a més, un visor pressupos-
tari perquè, mitjançant gràfics, la 
ciutadania puga veure a què es des-
tina cada cèntim de l’Ajuntament. 
A més, seran dades obertes, és a dir, 
estaran en documents que puguen 
tractar-se. Paiporta està situada com 
un dels municipis més transparents 
de més de 20.000 habitants i, amb 
aquest canvi, pujàrem més posicions.
Sempre he pensat que si no hi ha 
informació, no hi ha democràcia. 
I perquè la gent puga decidir lliu-
rement quin tipus de govern vol, 
necessita tindre accés a eixa infor-
mació. Crec que la transparència 
sempre ha sigut el senyal d’identitat 
del nostre govern, i de l’esquerra. Si 
no tens res a amagar, perquè fer-ho?

Per primera vegada, Paiporta va 
tindre uns pressupostos partici-
patius. Quins projectes han eixit 
d’eixe procés?
De les inversions que, cada any, des-
tina l’Ajuntament, reservàrem uns 
200.000 euros perquè la ciutadania 
triara en quins projectes volia gas-
tar-los. Es van realitzar diferents 
tallers per a prioritzar projectes, i 
el resultat va ser molt positiu per-
què eren projectes que beneficiaven 
a tota la població. Una part d’eixe 
pressupost, es va destinar a parcs in-
fantils, que ja s’estan duent a terme, 
i una altra part, es va destinar a la re-
modelació d’alguns carrers per a fer-
los més transitables. Sabem que l’Ad-
ministració és lenta, i que passa molt 
de temps des que es decideix un pro-
jecte fins que comença a executar-se, 
però ja són una realitat. Enguany, 
tornàrem a convocar altres pressu-
postos participatius, i esperem que 
molta més gent participe.

Paiporta sempre ha tingut en 
compte el teixit associatiu de la 
localitat, i un exemple més ha si-
gut la campanya ‘Som Súper’.

“
”

Sempre he pensat que
si no hi ha informació,

no hi ha democràcia

Govern de Paiporta

+

T. LÓPEZ

Un municipi més sostenible i respectuós 
amb el medi ambient, amb un comerç local 
viu i apostant per la cultura, l’educació i les 
polítiques socials és el dibuix de Paiporta que 
Isabel Martín vol fer realitat.

ISABEL MARTÍN
ALCALDESSA DE PAIPORTA

“Hem complit el 
compromís de 
rescatar persones 
incrementant les 
polítiques socials”
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Tenim un teixit associatiu enorme 
-hi ha comptabilitzades 200 associ-
acions de diferents àmbits-, i amb 
aquesta campanya fem valdre el seu 
treball perquè, al cap i a la fi, són per-
sones que inverteixen el seu temps 
desinteressadament per a fer un po-
ble millor, i això cal reconéixer-li-ho.

‘Paiporta, món de contes’ ja s’ha 
convertit en tot un referent cul-
tural.
El que hem intentat ha sigut trau-

re la cultura al carrer, i que estiga 
a l’abast de tota la ciutadania. ‘Pai-
porta, món de contes’ crec que és 
el senyal d’identitat perquè el que 
fem és fer valdre la narrativa oral. 
Acostem la cultura als carrers, a la 
llar dels jubilats o als centres esco-
lars, a través de narradors. Va per 
la tercera edició, i cada any compta 
amb una major participació, però 
també amb una major qualitat de 
les persones que vénen a contar les 
seues històries. Es tracta d’un fes-

tival internacional, al qual ve gent 
de tot el món, com Cuba, el Japó o 
Àfrica, i ja estem preparant la nova 
edició que tornarà a sorprendre.
Però, Paiporta compta amb altres 
esdeveniments de gran rellevància 
com la ‘Setmana de la Llengua’ o la 
‘Setmana de Memòria Històrica’. A 
més, totes aquestes activitats també 
són de gran ajuda perquè es conega 
l’important comerç local que tenim 
a Paiporta.

També heu encetat importants 
millores en les infraestructures 
esportives de la localitat, com la 
renovació de la piscina municipal.
Dos projectes importants que ja 
s’han dut a terme han sigut la pista 
de patinatge, que va ser una deman-
da del Club de Patinatge de Velocitat 
i que es troba entre les millors pistes 
de tota la Comunitat Valenciana i, 
fins i tot, del país, i la remodelació 
de la piscina municipal, on apostà-
rem per un nou model més lúdic i fa-
miliar amb tobogans i jocs d’aigua.
I ara hem executat l’expropiació 
d’un terreny que està al costat del 
Poliesportiu, i la idea que tenim és 
crear un futur pavelló esportiu per-
què les diferents escoles esportives 
disposen d’una pista coberta on po-
der entrenar a l’hivern o en els dies 
de pluja. Estem ja començant a tre-
ballar en eixe projecte.

En aquest punt, vull destacar la 
iniciativa de ‘Trobades amb l’Al-
caldessa’, que et permet conéixer 
millor les demandes de la ciuta-
dania.
Hi ha coses que si no ixes del despatx, 
no les veus. Aleshores, es va pensar 
fer aquestes trobades per barris per-
què els veïns i veïnes pogueren tras-
lladar les seues peticions de manera 
directa. D’aquestes trobades van 
eixir els Grups de Seguiment per a 
comprovar que totes eixes millores 
que es plantegen en aquestes reuni-

ons es vagen executant. El treball del 
dia a dia fa que no pugues estar en 
tot, i amb ‘Trobades amb l’Alcaldes-
sa’ no solament et permet conéixer 
les necessitats de cada barri, sinó 
acostar-te a la ciutadania, de tu a tu.

Tornes a presentar-te com a Al-
caldessa de Paiporta. Què és el 
que et mou a fer-ho?
Em torne a presentar com a candi-
data per la Coalició Compromís per-
què crec que hem canviat la gestió, 
la realitat del nostre poble, però hi 
ha moltes coses que encara es poden 
fer. Tinc el suport de tot el col·lectiu, 
i em trobe també amb el suport de 
moltíssima gent i això anima a se-
guir treballant.

Com t’agradaria veure Paiporta 
dins de quatre anys?
M’agradaria veure Paiporta com un 
poble més sostenible i respectuós 
amb el medi ambient; que cap per-
sona del nostre poble patira neces-
sitats; que el comerç local torne a 
tindre vida; un poble amb més vida 
cultural, social i més verd. Crec que 
eixa és la planificació que estem fent 
a llarg termini, i és el dibuix que 
m’agradaria fer de Paiporta.

Han pesat més els bons moments 
que els menys bons?
Al final sí. Hi ha hagut moments 
molt durs, en tots els sentits, pels 
atacs que l’oposició ha estat fent. 
Però, jo tinc un compromís amb 
la ciutadania, i això va per davant. 
Després, hi ha hagut moments com-
plicats, sobretot al principi, quan ar-
ribàrem i ens trobàrem no solament 
amb què els alumnes del col·legi 
Rosa Serrano encara estaven en bar-
racons, sinó que el PP havia deixat 
una sèrie de problemes que dificul-
taven la construcció del nou col·legi. 
Em recorde que van ser setmanes de 
quasi no dormir.
Però al final, quan fas balanç i veus 
tot el que hem aconseguit, que hem 
revertit la situació de moltíssimes 
famílies, et compensa. L’altre dia, 
per exemple, se’m va acostar una 
veïna per a dir-me que ja s’havia re-
solt un problema que tenia amb la 
seua filla. I és una cosa xicoteta, però 
saber que a eixa família li has pogut 
canviar la vida, sens dubte, compen-
sa tots els atacs personals que em 
puguen fer i, bo, jo sóc una miliciana 
nata i ací continuaré.

“ ”
En dos anys i mig passàrem de 

6,7 milions de deute a zero

L’eliminació del deute i el sanejament de les arques municipals

Les polítiques socials amb les quals s’ha retornat la dignitat a les per-
sones

Inversions en educació, com la gratuïtat dels llibres escolars
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