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Partint que els que escriuen ho fan amb la fi de comunicar-se i els que llegeixen d’interpretar, però entre 
tots dos hi ha una immensitat, intentaré com sempre expressar-me i ajustar-me el més possible en este 
rectangle per transmetre informació.

Ni els més optimistes amb la gestió municipal podien pensar l’avanç i la situació des de la perspectiva dels 
resultats en la gestió municipal local, així com la posició institucional en els òrgans i llocs de decisió fora 
dels àmbits locals.

La nostra trajectòria en el temps, la responsabilitat, el rigor i la reivindicació permanents ens ha dut a una 
bona consideració política, Situació que intente aprofitar en bé del nostre poble.

Com és natural, a qui li amarga un dolç, tots estem satisfets amb esta situació que ens ha portat a la 
transformació que es veu arreu del nostre poble, i encara es veurà més d’ací a pocs anys, perquè decisions i 
actuacions que estos anys hem anat prenent tindran transcedència en el temps.

Encara que estes lletres són d’alegria, també vull que siguen d’esperança, perquè tot no està mai fet, i 
tenim necessitats, deficiències i reptes de futur diagnosticats que hem de ser capaços de resoldre.

Si be ho pensem, un poble i el seu funcionament és com un cos humà i hem d’anar aplicant tot allò que 
calga per aconseguir que disfrute d’una bona salut. I sense entrar en metafísiques, vull considerar com a 
poble viu que és que este poble també te ànima, que sens dubte és el millor patrimoni col·lectiu del que 
podem disposar com a garantia de futur.

Un trosset d’eixa ànima col·lectiva resideix en l’arxiu municipal, que guarda part de la memòria històrica, 
des d’ací vull expressar la meua satisfacció per l’esforç i el treball en el condicionament, millora i ampliació 
del fons arxivístic municipal, i pels continus estudis i consultes que es fan, este patrimoni és el garant del que 
hem sigut, del que som i la continuïtat d’allò que volem ser.

Joan B. Ferrando Miedes

Alcalde de la Vila
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PLA INUNDACIONS DEL XÚQUER

Davant la nostra tenacitat en 
defensa del  poble contra el 
PATRICOVA i el reconeixement 
a l  pos ic ionament  davant  e l 
transvasament del Xúquer des de 
la presa d’aigües a l’assut de la 
Marquesa, Albalat va ser elegida 
pels responsables del Ministeri de 
Medi Ambient per a presentar les 
inversions contra el Pla Global 
d’Inundacions de la Ribera, que 
tenen un pressupost de més de 338 
milions d’euros (56.238.468.000 
pessetes), unes actuacions que 
han estat molts anys parades 
i ara van a reprendre’s. Volem 
destacar que per primera vegada 
des de l’administració central s’ha 
començat a invertir en el nostre 
poble per tal d’evitar inundacions. 
L’acte es realitzà el 20 d’octubre, 
als vint-i-cinc anys de la pantanada 
de Tous.

A l’acte acudiren les màximes 
autoritats representants de l’estat, 
autonòmiques i provincials i locals, 
així com una gran representació de 
mitjans de comunicació que donaren una àmplia cobertura: 

Delegat i els subdelegat del Govern en la CV,

President i comissari de la CHX

Director General de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport

Vicepresident de la FVMP

Diversos diputats de les Corts Valencianes

Diversos diputats de la Diputació de València

President del Consorci de Medi Ambient

Vicepresident de la Mancomunitat Ribera Baixa

Una vintena d’Alcaldes i diversos regidors de la Ribera

Representants de les Associacions de Veïns de la Ribera

Representants de grups ecologistes de la Ribera

Tècnics de les diferents administracions

Una nombrosa representació de veïns

L’Alcalde manifestà la seua satisfacció per l’acte, on comunicà 
que l’Ajuntament no baixarà el to de la reivindicació fins que el 
nostre poble tinga la protecció i seguretat contra les avingudes 
per a evitar inundacions.

El President de la Confederació Hidrògràfica del Xúquer 
manifestà que este pla és una priporitat per a la CHX i recordà 
que en 2.004 es trobà “en un armari” este imprescindible 
pla que estava paralitzat des del 2.000, per això ha accelerat 
les actuacions per a dotar de seguretat les persones i els béns 
davant les avingudes, en una zona poblada per uns 300.000 
habitants.

Les actuacions es dividixen en:

Laminació (preses): Estubeny, Montesa i Marquesat en els 
rius Sellent, Cànyoles i Magre.

Condicionament dels llits dels rius: adequació dels barrancs 
de Barxeta, la Casella i la Murta, i el propi Xúquer, i la millora 
del drenatge del riu.

Restauració forestal i condicionament del bosc de ribera, amb 
que es frena l’aportació de sediments dins del riu.

I el més important per a Albalat és que en el Pla Global es 
construirà una nova mota que protegirà el nostre poble enfront 
les avingudes del Xúquer.
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PATRICOVA

En passats butlletins informàvem que el representant 
municipal en la demanda contra el Consell de la Generalitat 
Valenciana en el recurs davant l’aprovació del PATRICOVA, 
sol·licità un peritatge judicial com a aportació de prova, a la 
qual accedí el Tribunal

El Tribunal Superior de Justícia de la CV , Sala del Contenciós-
Administratiu, Secció Tercera, va seleccionar al pèrit per 
sistema d’insaculació (sorteig) i resultà nomenat pèrit judicial 
el senyor Joaquin Escartí, enginyer de camins, canals i ports, 
que pertany al col·legi estatal d’enginyers.

Este ja entregà el seu informe-estudi en el jutjat, i s’ha celebrat 
l’acte d’aclariments de prova per part dels representants judicials 
de les dues parts. L’informe és massa llarg per a transcriure’l en 
la seua totalitat, però si que trancriurem la totalitat l’acta de la 
secretaria del jutjat en l’acte d’aclarariments:

“Valencia a veintiuno de septiembre de dos mil seis

Siendo la hora señalada para la práctica de la prueba que 
viene acordada en el ramo de pruebas dimanante del recurso 
no 357/2003 ante el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, con mi 
asistencia la Secretaria, comparecen la representación y 
defensa de la parte demandante y co-demandada y el Letrado 
de la Generalitat, y llamado, comparece el Perito designado 
D. JOAQUIN ESCARTÍ ARISTONDO, de las circunstancias 
personales que constan en lo actuado.

Abierto el acto, se concede la palabra al Perito, el cual aporta 
el informe que le fue encomendado, con sus respectivas copias 
en cuyo informe se ratifica, reconociendo como propia y puesta 
de su puño y letra, la firma que lo autoriza.

A PREGUNTAS DEL Letrado demandante, consistente en si 
las obras a que hace referencia en su escrito de proposición 
de prueba pericial vienen todas ellas a incrementar el riesgo 
de inundaciones en la población de Albalat de la Ribera, 
haciéndola más vulnerable, contesta que SI.

A PREGUNTAS DEL Letrado de la CO-DEMANDADA, 
consistente en si el PATRICOVA influye en la expansión de 
Albalat de la Ribera, en concreto en cuanto a los criterios sobre 
edificación, contesta que SI.

A PREGUNTAS DEL Letrado demandante, solicita aclaración 
acerca de que si el PATRICOVA no previene el riesgo de 
inundaciones, sinó que lo incrementa, contestando el perito 
que es cierto, porque define unas obras que llevarían a cabo 
dicho incremento.

Con ello se dio por terminada la presente, que leída y hallada 
conforme, la firman todos los comparecientes y el Perito con 
S.Sa, de que yo, la Secretaria doy fe.”

Com es diu en llenguatge planer: Més clar aigua

Després del treball redactat per l’enginyer, nomenat de 
manera imparcial, confirmant que el PATRICOVA perjudica 
Albalat de la Ribera, recordem que la Conselleria ens declarava 
de zona de sacrifici, esperem que els tribunals siguen coherents 
amb este informe i facen rectificar la Generalitat Valenciana. 
El peritatge ha donat la raó a les tesis i al posicionament de 
l’Alcaldia i de l’Ajuntament davant de la defensa dels interessos 
i del futur d’Albalat.

CONNEXIONS ENTRE LES CARRETERES 
CV-515 I N-332

Des  de l  min i s t e r i  de 
Foment, davant de la nostra 
preocupació transmesa a 
través de la Delegació de 
Govern de no disposar 
d’accessos adequats des de 
la carretera CV-515 Albalat-
Sueca, al desviament de la 
carretera N-332 València-
Almeria (desviament Sueca/
Cullera), ens han remés la 
reforma on es contempla 
la connexió directa i el nou 
projecte d’accés a l’autovia, 
des de la carretera Albalat 
Sueca, que s’ha posat de 
nou a l’exposició pública.

Independentment de la 
construcció, o no, de l’autovia que vindrà des de Llíria, 
l’Ajuntament no podia deixar de reivindicar que els accessos 
des d’Albalat a la carretera N-332 foren els més adequats per 
a tots nosaltres.

De més a més vos informem que ja han estat expropiats els 
terrenys per a adequar l’accés al pont, el projecte del qual vos 
presentarem en el passat full informatiu
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INTRUMENTAL ATENEU MUSICAL

La Regidoria Delegada d’Educació i Música, amb la 
col·laboració del professor Assai de la Universitat Keio de 
Japó, ha fet una donació de tres clarinets i un saxòfon tenor a 
l’Ateneu Musical i Cultural.

La regidoria, independentment de l’assignació que té destinada 
l’Ajuntament, col·labora en coses puntuals, per donar suport a 
l’Ateneu. Per exemple l’any passat pagà el sopar de participació 
en el certament de Campo de Criptana, enguany el compromís 
ha sigut l’adquisició de l’instrumental ressenyat, i la reparació 
en la seu de l’Ateneu del canaló de recollida d’aigües de la 
teulada.

Aprofitem estes línies per felicitar la societat musical, que 
tan bé representa el nostre poble, que ha celebrat la seua 
festa anual de santa Cecília, desitjant-los èxits en els camins i 
projectes que ha iniciat.

NOVETATS BIBLIOTECA

Cada any l’Ajuntament de la Vila invertix en l’increment 
de llibres de la biblioteca municipal, enguany s’ha destinat 
al voltant dels 2500 € (415.965 pessetes). D’esta quantitat, 
927 € (154.239 pessetes) s’han destinat a novetats editorials, 
i la resta a obres de consulta, rebent de la Direcció General del 
Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de Cultura una 
subvenció de 485 € (80697 pessetes), unes quantitats que any 
en any s’incrementen. La majoria de les novetats està integrada 
per narrativa, que compta amb una gran demanda entre els 
usuaris de la biblioteca, una part són llibres infantils, i una 
xicoteta part de temàtica diversa.

BANDERA DE LA VILA

L’Ajuntament Ple, en la sessió del 28 de juliol acordà iniciar 
l’expedient per a aprovar la bandera de la vila, aprovant 
unànimement l’informe i la proposta realitzada pel Cronista de 
la Vila. En el DOGV núm. 5342 es publicà la informació per tal 
de poder presentar al·legacions, i amés s’exposà públicament 
en el Tauler Municipal, amb que ha passat la primera part de 
l’expedient administratiu, ara només està pendent l’informe del 
Consell Tècnic d’Heràldica i Vexilologia Local de la Generalitat 
Valenciana i aprovar definitivament la bandera de la vila.

La descripció és la següent: “Bandera de proporcions 2:3. En 
camp de sinople (verd) en el centre del qual figurarà l’escut 
de la vila aprovat mitjançant la resolució del 17 d’octubre de 
2.001, del Conseller de Justícia i Administracions Publiques 
(DOGV núm. 4.134, del 22 de novembre de 2.001): Escut 
quadrilong de punta redona. En camp d’atzur, una barca de 
vela llatina d’or sobre ones de plata i atzur, al timbre corona 
reial oberta”,

CASA DEL BOU

L’Ajuntament ha començat les obres de rehabilitació de 
la Casa del Bou, tal com anunciàvem en el darrer butlletí 
municipal, s’ha fet una inversió de 22.200 € (3.693.769 
pessetes), i s’han destinat a apuntalar l’estructura de la casa, 
per evitar caigudes i mantenir l’edifici, la resta s’ha dedicat a 
millorar una part de la teulada, més en concret la pallissa que 
es troba a la dreta del corral.
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PARC INFANTIL ACABAT

Ja han finalitzat les obres d’adequació del tram inicial de 
la granvia, destinat a parc infantil, com ja informarem en el 
darrer butlletí. La Diputació de València ha subvencionat el 
projecte amb 32.000 € (5.333.760 pessetes), l’Ajuntament ha 
invertit 8.674 € (1.445.782 pessetes)

A l’hora de realitzar el parc infantil s’ha tingut present la 
nova normativa europea tant en el paviment com en els jocs 
instal·lats.

ADQUISICIÓ DE TERRENYS DIPÒSIT 
AIGUA SENSE NITRATS

El dia 7 de novembre e la Casa de la Vila se signà l’acta de 
pagament per l’ocupació dels terrenys destinats a la construcció 
d’un nou dipòsit d’aigua potable.

En l’acte estaven present l’alcalde de la Vila en representació 
de l’Ajuntament, el Cap de Servei de la Conselleria 
d’Infraestructures i el titular dels terrenys per a entregar a 
compte la primera quantitat econòmica com a pagament de la 
fase prèvia de l’expedient.

La construcció del nou dipòsit està contemplat en el projecte 
d’abastiment d’aigua potable a la comarca de la Ribera, i serà 
l’inici de l’ampliació de noves instal·lacions que s’hauran de 
fer ja que el consum humà és major, i també ha augmentat 
considerablement la superfície urbana del nostre poble. Hem 
de fer referència a que l’ampliació i legalització de l’extracció 
d’aigua té el vist-i-plau favorable del Comissari d’Aigües.

Amb esta actuació Albalat no tindrà problemes en el seu 
creixement i abastiment d’aigües. La tramitació acabarà el 
proper any.

MILLORA SERVEI AIGUA POTABLE

L’Ajuntament de la Vila en comprovar que el servei 
administratiu d’aigua potable no era el més adequat i davant 
la nova complexitat en tot allò que envolta el servei municipal 
d’aigua, clavegueram i depuració, a partir del dos de gener de 
2007, crearà un servei específic sobre esta matèria, i tindrà un 
horari d’atenció personalitzada al públic per a fer consultes que 
serà el següent: dilluns de 10 a 13 hores.

Les consultes es podran fer en les oficines de la Casa de la 
Vila, bé personalment o per telèfon. A més també es poden fer 
les reclamacions per escrit –com fins ara- qualsevol dia de la 
setmana, i posteriorment s’atendran les sol·licituds. L’horari de 
les oficines és els dilluns a dissabte de les 8 a les 14’30 hores, i 
els dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 hores.

MILLORES URBANES

De manera periòdica 
l’ajuntament va renovant 
el paviment de les voreres 
dels carrers del poble, 
aprofitant també per a 
sanejar, renovar i millorar 
la xarxa de l’aigua potable, 
i encara que el primer 
objectiu és evitar fuites i 
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pèrdues d’aigua, també es 
modernitza i adequen les 
canonades algunes d’elles 
encara de plom. Enguany 
s’ha renovat els carrers 
Sollana i Polinyà

També s’ha actuat sobre 
el camí de la Dula, s’ha 
ajardinat les dues vores 
fins el cementeri, amb 
que la vorera i l’accés 

millora considerablement, fent d’esta zona de passeig un lloc 
més agradable, poc a poc s’actuarà sobre la resta de la zona de 
passeig per adequar-la i millorar-la, ja que és molt utilitzada 
per a caminar.

RETOLACIÓ DE CAMINS

L’Ajuntament va a procedir a millorar la retolació dels camins 
municipals, ja que amb el temps les plaques metàl·liques es 
deterioren, per això ara s’ha optat per la retolació mitjançant 
plafons ceràmics, que aguantem millor el pas del temps, 
realitzats en un taller ceràmic local, que poc a poc aniran 
substituint els rètols que estan posats en els camins del nostre 
terme. Esta actuació, juntament amb l’edició del llibret de 
festes, compta amb la subvenció per a l’ús del valencià de 
la FVMP, que ha subvencionat l’Ajuntament amb 1.207 € 
(200.827 pessetes)

PALMERES

Les palmeres de la carretera CV-515 oferixen una de les 
imatges més conegudes d’Albalat entre la resta dels pobles 
de la comarca, estes s’ha contagiat de la plaga del “morrut 
roig” (Rhynchophorus ferrugineus), una plaga molt perillosa 
que acaba amb la mort de la palmera, per la qual cosa s’està 
treballant amb tractaments fungicides contra la malaltia, tant 
en les palmeres malaltes com en la prevenció en les sanes, a més 
periòdicament es fa el seguiment i evolució de la malaltia.

Dissortadament ja s’han talat algunes palmeres, desitgem 
que este tractament les puga salvar de la plaga. El tractament 
i el seguiment l’efectua periòdicament l’empresa TRAGSA 
contractada per la Generalitat Valenciana.

MOZAC

A finals de setembre ens visità una delegació de pintors de 
l’associació MOZ’ARTS que exposà diverses pintures dels 
membres de l’associació en la Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
Municipal, que estigueren exposades fins el 14 d’octubre, 
la visita i l’exposició estava coordinada amb l’Associació de 
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Manualitats d’Albalat de la Ribera, amb qui intercanviaren 
idees, projectes i experiències, amb que la visita fou molt 
enriquidora per als membres d’ambdues associacions.

Així mateix ens visità el Comité de Jumelage de Mozac, que 
conegué les Festes de Sant Roc, la visita estava integrada per la 
junta directiva i alguns responsables municipals, i es feu d’una 
manera més privada i familiar, deixant de banda el caire més 
oficial. Amb això es continuen els lligams que unixen Albalat i 
Mozac d’una manera més íntima.

FESTES DE SANT ROC

Com cada any l’Ajuntament 
ha participat activament en 
les Festes de Sant Roc, més en 
concret, ha assumit des de fa 
un anys el patrocini íntegre i 
l’organització de l’Esmorzar 
de la Sardina, uns dels actes 
més entranyables  i  més 
característics de les festes. 
Pensem que la participació 
municipal és important, així 
com el recolzament a unes 
festes ben populars entre tota 
la població. A més s’encarrega 
de muntar i desmuntar la 
infraestructura, en llums, 
aigua, etcètera, la neteja, així 
com les autoritzacions i tramitacions davant l’administració 
autonòmica. Enguany també ha realitzat un espectacle nocturn: 
la representació d’una obreta teatral a càrrec del grup Juja 
Teatre, que participà en les jornades del MIM de Sueca, així 
com les danses obrint la processó pel Grup de Danses Segreny 
d’Albalat i possibilità l’actuació dels Xiquets de Reus, que feren 
uns castells. 

TOTS SANTS

El passat 1 de novembre celebràvem la festa de Tots els Sants 
i el 2 la dels Difunts, per això el senyor Alcalde en representació 
de l’Ajuntament de la Vila diposità com a homenatge en nom de 
totes les albalatenques i els albalatencs un ram de flors davant 

la placa dedicada a totes aquelles persones que al llarg dels 
anys “lluitaren per la defensa dels seus ideals”, i per a que no 
caiga en l’oblit de les futures generacions.

EQUIPAMENT DE LA CASA DE LA 
CULTURA

La Regidoria de Cultura a través del SARC de la Diputació de 
València sol·licità divers material per a millorar l’equipament 
de la casa de la Cultura. Es tracta de trenta cadires que es 
destinaran a les sales d’activitats de la planta baixa, i de divers 
equipament tècnic consistent en una taula de control manual 
de 12 canals, quatre projectors tipus pc amb xassís d’alumini i 
angle variable, una barra suport per a projectors i un dimmer de 
regulació digital de sis canals. Amb això es facilita la realització 
de les diverses activitats i dels espectacles que es realitzen a la 
sala d’actuacions de la Casa de la Cultura. 

RECOLLIDA SEL·LECTIVA D’OLIS USATS 
DOMÈSTICS.

L’Ajuntament de la Vila va a instal·lar en el mercat municipal 
un dipòsit per a la recollida d’olis usats domèstics provinent 
dels fregits, l’oli s’ha de dipositar en envasos de plàstic. 
Posteriorment es porten a reciclar i amb ells s’obté un producte 
energètic que denominem biodiesel.
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E l  b i o d i e s e l  é s  u n 
biocombustible ecològic que 
és el substitut del diesel i es 
ven en gasolineres al mateix 
preu.

L’ A j u n t a m e n t  p r e t é n 
reciclar tots els olis per evitar 
que els tirem al clavegueram 
j a  q u e  s ó n  a l t a m e n t 
contaminants i al mateix 
temps permetre l’obtenció 
d’energia, un menor consum 
de productes derivats del 
petroli, estimulant l’estalvi 
energètic dels derivats del 
petroli.

El principal problema del 
biodiesel és que no es recull 
suficient oli per a la demanda 
que hi ha d’este combustible

Recordem que des de fa uns 
anys, l’Agencia Energètica de la Ribera s’encarrega de recollir 
els olis de les cuines dels bars i restaurants i el destina a produir 
este combustible.

PARTITS POLÍTICS

Molts  dies  oïm en els  mit jans de 
comunicació que alguns polítics i càrrecs 
públics han caigut en falta davant del guany 
fàcil i de les il·legalitats que comporten les 
comissions en benefici propi o partidista.

Davant d’estes accions reprovables 
i penables el grup municipal socialista 
manifesta que nosaltres no estem en 

política com digué aquell famós polític “per a forrar-me”. El 
grup municipal socialista no accepta ni tolera este tipus de 
comportaments.

Volem aclarir als ciutadans que els tots regidors cobrem 18 
€ per assistència al ple, que al cap de l’any se celebren cinc o 
sis sessions ordinàries i dues o tres extraordinàries. Els tinents 
d’alcalde cobren 72 € per assistència a les sessions de la Junta 
de Govern, al llarg de l’any es fan cinc o sis sessions.  
L’alcalde cobra aproximadament allò que cobraria si estiguera 
treballant en l’empresa on estava ocupat, i de la qual ara té 
excedència, i paga de la seua butxaca la majoria de les despeses 
de representació. No cobrem res més, ni acceptem cap tipus de 
regals ni res de semblant, ni els regidors ni l’alcalde cobrem 
ni comissions ni percentatges per les obres realitzades per 
l’Ajuntament.

Per tant afirmem que estem en l’Ajuntament, encara que li 
pese a algú, només de manera vocacional, per convenciment, 
amb la única finalitat de servei públic guiats i limitats pel 
compliment de fer un món més just.

Així mateix volem dir a qualsevol veí que tinga el més mínim 
dubte sobre la gestió, o sobre la parcialitat municipal, que 

posem a la seua disposició la documentació i els serveis per a 
que ho puguen comprovar, el dia i l’hora que ho necessite.

Per a nosaltres, com a progressites és molt important que els 
càrrecs públics no perden la seua credibilitat, com pretenen 
alguns elements, ja que està en joc un dels fonaments de la 
democràcia.

C O M P R O M Í S  P E L  P A Í S 
VALENCIÀ

El passat 30 de novembre , 
Esquerra Unida del País Valencià 
(EUPV), Bloc Nacionalista Valencià 
(BNV), Els Verds del País Valencià, 

Els Verds-Esquerra Ecologista i Izquierda Republicana tancaren 
el document programàtic de la coalició electoral Compromís 
pel País Valencià, amb el ferm propòsit de contribuir a posar 
fi a les polítiques antisocials, depredadores del territori i 
menyspreadores de la cultura valenciana a la que ens té 
acostumats l’actual govern del PP, adoptant davant el poble del 
País Valencià el següent compromís, (del qual publiquem part 
per qüestions d’espai), al qual ajustaran la seua actuació en les 
institucions en els quals tinguen presència:

1.- Compromís pel desenvolupament del sector públic, 
per uns serveis públics de qualitat [..], desprivatitzant-los 
i retornant a la gestió pública directa. [..] acabar amb la 
política de barracons i garantir un finançament suficient 
de l’ensenyament públic, [..] Desenvolupament de la llei de 
foment de l’autonomia i atenció a les persones en situació de 
dependència. [..] 

2.-Compromís per una moratòria urbanística immediata 
que permeta una ordenació territorial sostenible i respectuosa 
del medi ambient, amb la paralització dels projectes que no 
acrediten la suficient transparència informativa i l’acord previ 
de la ciutadania afectada, [..].

3.-Compromís pel medi ambient al País Valencià, amb una 
política d’estalvi i reutilització de recursos, [..] amb una Nova 
Cultura de l’Aigua amb una gestió pública, racional i sostenible 
de l’aigua que recupere de manera integral els nostres rius,[..] 
.

4.-Compromís per la normalització del valencià mitjançant la 
seua generalització en l’ensenyament, el requisit lingüístic per 
a l’accés a la funció pública, el seu ús com a llengua prioritària 
als mitjans de comunicació públics [..].

5.-Compromís per un sistema de finançament equitatiu i 
solidari concertat multilateralment en un marc federal, on 
cadascú aporte progressivament segons la seua renda i reba 
segons les seues necessitats.[..].

6.-Compromís per l’establiment d’un estat espanyol federal, 
republicà i solidari on es reconega explícitament la diversitat 
nacional i el dret d’autodeterminació dels pobles.[..] Compromís 
de treballar per  una Llei de Comarcalització [..]

7.- Compromís amb el finançament dels ajuntaments per 
garantir que els ens locals avancen cap a l’autonomia financera 
i evitar així que les activitats urbanístiques siguen la font 
principal de finançament dels municipis. 

8.- Compromís per impulsar un Pla de reindustrialització 
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basat en el desenvolupament tecnològic i de la R+D+I, [..] 
mesures front a la deslocalització [..]. Reducció de la jornada 
laboral a 35 hores per llei i sense reducció salarial, [..] 

9.- Compromís amb l’agricultura, com a sector estratègic per 
la seua importància econòmica, social i mediambiental, [..]. 
Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre 
d’intermediaris. Garantir que els preus de producció no 
estiguen mai per baix dels costos de producció [..]. 

10.- Compromís amb un nou model econòmic que done 
suport a l’economia social (cooperatives, empreses de treball 
terapèutic, etc.) i a les empreses i entitats que treballen en el 
camp de la discapacitat. [..] Suport a les xicotetes i mitjanes 
empreses que treballen en el tercer sector i en el sector 
tecnològic. 

11.- Compromís per la igualtat efectiva entre homes i dones i 
eradicació de tota mena de violència de gènere .[..]

12.- Compromís per una xarxa pública d’habitatges sostenibles 
i de promoció pública oferits a preu de cost per a qui no dispose 
de recursos suficients, [..]

13.- Compromís amb la plena integració dels immigrants, tot 
atenent a les seues necessitats bàsiques i al reconeixement dels 
plens drets laborals i ciutadans. [..]

14.- Compromís amb la diversitat sexual per garantir la 
igualtat efectiva i la no-discriminació per opció sexual. [..]

15.- Compromís amb la cultura, [..]. Reorientació de la 
ràdio i la televisió públiques del País Valencià perquè siguen 
íntegrament en valencià, [..]

16.- Compromís per la transparència, la regeneració 
democràtica i la recuperació de l’ètica en la vida política [..]. 

[..]un Compromís pel canvi de govern, que permeta la posada 
en marxa dels punts anteriors des de la participació ciutadana 
oposant-nos en qualsevol cas al Partit Popular, principal 
responsable d’aquelles polítiques que ens comprometem a 
eradicar.

(Text integre a www.eupv.org)

Espai reservat

ADQUISICIÓ D’UN MANUSCRIT DE 1704

L’Ajuntament de la Vila ha realitzat la compra d’un manuscrit 
de 1704 que conté diversa documentació per a la nostra vila, el 
llibre porta per títol: “VILA DE ALBALAT DE LA RIBERA DE 
XÚQUER, NOTÍCIA GENERAL RECOPILADA EN LO ANY 
1704”, es tracta d’un manuscrit de 430 x 295 mm., de 270 
fulls numerats, dels qual en falta algun, sobre paper verjurat i 
cobertes noves de pergamí imitant l’enquadernació original, ja 
que el llibre està completament restaurat i reenquadernat, en 
un estat de conservació excel·lent. L’adquisició s’ha fet per un 
preu de 7300 € (1.214.617 pessetes)

El llibre es pot dividir en tres parts, en la primera part trobem 
una descripció de la vila d’Albalat i del seu terme, amb els 
carrers, les partides, les séquies, les cases, les collites i altres 
aspectes representatius del poble.

En la segona part es recopilen aquells documents importants 
que feien referència a diversos drets i costums de la vila, i que 
es tenien presents a l’hora de defendre i mantenir diversos 
privilegis concedits al llarg dels anys, bé dels senyors o dels 
monarques, i diversos plets interposats per tal de defendre 
els drets, usos i costums. Així mateix es recullen els principals 
compromisos econòmics (censals i quitaments) als que havia de 
respondre la vila d’Albalat.

Finalment es fa una relació dels senyors que han posseït la 
vila des de temps de Jaume I. Així mateix es detalla tot allò 
referent al govern i els oficis municipal: els Jurats, el Justícia, els 
lloctinents de Justícia, els clavaris de Sant Pere, els sequiers, els 
guardes del terme, així com altres oficis municipals.

L’Ajuntament no podia deixar passar esta oportunitat 
d’incrementar i millorar el fons arxivístic municipal i el 
patrimoni històric de tots el poble, ja que el llibre conté 
una molt interessant 
i n f o r m a c i ó  s o b re 
Albalat, una part de la 
qual era desconeguda.

A g r a ï m  l a 
col·laboració de la 
Fundació Caixa Rural 
d’Algemesí que ha 
fet una donació de 
1000 € per a esta 
compra.

Ara s’està preparant 
l a  t r a n s c r i p c i ó  i 
posterior publicació 
per a que tots tinguem 
accés  a  una  fàc i l 
lectura i conéixer el 
que es diu d’Albalat.
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PERGAMINS

Vos fem saber que dins de les actes sobre “Arxiu, memòria i 
literatura” celebrades a Algemesí va a publicar-se el “Catàleg-
regest dels pergamins de l’Arxiu Municipal d’Albalat de la 
Ribera (1321-1617)” per V.J. Escartí, E. Ginesta, M. Miquel, 
J.M. Carrillo i P.J. Hernandis, que ja es presentà en el Congrés 
d’Història de la Ribera.

En el catàleg-regest es dóna a conéixer la memòria escrita 
sobre pergamí, conservada a l’Arxiu Municipal d’Albalat de 
la Ribera, la col·lecció diplomàtica en pergamí abasta des del 
1321 fins al 1617 i consta de 171 exemplars que es conserven 
majoritàriament en molt bon estat

La majoria dels documents són de tipus privat, i en gran 
mesura relacionat amb el món del censal, un tipus de transacció 
econòmica que aparegué a Barcelona durant el segle XIV i 
acabà constituint una pràctica habitual a tots els municipis de 
la Corona d’Aragó, en resposta a les necessitats de numerari 
per a préstecs i donatius als sobirans, abastiments frumentaris 
i despeses militars. El censal és el dret a rebre una pensió anual 
en diners, generalment pagadora cada sis mesos i de caràcter 
perpetu. Fet el pagament, s’emetia l’àpoca que, amb més de 
cent exemplars, constitueix el tipus documental predominant 
en el fons albalatenc.

El conjunt constitueix un fons documental que pot resultar 
molt interessant a l’hora de realitzar un estudi sobre l’evolució 
del deute públic, completat, però, amb l’ajut d’altres fonts, per 
traçar-ne, així, un quadre més global.

Per altra banda, cal destacar que dos trasllats de clàusules 
testamentàries, dues cartes núpcies i un compliment d’obligació 
de tutela –aquest darrer, referit a les noces de Galcerà de 
Castellví, senyor de Carlet, amb Elionor Mercader, l’any 1398-, 
aporten informació sobre el comportament testamentari i les 
dots, sobre tot, de les famílies nobiliàries valencianes. Encara, 
cal fer esment de l’establiment on el duc de Gandia, don Carles 
de Borja i Centelles, senyor d’Albalat de la Ribera, concedeix a 
la vila el dret a construir un molí fariner.

Finalment, destacar l’existència d’un perdó general atorgat el 
1406 als habitants d’Albalat i Segairent per don Pere Maça de 
Liçana, senyor d’aquests llocs i de Moixent, personatge quasi 
mític que acompanyà el vescomte Ramon de Perellós en el seu 
viatge al Purgatori de Sant Patrici, a Irlanda, l’any 1397.

RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS

En l’anterior butlletí 
vos informàvem sobre el 
projecte de restauració de 
llibres de l’arxiu municipal, 
amb un pressupost de 
2 .900’00 €  (483.372 
pessetes), amb la subvenció 
del 50% de la Conselleria de 
Cultura. Vos informem que 
el “LLIBRE DE CENSOS 
QUE ES RESPONEN A 
L’HOSPITAL, 1484” i el 
“LIBRO DE CUENTAS DE 
LOS ADMINISTRADORES 
D E L  H O S P I TA L  D E 
ALBALAT DE LA RIBERA, 
1571-1574”, ja han estat 
restaurats, i comptem amb 
la conformitat i l’informe 
favorable de l ’Institut 
Valencià de Restauració,



CORT, 1

Ara vos mostrem unes imatges de l’estat en que es trobaven i 
l’estat actual, amb que els llibres han recuperat el seu aspecte 
i el més important, s’han servat per al futur d’Albalat, i a més 
poden posar-se a la disposició dels investigadors.

El proper dia 28 de desembre a les 19’30 hores per la vesprada 
presentarem el treball en la Biblioteca Municipal.

Edita l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera

Podeu enviar les vostres opinions i sugerències a la següent adreça: telecentro_aribera@gva.es

Maquetaciò e impressiò: Gràfiques Litolema

Dipòsit legal: V-3195-2006


