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Davant de la necessitat de redactar 
un nou PLA GENERAL URBÀ, he 
estat donant-li voltes de com inici-
ar, tramitar i aprovar este pla, per 
la responsabilitat que comporta i la 
transcendència econòmica que té esta 
decisió. Tots convindran amb mi que 
si des de l’ajuntament haguérem donat 
algun indici o alguna possible directriu 
d’una futura expansió, ara ja s’estarien 
comprant i venent terrenys.

Entre tots hem executat quasi tot el 
planejament aprovat, i mentre això es 
remata, el que pertoca és elaborar un 
nou pla, de manera que es tinga conti-
nuïtat (amb tot el que s’ha fet i el que 
està projectat).

La redacció i aprovació de les línies que han de regir l’urbanisme local, pel seu grau de definició, així com 
la seua tramitació, és tasca llarga, complicada i plena d’entrebancs i interessos. Encara que ara no som nous 
en la matèria, partint de l’experiència d’haver executat el primer planejament que ha tingut Albalat, però, 
quan hi ha interessos contraposats sempre és difícil conjugar decisions.

Ara és el moment de corregir deficiències, consolidar conceptes urbanístics i marcar propostes clares i defi-
nides, fins i tot d’entrar en els detalls, per fer d’Albalat de la Ribera el poble que necessitem. Hem de tindre 
una perspectiva ampla per planificar des del present el futur.

Per tant vull agafar personalment el compromís que el treball que anem a fer tindrà en cada moment plena 
transparència amb la finalitat que tothom puga disposar de la informació evitant possibles informacions 
privilegiades, creant mecanismes i calendaris per a que tots puguem participar, no només els grups polítics, 
sinó tots els veïns. A més a més ampliarem el marc d’assessorament tècnic i consultiu donant compte en 
assemblees públiques.

És una immoralitat que en canviar la classificació del sòl per decisions polític-administratives puga per 
exemple passar de valdre 750 ptes/m² a 40.000 ptes/m², condemnant principalment a la gent més jove a 
esclavitzar-se per vida amb les entitats bancàries, amos i senyor de l’estat. Si davant d’això podem fer ben 
poc, almenys intentaré que tots tinguen la màxima informació, gestionant directament l’urbanisme, inten-
tant que no entren agents urbanitzadors.

tots tindrem la possibilitat activa de fer poble i de participar en la redacció del planejament. És difícil 
compaginar interés públic i privat, però ahí està el repte, el compromís i la meua lleialtat al poble.

Joan B. Ferrando Miedes

Alcalde de la Vila
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AIRE CONDICIONAT LLAR DEL JUBILAT

L’Ajuntament de la Vila ha millorat les condicions de la llar 
del jubilat, i ha substituït les plaques elèctriques de la calefac-
ció, que suposaven una gran despesa en energia elèctrica per 
una sistema d’aire condicionat de bomba de calor, que a més 
reparteix millor el calor per tota la sala, i no com abans que se 
concentrava davant les plaques. De més a més el sistema d’aire 
condicionat no només aprofitarà de calefacció, sinó que en els 
mesos d’estiu refrigerarà la llar del jubilat, amb que l’estada 
dels nostres majors en la Casa de la Cultura serà molt més 
agradable. S’ha fet una inversió de 7.514’48 €

L’Ajuntament poc a poc anirà condicionat les diferents instal-
lacions i edificis municipals, per a que els usuaris les puguen 
utilitzar en unes òptimes condicions de benestar, val a dir que el 
curs passat instal·la un equip d’aire condicionat (calefacció/re-
frigeració) en les aules del col·legi del Cor de Jesús que utilitzen 
les xiquetes i els xiquets de la guarderia municipal.

PROGRAMES DE LA DIPUTACIÓ

A nivell comarcal s’han reunit els alcaldes del grup polític del 
senyor alcalde i han negociat el repartiment de les inversions 
que pertoquen a la Ribera Baixa en els plans de la diputació en 
inversions locals

De moment l’ajuntament d’Albalat pot confirmar que s’inver-
tiran 150.000 euros, prop de 25.000.000 pessetes en el nostre 
poble.

• 78.000 € .- 75 % Diputació i 25 % ajuntament en el PPOS 
que s’invertirà en el centre de dotacions.

• 26.000 € .- Imelsa – elevador centre de dotacions, l’ajunta-
ment aportarà els 3875,05 restants del pressupost.

• 27.000 € (90%) Diputació, 3.000 € (10%) l’ajuntament 
per al bombeig d’evaquació d’aigües negres de la zona in-
dustrial en el camí de la Dula.

• 18.000 per asfaltat de camins rurals – camí de Moncofa

De més a més l’Ajuntament ha presentat uns altres expedients 
i projectes acollint-se a diversos plans de la Diputació de Valèn-
cia, i estem a l’espera que s’aproven o no, i són els següents:

• Pla d’Actuacions Urbanístiques (PAU) “adequació de parc 
i jardí i millora dels d’accessos a l’espai públic situat en-
tre la CV 515 i el carrer València” amb un pressupost de 
120.000 €

• Restauració bens immobles amb interés artístic o històric 
“2ª fase Casa del Bou” amb un pressupost de 67.695 €

VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTA-
CIÓ DE VALÈNCIA

El divendres 9 de març Fernando Giner, president de la Di-
putació de València, inaugurà les obres de restauració de les 
capelles de l’església de Sant Pere Apòstol d’Albalat. En arribar 
a l’església declarà sentir-se “absolutament impressionat per la 
bellesa i la magnífica restauració de la parròquia. És una molt 
encerta intervenció feta amb una gran sensibilitat artística i 
mostra el voler del poble que realment l’han fet possible”. A 
l’acte assistiren l’alcalde d’Albalat de la Ribera, Joan Baptista 
Ferrando, i els diputats provincials Purificación Martí, Rafael 
Perales, Enrique Esteve i Joan Grau; el Vicari General, Juan 
José Llorens; i el rector Vicent Ferrer.

Les obres s’han fet en diverses fases, la primera fase s’ini-
cià l’any 2001 amb una inversió de 12.020’40 €, i la segona 
fase el 2002 amb una inversió de 18.030 €, en aquella ocasió 
l’Ajuntament acudí a la crida de l’aleshores rector Ricardo 
Benedito, amb la gestió de tot el procés administratiu i tècnic, 
col·laborant en les obres i posant a la disposició de la parròquia 
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els serveis del personal tècnic (arquitecte) i dels treballadors 
(obrers) municipals que efectuaren les obres de sanejament de 
les teulades i les demés obres necessàries, amb un finançament 
municipal aproximadament de 30.000 €. En la segona fase es 
pintaren les capelles i es conclogué la seua restauració.

En prendre possessió de la parròquia el nou rector, Vicent 
Ferrer, també s’acollí als plans de la Diputació de València i 
ha actuat sobre les capelles de Sant Blai, de la Mare de Déu del 
Carme i de l’antic Baptisteri, amb una inversió de 22.000 €, 
amb què la restauració interior del temple queda pràcticament 
finalitzada. Mossén Vicent Ferrer també ha demanat l’ajuda de 
la Diputació de València per a iniciar ara importants obres de 
la coberta del temple parroquial (la teulada de l’altar major, 
de la sagristia, de la capella de la Comunió i del Trassagrari) 
que necessiten una urgent intervenció, amb un pressupost de 
137.000 € dels quals la Diputació aportarà 60.000 €, des 
d’este full el rector fa una crida a la col·laboració de tot el poble 
amb en estos treballs que s’iniciaran aviat, i vol agrair la col-
laboració de les diferents institucions i de tot el poble d’Albalat 
que sempre ha acudit generós a les necessitats parroquials.

MILLORA DELS ACCESSOS AL PONT 

En el full de juliol de 2006 donarem la noticia de la millora 
dels accessos al pont sobre el Xúquer. En el mes de febrer de 
2207 els tècnics de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de 
València han mantingut una reunió amb l’Alcalde i els tècnics 
municipals per tal de coordinar els diversos treballs, perfilar 
detalls i intentar que els usuaris tinguen les menors molèsties 
possibles, així mateix han informat que les obres s’iniciaran a 
finals del mes de març.

Encara que les obres les executarà la Diputació de València, 
des de l’Ajuntament volem demanar a tots els usuaris de la car-
retera que tinguen un poc de paciència i que extremen les pre-
caucions per tal d’evitar accidents. En estar acabades les obres 
la seguretat vial en este punt canviarà del tot, ja que és un punt 
negre de circulació, i es millorarà notablement la xarxa viària.

De més a més s’han introduït algunes modificacions en el 
projecte, amb l’ajardinament de la redona central i de l’espai 
situat entre la nova carretera d’accés des d’Alzira i la carretera 
original, fent d’este espai una xicoteta zona d’esplai, la carrete-
ra vella es deixarà com a accés al motoret i al riu i mantindrà 
l’estètica primitiva de principis del s. XX, amb els banquets i 
els cons de pedra, l’Ajuntament d’Albalat gestionarà el mante-
niment d’esta zona ajardinada. Per a accedir a Albalat des de 
Polinyà s’ha creat un tercer carril, que dóna directament sobre 
l’accés al pont, i no s’haurà d’entrar a la rodona central.

SIGNATURA COMPRA DEL BOU

El passat dia 27 de desembre se signà l’escriptura pública de 
la compra de la Casa del Bou entre l’Ajuntament representat 
pel senyor Alcalde i la família Mulet Frutos. La casa s’ha com-
prat per un preu de 270.455’44 € (45.079.512 pessetes), i han 
estat pagats íntegrament amb recursos municipals.

Durant dècades la casa ha sigut considerada com un element 
del patrimoni cultural i paisatgístic d’Albalat, i un ample sector 
del poble tenia el desig la propietat fóra municipal, la qual cosa 
hem aconseguit. Ara la tasca de futur és la seua recuperació, 
per a que mostre a les futures generacions com es vivien en 
el nostre poble a través d’una col·lecció etnogràfica, així com 
instal·lar el dipòsit de les troballes arqueològiques realitzades 
en la vila.
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En acabar la signatura, una membre de la família Mulet Fru-
tos donà lectura a un escrit que transcrivim íntegrament:

“Sr Alcalde, sra. Secretaria, mamá, hermanas, hermanos, 
sr. abogado, sr. notario:

Permitidme que antes de estampar mi firma en este docu-
mento, que será el penúltimo paso para que la Casa del Bou de 
Albalat de la Ribera deje de pertenecer a la familia Mulet, diga 
unas palabras en recuerdo y homenaje a nuestro padre, tal y 
como él las habría dicho, pues todos conocemos la importancia 
que le daba a las palabras en los momentos importantes y 
trascendentales para la vida de nuestra familia.

El que hoy estemos aquí reunidos se lo debemos única y 
exclusivamente a él, pues como muchas veces le oímos decir: 
“De muchos he recibido y a muchos lo quiero transmitir” por lo 
que a pesar de las necesidades y de las insistencias de muchos 
no quiso deshacerse de la casa, porque, estoy convencido de 
ello, deseaba, que aun sabiendo que la familia poco podía ya 
hacer por ella, permaneciese como un símbolo para Albalat, y 
no siguiese el camino que otras similares han corrido a lo largo 
de los años, no sé si en este municipio, pero sí en otros.

Todos los Mulet, aquí presentes, hemos tenido distintos 
grados de vinculación con la Casa del Bou, motivados por 
la diferencia de edad, pero todos y creo estar en lo cierto, 
siempre la hemos tenido como referente del inicio de la rama 
familiar, pues por todo lo contado por nuestro padre, ella ha 
sido la cuna de nuestro apellido, aunque viniese de tiempos 
más lejanos. En esta casa hemos pasado momentos agradables 
de nuestra infancia, adolescencia y madurez, viéndola como 
una casa con misterios por resolver, de rincones por descubrir, 
llena de historias que tantas veces papá, la tía Paquita, o 
incluso Amelia nos contaban sobre ella, y que a nuestros ojos 
de niños nos parecían propias de castillos encantados, y que 
alguna vez hemos contado a nuestros amigos adornándolas 
con nuestras fantasías infantiles. En esta casa también hemos 
pasado jornadas agradables de celebraciones familiares y de 
convivencias espirituales, con juniors, catequistas o grupos de 
confirmación, teniendo la convicción de que algunos de los que 
nos acompañaban vivían una maravillosa aventura al ir a esta 
casa que la familia Mulet tenía en Albalat, con el nombre de 
Casa del Bou.

Sé también la importancia que la casa ha tenido, y espero 
siga teniendo para todo el pueblo de Albalat, pues cuántas ve-

ces la solicitaron para tener en ella todo tipo de celebraciones, 
reuniones o actos sociales de toda índole, embutidos también 
de ese halo de misterio que, como he dicho, rodea la casa, y que 
se reflejaba en la cara de los niños, y no tan niños, que se aso-
maban por la puerta cuando estaba abierta, y cuyos padres, 
abuelos o hermanos mayores les transmitían, señalándoles la 
imponente cabeza de toro que le da nombre, y cuya historia tal 
vez les contaran.

Hoy la Casa de Bou cambiará de titularidad, y pasará 
a las manos de Albalat, cuyo representante máximo es usted, 
señor alcalde, y atrás permanecerán los nombres de Alejandro 
Mulet Escrivà y Bárbara Pérez Rodrigo, Bárbara Mulet Pérez, 
Ángeles Mulet Pérez, Luís, Patrocinio, Juan y Francisca Mulet 
Pérez, Luís Mulet Frutos y Elpidia Checa Gómez, Mª Pilar, José 
Luís, Juan Ángel, Mª Asunción, Francisco, Mª Ángeles, Rafael y 
Antonio Mulet Checa, que siempre seguirán vinculados a esta 
casa, a su historia y a su pueblo.

Esperamos y deseamos señor alcalde, que la Casa del Bou 
se convierta en un referente de Albalat de la Ribera, y que su si-
lueta e interior sigan manteniendo ese halo mágico que sólo las 
casas cargadas de historia transmiten, así como que el nombre 
de los Mulet, esa rama del apellido que se fue al otro extremo 
de Valencia, a la Serranía, y a un pueblo pequeño de la misma, 
Bugarra, no caigan en el olvido.

Nuestro padre recibió la casa de muchos que la construye-
ron y conservaron a través de distintas generaciones, lo mismo 
que a él que era sólo; a muchos nos la transmitió, todos aquí 
presentes, y con esta firma, nosotros la transmitimos a muchos 
más, a todo un pueblo, Albalat de la Ribera, para que per-
manezca en el tiempo. Muchas gracias. 

AMPLIACIÓ ZONA INDUSTRIAL

L’ajuntament ha aprovat el projecte d’urbanització en sòl no 
urbanitzable programat per ampliar la zona industrial amb 
una superfície d’aportació de 63.373 m², amb un dret d’adju-
dicació m²s. de 39.901 m², 6.328 m² de zones verdes 17.144 
m² de vials. 
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El cost d ela urbanització és de 2.651.015’85 €, dels quals 
l’Ajuntament ha de pagar 299.355’85 €, a l’adjudicar la cessió 
obligatòria del 10% de l’aprofitament segons l’article 18 de la 
llei 6/1988 sobre el Règim del Sòl i Valoració. 

La superfície mínima de la parcel·la per a naus és de 600 
m², l’aportació màxima és del 70%, la distància al vial és de 4 
metres i 4 metres als veïns confrontants, la façana mínima ha 
de tindre 12 metres.

Amb l’ampliació l’ajuntament pretén anar consolidant la zona 
industrial i posar en el mercat a la disposició de les empreses 
més sòl industrial.

INICI DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
PAI SEQUERS

Ja han començat les obres d’urbanització del PAI SEQUERS, 
amb esta actuació es realitza l’ordenació d’una espai de ter-
reny rural que estava totalment envoltat de cases. Amb el PAI 
s’urbanitzaran un total de 12.912’ 86 metres quadrats. La 
urbanització del PAI SEQUERS no només és important per la 
inversió, per la posada a l’abast dels ciutadans de solars, i per 
tot el que suposa en quant la comunicació viària, ja que esta 
l’existència d’esta illa enmig de la zona impedia la regularitza-
ció viària d’un segment important del poble, sinó que allò més 

important és que possibilitarà desdoblar l’eixida de les aigües 
pluvials amb la construcció d’un nou col·lector independent 
que recollirà les aigües pluvials de tota la zona nova del poble i 
les conduirà directament al terme, ja que les aigües de pluja són 
aigües netes, i en cas de pluges fortes evitarà inundacions en el 
carrer del Delme, ja que el col·lector principal passa per este 
carrer, i en l’encreuament amb el carrer de l’Hortet és on l’ai-
gua de tota esta part del poble arribava al col·lector desbordant 
la capacitat d’evacuació. Ara es resol eixa qüestió, i més perquè 
el poble s’ha expandit en tota eixa zona, que ara comptarà amb 
una bona evacuació. Les aigües negres es conduiran a l’estació 
de bombeig, i des d’allà a la depuradora, des d’on s’aporten ja 
netes al riu.

APAGADA CINC MINUTS I ENERGIES RE-
NOVABLES 

La nit de l’1 de febrer l’Ajuntament de la Vila desconnectà 
durant cinc minuts l’enllumenat públic del poble, de manera 
sincronitzada amb la resta d’Europa, una iniciativa del grup 
ecologista francés “Alliance pour la Planète” per alertar de l’es-
calfament de la Terra per l’acció de les activitats humanes.

El mal ús i el malbaratament dels recursos energètics, així 
com la mala utilització i produccions químiques estan portant 
al món a eixe estat. Des de l’ajuntament pensem que els gestos i 
els actes reivindicatius són importants per tal de cridar l’atenció 
i conscienciar la gent del problema, però el dia a dia, l’actuació 
quotidiana és el que farà que les coses milloren o empitjoren.

Per part nostra hem actuat en 
allò que tenim al nostre abast, 
durant estos anys hem anat can-
viant l’enllumenat públic amb 
làmpades de baix consum, des-
connectant el 50% dels fanals en 
el casc vell a partir de la mitjanit, 
en les zones de nova urbanització 
s’han instal·lat reductors de flux, 
i em comptes de desconnectar la 
meitat dels fanals, el que es fa és 
baixar la intensitat, també a partir 
de la mitjanit.

Amb la instal·lació de la central 
fotovoltàica municipal l’abril de 
2004, hem apostat per l’energia 

solar, instal·lant plaques solars per produir electricitat. La 
planta d’Albalat ja ha produït vora 23.500 kilovats, amb un 
benefici de prop dels 10.000 €. Però hem de dir que la pro-
ducció energètica produïda ha evitat l’emissió d’11.390 kg de 
CO2 que no s’han llançat a l’atmosfera, evitant la pol·lució de 
l’aire, o siga que no només es produeix energia i s’aprofiten els 
recursos que tenim a la mà i sense ser dependents del petroli, 
sinó que esta energia és neta i no contaminant,

Seguint en esta línia, vos informem que l’Ajuntament instal-
larà una nova central fotovoltàica en el centre de dotacions 
amb una producció que serà aproximadament quatre vegades 
més gran que la de l’edifici del carrer del Pont, de més a més 
instal·larà una equip solar tèrmic per a l’aigua calenta de tot 
l’edifici.
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El nostre Ajuntament participa en l’Agència Energètica de 
la Ribera, i fou una part important per a la seua creació i des-
envolupament, l’alcalde de la vila fou el seu primer president, 
fet que es produí la passada legislatura. L’Agència, tal com 
vos informàvem el full passat està treballant en el programa 
de recollida d’olis usats per a convertir-los en biodiesel, i en el 
nostre poble hem passat dels 600 litres que es recolliren l’any 
2004 als 1390 litres recollits l’any 2006. Tots podem fer alguna 
cosa, per xicoteta que siga té la seua importància i ajuda a la 
millora del medi.

RUTES TURISTIQUES

El pacte Territorial per l’Ocupació de la Ribera (PATER) del 
qual forma part la Mancomunitat de la Ribera Baixa, i este 
Ajuntament, ha sol·licitat al SERVEF un Taller d’Ocupació per 
a formar a persones aturades majors de 25 anys de la Ribera en 
les següents modalitats formatives:

• Animador Turístic

• Guia de Rutes

L’objectiu és formar a persones aturades mitjançant la pràc-
tica professional. En  el projecte es contempla crear itineraris 
per la Ribera, on es trobaria inclòs el nostre poble, tan el casc 
urbà com el terme, que té un gran interés, sobretot en allò que 
respecta a l’aportació d’aigua i la seua qualitat.

FESTES D’AGOST

En tots els pobles hi ha comissions de festers i festeres que 
organitzen les festes i es financien amb loteries, rifes, etcètera. 
A Albalat és la regidoria de festes amb l’equip de govern qui 
organitza íntegrament les festes, recordem que no fa molts anys 
la Cambra Agrària, i després la Comunitat de Regants orga-
nitzava alguns actes el dia 14 d’agost, el dia 15 les festeres d 
ela Mare de Déu es feien càrrec de la festa del dia, i fins i to ha 
hagut festers per a la festa del Crist

Les depeses en Festes d’Agost són les seguents: 87.0000 €, 
finançades íntegrament amb fons municipals.

Per comparar, us mostrem les despeses dels pobles dels 

voltants, l’Ajuntament de Polinyà té una despesa en festes 
de 25.000 €, i subvenciona a les comisions de festes uns 
altres 26.000. L’ajuntament de Benicull gasta en festes uns 
12.0000 € .

GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS / ECOPARC

Mantenir el terme net de residus no és barat, com a exemple 
posem en este full el que paga l’Ajuntament a l’empresa GIRSA 
de la Diputació de València per la gestió de l’ecoparc.

Mes de gener

 cada viatge que fa el camió per la retirada: 90 €

 Tractament de residus:

• Enderrocs: 2’63 €/tn

• Enderrocs bruts: 17’77 €

• Residus no perillosos: 17’77 €/tn

• Electrodomèstics: 17’77 €/tn

• Matalafs: 12’61 €/tn

• Poda: 26’09 €/tn
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Després s’aplica el 13% de despeses generals

 el 6% de benefici industrial

 el 7% de l’IVA

Viatges fets en el mes de gener: 11 x 90= 990 €

tractaments: 858’93 €

D.gen:240’36

B.I.: 110’94

IVA: 94’23

total: 1140’336 € (239.651 pessetes)

A l’any el manteniment de l’ecoparc suposa un despesa que 
sobrepassa els 18.030 € (3.000.000 de pessetes). L’Ajunta-
ment d’Albalat paga el 61’18% i el de Polinyà el 38’82%.

MILLORES EN SERVEIS MUNICIPALS

Una de les partides més importants del pressupost municipal 
és la destinada a les inversions i millora en instal·lacions i man-
teniment. Dins d’esta partida l’ajuntament ha adquirit una fur-
goneta nova model Ford Transit per un preu de 17.961’02 €, 
i un vehicle d’ocasió Citroen Berlingo per un preu de 4.500 €, 
destinada al servei de manteniment.

Per a millorar el servei d’aigua potable ha contractat amb 
l’empresa Aiguapres, que comptarà amb l’ajut i suport del per-
sonal laboral municipal, la instal·lació i ampliació dels grups 
de pressió de l’aigua, amb una despesa que es troba al voltant 
dels 12.000 €

A més els serveis de manteniment municipal amb l’empresa 
Almaserveis, que ha sigut contractada per l’Ajuntament, han 
començat a canviar tot el sistema públic de megafonia. S’ha 
consolidat tot el cablejat, que estava instal·lat per damunt de 
teulades i terrats, i s’amplien els punts de veu, amb això els 
pregons arribaran millor a la població, tot això tindrà un cost 
aproximat de 12.500 €

També s’està treballant en la millora de la pàgina web de 
l’ajuntament, de manera que la informació podrà arribar fàcil-
ment a tots. L’Ajuntament també ha treballat per a que la Con-
selleria concedira una freqüència per a una emissora local de 
ràdio amb franja horària, però no s’ha pogut aconseguir,  pen-
sem que després de les darreres concessions serà impossible. 

També us informen que avancen les obres del centre de do-
tacions, ja s’ha acabat el terrat, s’ha impermeabilitzat i s’ha 
instal·lat les conduccions de les aigües pluvials, així mateix s’ha 
comprat el paviment de les tres plantes i la pedra per a l’acaba-
ment de la façana. amb un cost de 31.700’40 € + IVA

AMPLIACIÓ DEL COS DE POLICIA

L’Ajuntament aprovà l’ampliació del cos de policia local, per 
a la qual cosa convocà oposicions lliures, en el seu dia, ara mit-
jançant la resolució de l’alcaldia núm. 17/2007 s’ha aprovat la 
llista definitiva d’aspirants admesos a la convocatòria per a la 
provisió de dues places de policia local, una d’elles mitjançant 
el procediment de consolidació d’ocupació temporal i l’altra per 
torn lliure, en la mateixa resolució s’ha aprovat la composició 

del tribunal avaluador, composat per l’alcalde de la vila, un 
representant de l’IVASP, un representant d ela Generalitat Va-
lenciana, un representant de l’ajuntament i dos representants 
dels sindicats.

Amb l’ampliació es cobrirà el servei les 24 hores del dia, a 
mes a mes els caps de setmana i en les dates de més treball es 
reforçarà el servei amb un altre agent de la policia, amb que 
millorarà el servei, l’atenció als veïns i la seguretat.

SARC – CONFERÈNCIES I TALLERS

Organitzades per l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Pú-
blic Ausiàs March, i patrocinades per la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de la Vila i el SARC de la Diputació de Valèn-
cia, enguany s’ha programat una sèrie de conferències durant 
tot el curs lectiu, adreçades principalment a les mares i els pares 
de l’associació, però obertes a la resta del poble.

La intenció de les conferències és la de donar informació i for-
mar els pares en el tracte amb els fills, donant diverses opcions 
en la resolució dels assumptes que afecten les relacions famili-
ars i la problemàtica educacional, aportant una bona base tèc-
nica ja que les conferències estan impartides per professionals 
titulats en la matèria.
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les conferències són 
les següents, i per a 
mes informació po-
deu adreçar-vos a 
l’Ampa: 

• El diàleg pares/fills

• Els pares, els fills i la tele

• Com parlar als xiquets per a que t’escolten

• Comunicació familiar i èxit escolar

• Com rendabilitzar les hores d’estudi

• Planificació de menús a casa

• Alimentació sana i equilibrada

• Jugar amb els teus fills

• Comunicació de valors

Tots els temes són ben interessants i actuals, i la reflexió al 
voltant de les conferències, segur que serà ben profitosa per a 
l’educació de les xiquetes i els xiquets d’Albalat

ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA 
CV - ARTICLE 18 (sobre el sector agrari)

Des del reconeixement social i cultural del sector agrari va-
lencià i de la seua important labor en l’activitat productiva, en 
el manteniment del paisatge, del territori, del medi ambient, 
de la cultura, de les tradicions i costums més definitòries de la 
identitat valenciana, la Generalitat adoptarà les mesures políti-
ques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets 
d’este sector, el seu desenrotllament i protecció, així com dels 
agricultors i ramaders. 

(Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei 
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana)

MODERNITZACIÓ DE REGADIUS

La Séquia Reial del Xúquer ha començat a executar el projec-
te d’instal·lació de reg per degoteig en el nostre terme, l’obra la 
realitza l’empresa Dragados y Construcciones. L’administració 
ha declarat les obre d’interés general, i consisteix en la instal-

lació de canonades a pressió des de la xarxa en alt fins a les 
parcel·les. Un projecte que fou presentat el passat 6 de febrer 
en la sala d’actes de la Casa de la Cultura.

La Séquia Reial, també ha treballat en la modernització 
electrificant els pous d’aigua subterrània per tal de garantir els 
cabals durant moments puntuals de sequera i talls d’aigua. 

CAMPANYA AJUDA AL POBLE SAHARAUÍ

L’Ajuntament de la Vila, davant la petició de l’Associació 
d’Ajuda al Poble Saharahuí ha fet una ajuda en productes 
(aliments no peribles). De més a més l’encarregada de recollir 
l’ajuda vol donar les gràcies a tot el poble, que ha acudit a la 
crida, un poble que ha aportat una gran quantitat de produc-
tes alimentaris (sucre, oli, arròs....), i que es depositaran en 
la seu de l’Associació, des d’on es traslladaran al Sàhara. De 
nou Albalat ha demostrat en esta ocasió ser un poble solidari i 
generós amb els més necessitats. El seguiment dels aliment es 
farà pels mateixos integrants de l’associació pels mitjans aeris i 
terrestres des de la península fins als campaments ocupats. Tot 
això no haguera segut possible sense la col·laboració desinte-
ressada de tothom.

RALLY D’AUTOMÒBILS ANTICS DE VA-
LÈNCIA

El club d’automòbils antics de València ha progamat una con-
centració no competitiva de vehicles antics, fabricats abans de 
1945, denominada “XXXVII Rally de Falles-Ronda Fallera de 
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Cotxes de l’Antigor” que passà el dia 10 de març per el nostre 
poble. L’Ajuntament de la Vila autoritzà el pas del rally per 
Albalat tal com ens demanares, possibilitant la nostra partici-
pació en esta festa tan colorista .

DINAR GERMANOR PENYES FUTBOL

A primers de febrer la Penya Valencianista i la Penya Barce-
lonista del nostre poble han fet un dinar de germanor, des de 
l’Ajuntament valorem molt positivament este tipus d’encontres 
i d’iniciatives que millora el contacte i l’enteniment entre els 
veïns del poble i fa més gran l’esport. Potser seria convenient 
que estes trobades s’ampliaren a altre aficionats d’altres equips, 
per propiciar l’esport i la bona cordialitat, ja que les rivalitats 
esportives no haurien d’anar més enllà del pur camp d’esports.

L’OPINIÓ DELS LECTORS

Tots els individus tenim el sentiment ancestral de pertinença 
i el territori sempre ha estat un autèntic senyal d’identitat que 
envolta la societat.

Entre les característiques que definixen el territori local, esta 
la riquesa paisatgística que ha anat modelant-se de manera na-
tural i amb la cultura nativa de l’aigua, que s’ha transmés per 
herència de generació en generació, donant pas a valors socials, 
econòmics, ambientals i simbòlics.

El Xúquer, la seua conca hidrogràfica, la nostra mediterra-
neitat, el seu règim pluvial irregular, han estat fonaments de 
complementar també la modelació del territori. El resultat 
visual del nostre paisatge i la nostra estructura social i cultural 
han estat originades a partir de l’ús de l’aigua.

L’estreta relació entre el Xúquer i el nostre territori, així com 
la dependència del riu, han tingut també conseqüències me-
diambientals, per tant conseqüències entre la nostra flora, la 
fauna i l’agricultura.

Part del que som i com som és degut a l’ús d’este be natural. 
Hem de pensar basar-nos en la història i considerant que en el 
nostre país l’aigua sempre ha sigut un bé escàs i partint que 
per les nostres característiques orogràfiques i els desequilibris 

hidràulics naturals que per a nosaltres era moltes vegades un 
càstig ens ha fet persones amb sensibilitats diferents.

Des de fa poc l’aigua ja no és considera com un bé natural, 
sinó com un recurs, portant a vertaders espolis d’este be preciós 
així com dels drets del nostre ús.

Per a nosaltres els albalatencs l’aigua és com la sang per al 
nostre cos, sense ella el territori es convertix en un espai sense 
fecunditat.

Nosaltres no necessitem aigües d’altres llocs sinó que no ens 
espolien els nostres drets, volem regar i omplir la terra d’aigua 
de la nostra conca i que es respecten els nostre territori i la 
nostra cultura.

M.F.

PARTITS POLÍTICS

No mentiràs ni diràs falsos testimonis.

Rajoy, Prestige, “sólo son como unos hilitos de plastilina...”

Després es demostrà l’evidència, mostrant una de les majors 
catàstrofes ecològiques a les costes de Galicia.

Aznar, Iraq, “creanme ustedes, que en Irak hay armas de des-
trucción masiva en Irak”

Encara no han parat d’haver morts a l’Iraq, milers de xiquets 
, dones, ancians, estan morint perque els visonaris –entre rises- 
mamprengueren una guerra.

Acebes, l’atemptat de l’11-M, “este atentado ha sido realizado 
per la banda terrorista ETA”

Les investigacions i les proves del judici ho neguen, pero se-
guixen en la teoria de la conspiració.
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Zaplana i la reforma de l’estaut, “España con esta reforma 
se rompe”

Davant d’un procés democràtic on l’estatut s’aprova en el 
parlament autònom, en el parlament estatal, en el Senat, i es 
refrenda per la majoria del poble, encara no han parat de posar 
problemes per a la seua aplicació, i Espanya no s’ha trencat.

Camps, Transvasament Xúquer-Vinalopó. “la ministra nos 
niega el agua a los valencianos”

Gràcies a les nostres reivindicacions el ministeri decidí que 
l’opció més bona era transvasar els sobrants del Xúquer des 
de la part final del riu, ¿què nosaltres no som valencians per al 
senyor President de la Generalitat?

En la pròxima campanya municipal oferirem, igual que ara, 
perseverància, moderació i fermesa en la defensa del nostre 
poble i el nostre país.

Nota: Veure o escoltar Canal 9 pot perjudicar greument la 
salut mental.

COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÁ, TAMBÉ A ALBALAT

Com heu pogut escoltar als mitjans de comunicació els últims 
mesos, les principals forces a l’esquerra del PSOE es presenta-
ran en una gran coalició a les properes eleccions autonòmiques, 
baix la denominació de “Compromís pel País Valencià”, on 
participen Esquerra Unida del País Valencià, Bloc i els Verds  
entre altres. 

Esta proposta ha vingut propiciada per la imminent necessitat 
de canviar l’actual govern a la Generalitat Valenciana, abans 
que no es puguen arreglar els continus desgavells  propiciats 
per un Partit Popular ancorat en formules d’altres temps que 
tots creiem ja superades, com la gestió del territori d’una forma 
depredadora o el dèficit pressupostari, que ja és dels més alts 
de l’Estat. 

Amb aquesta nova proposta tenim l’oportunitat d’obtenir un 
govern més nostre, on no es prime l’interés d’uns quants sobre 
el general i el progrés es puga compatibilitzar amb una gestió 
correcta i sostenible del nostre medi ambient, fet primordial 
per mantenir l’interés turístic de les nostres terres.

Des del col·lectiu d’Esquerra Unida del País Valencià 
d’Albalat de la Ribera pensem que aquesta proposta espe-
rançadora l’hem de traslladar a la pròxima convocatòria a 
eleccions municipals al nostre poble, incentivant la creació 
d’una llista electoral on tinguen cabuda totes aquelles per-
sones convençudes que es pot millorar el govern municipal 
baix l’esperit innovador d’aquesta nova coalició, estiguen o no 
adscrites a cap partit,  per poder crear un renovador projecte 
municipal, on es tinga més en compte l’opinió de l’albalatenc 
a la presa de les decisions municipals, amb un ajuntament 
més accessible al ciutadà, utilitzant les noves tecnologies amb 
aquest propòsit, on la defensa dels nostres espais ambientals, 
com poden ser el Xúquer o el patrimoni hídric del nostre 
terme, siga un fet primordial, on l’educació dels nostres joves 

siga un punt clau a la política municipal, tant dins com fora 
dels centres docents, amb el recolçament necessari de tota 
iniciativa cultural o esportiva al nostre municipi, en especial 
aquelles que remarquen la nostra identitat com a poble, i 
propiciant la creació de nous llocs de treball amb ajuda a la 
creació de noves empreses i la creació de borses de treball a 
l’ajuntament, entre altres propostes.

En definitiva, un projecte nou més de tots i on tots esteu 
convidats a participar per potenciar l’Albalat de futur que 
tots volem.  

Ja han passat quatre anys.................

El pròxim 27 de maig, el partit popular té, per primera vega-
da en el nostre poble, la possibilitat de ser el partit més votat i, 
per això, les persones que formem part del nou projecte, estem 
treballant amb il·lusió per poder fer realitat els nostres projec-
tes de millora; tant de la qualitat de vida dels nostres veïns, com 
en la millora d’infraestructures esportives, sanitàries i urba-
nístiques, de serveis socials, festes cultura, joventut, seguretat 
ciutadana, etc..........

Tots estos projectes es podran vore desenrotllats en el nostre 
programa electoral i per això, els animem a que coneguen el 
seu contingut.

Cada punt inclòs en ell, ha estat estudiat en quant a la seua 
realització i la seua execució serà possible gràcies a la intensa 
col·laboració d’institucions com la Diputació i la Generalitat, 
i al nostre treball, que ja estem realitzant; per exemple: en 
qüestions de sanitat ja ens hem reunit amb el director gerent 
de l’hospital de la Ribera per traslladar les nostres demandes i 
hem aconseguit alguns compromisos.

La nostra forma de treballar serà en equip, un bon equip, 
i repartirem i consensuarem les tasques de govern entre tots, 
repartint el protagonisme de l’alcalde entre tots els nostres 
regidors.

ESTEM PREPARATS, i ho podrem demostrar, si el pròxim 27 
de Maig ens doneu la vostra confiança.

PROGRAMACIÓ CASA DE LA CULTURA

Dins de la programació de la Casa de la Cultura, realitzada en 
col·laboració amb les Campanyes de Difusió Cultural del SARC 
de la Diputació de València ja s’han realitzat la projecció de les 
pel·licules “La bicicleta” dirigida pel valencià Sigfrid Monleon, 
“Manuale d’amore” de Giovann Veronese, i l’actuació del grup 
de teatre Maduixa Creacions que presentà l’espectacle “Manià-
tics”, l’última creació de Maduixa, un espectacle de teatre per a 
públic adolescent i adult, escrita pel dramaturg Jerónimo Cor-
nelles. L’obra, a través de la relació entre dos germans, ens en-
dinsa en l’etapa adolescent, un període ple d’incògnites dobre 
l’amor, el sexe, l’amistat, les relacions familiars. L’obra ha estat 
guardonada amb en la 5ª Mostra de Teatre Escènia 2006.
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Desemparats, de José Antonio Martínez. SINOPSI: Una no-
tícia de premsa, l’abandó d’una anciana per la seua família 
en una gasolinera, sacsa la consciència d’uns actors. “Desam-
parats” és el relat de la seua investigació sobre esta dona i un 
intent d’homenatjar-la i reivindicar la seua memòria. Per a 
això, els actors recreen a alguns dels sers que s’han creuat en la 
vida d’esta anciana: la seua família, les seues amigues recents, 
les seues amigues del passat...Els actors reconstruïxen davant 
de l’espectador part de la història de l’anciana, però també in-
venten una altra part, conscients d’estar construint un producte 
artístic dirigit al públic, en el que combinen la realitat de què 
partixen amb els seus desitjos i sons, alimentats estos per la 
intensitat amb què ella crega viure en l’actualitat eixe amor.

TEATRE D’ADULTS data/hora: 6 de maig / 19 hores
Companyia: Pot de Plom Teatre
Espectacle. Les aventures de Xonan el guerrer

SINOPSI: En esta ocasió, contem la Història de Xonan, un 
xicot simpàtic, fort i un poc bobot, des del seu naixement, 
quan unes bruixes li profetitzen que serà Rei al complir els 
divuit anys. A partir d’ací , comencen les aventures!!! El públic 
vorà lluites, persecucions, aventures marines, reines malíssi-
mes, mestres orientals, animals mitològics, boscos tenebrosos, 
donzelles encantades, dimonis, i sobre tot, una història molt 
bàrbara. Xonan, la nova historieta medieval de Pot de Plom!!! 
A passar-ho bé!!!

També dins de les campanyes del SARC l’Ajuntament ha sol-
licitat la participació en el programa Tour d’Ofertes Culturals, 
amb la visita a poblacions valencianes, que prèviament s’anun-
cien mitjançant pregons, volem dir que habitualment sobren 
places en estos viatges, i que tots aquells interessats podeu 
adreçar-vos a la bilbioteca municipal.

CALENDARI:
Concert de Percussió data/hora: 1 d’abril / 19 hores
Companyia: Amores grup de percussió
Espectacle. Imaginaris

Amor, treball i intel·ligència inspiren amb precisió i una 
forta expressivitat el pols d’este trio de percussionistes: Angel 
García, Pau Ballester i Jesús Salvador, “Chapi”, de gran pres-
tigi internacional. AMORES ha desenvolupat un paper decisiu 
en l’evolució de la música de percussió a Espanya, estrenant 
gran part de l’obra escrita per a percussió dels més importants 
compositors d’avantguarda i composicions de creació pròpia. 
Des d’una solidesa tècnica impecable ha conjugat art, esperit i 
imaginació, endinsant-se sense cap por en tot tipus de discipli-
nes, aconseguint sempre una extraordinària comunicació amb 
tot tipus de públics. 

El trio és grup resident del Palau de la Música de València on 
oferix anualment un cicle de concerts i estrenes en la seua línia 
sempre innovadora i arriscada. 

Des del silenci a l’èxtasi percutiu, la presència d’AMORES 
és única i imprescindibe en l’actual panorama musical inter-
nacional. “Imaginaris” és un viatge percutiu fantàstic a través 
de les múltiples sonoritats de la percussió, amb peces d’autors 
contemporanis, Força, ritme, ímpetu es combinen amb delica-
desa,  tendresa i misticisme oriental a través de les mans i la 
interpretació d’este grup

Programa:
TRIO PER UNO (1r Mov.). N. ZICKOVIC
STUBERNIC. M. FORD
OKHO. I. XENAQUIS
ZEN IN. AMORES
DRUMMING (1r. mov.). S. REICH
OMPHALO CENTRIC LECTURE. N. WESTLAKE
LIFT OFF. R. PECK

TEATRE D’ADULTS data/hora: 29 d’abril / 19 hores
Companyia: Suc de Teatre – La Tarumba
Espectacle. Desemparats
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ALBALAT, BRESSOL DE CAMPIONS

Des d’este full volem felicitar els nostres joves, el seu treball, 
esforç i dedicació és moltes vegades un exemple a seguir per a 
tots els d’Albalat, això dóna uns bons resultats i els porta a ocu-
par llocs elevats dins de les diverses disciplines que practiquen. 
Un poble s’ha de sentir joiós dels triomfs aconseguits pels seus 
habitants, i per això volem que tots coneguem en esta ocasió 
els seus èxits.

Carlos Giner Escrivà, en TAEKWONDO ha aconseguit la 
medalla d’or en el Campionat Autonòmic Cadets (l’Olleria, 
3/03/2007), i la medalla de plata del Campionat Autonòmic 
Junior (Cox, 2/12/2006). Ha estat seleccionat per a competir 
en el proper Campionat d’Espanya que se celebrarà a Barcelona 
en el mes de maig. 

Rebeca Giner Escrivà, també en l’especialitat de TAEKWON-
DO ha aconseguit nombrosos èxits, la medalla d’or en el Cam-
pionat Autonòmic Cadets (Vilafamés, 07/10/2006), el 4 lloc 
en el Campionat d’Espanya Cadets (Cartagena 18/11/2006), 
la medalla d’or en el Campionat Autonòmic Junio (Cox, 
2/12/2006) on aconseguí la menció especial a la millor compe-
tidora del campionat, i la medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya Junior (Alacant 24/02/2007) Més informació en: 
http://www.tkdcv.es/ftcv

La parella de ball formada per Laia Mascarell Montagut i 
Omar Dasí Sáez es classificaren en el primer lloc del Campionat 
de balls llatins Junior II F de la Comunitat Valenciana celebrat 
el passat 4 de març a Mislata, La parella de ball participa en 
els diversos campionats que se celebren al llarg de l’any. Més 
informació en: http://www.abdcv.com

CARNESTOLTES 2007



    

14

CORT, 1



15

SANDRA CAMPOS A LA PASSAREL·LA 
“CIBELES”

Sandra Campos Dasí, l’albalatenca que ha format part de 
l’equip d’estilistes de Walter per a FANCIS MONTESINOS en 
la Pasarela Cibeles 2007, ha sigut una de les sis persones que 
gràcies a la seua professionalitat dins el món de la perruqueria 
han participat i han contribuït perquè este acte haja pogut 
realitzar-se amb tot el glamour que li correspon. Ha compartit 
el seu treball amb models de l’altura de miss España 2007, 
Marisa Jara, María Campoy, Sara d’Antonio (una de les musses 
del dissenyador) i xics com Andrés Valencioso, Derek.... Per a 

ella significa haver alcançat un gran repte professional. La seua 
agenda per als pròxims mesos està ocupada per diversos passes 
amb l’equip de perruqueria amb el qual ha treballat a Madrid, 
al mes de setembre tornarà a estar a Cibeles en companyia 
de Walter i el seu equip per a Francis Montesinos, i diferents 
projectes professionals de caire internacional se li presenten 
a la nostra veïna. Per al poble és una bona notícia tindre pro-
fessionals que hagen participat en esdeveniments de reconegut 
prestigi tant nacional com internacional com ho és la Pasarela 
Cibeles, ja que tant la premsa com les diferents cadenes de tele-
visió s’han fet ressò del seu treball que és la perruqueria.
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