
NOVEMBRE  2015
BUTLLETÍ
D'INFORMACIÓ

SUMARI
PRESENTACIÓ

RESULTATS MUNICIPALS 2015

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

URBANISME, OBRES I

MANTENIMENT

CULTURA I FESTES

EDUCACIÓ

JOVENTUT

ESPORTS

SEGURETAT CIUTADANA

SERVEIS SOCIALS

PROMOCIÓ ECONÒMICA

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

REUNIONS AMB ALTRES

INSTITUCIONS

COMUNICA'T AMB NOSALTRES

ATZUCAC

PROPERS EVENTS

Cort 1,  juny-novembre de 2015

Torna el Cort 1 amb tota la informació per a la 
ciutadania, obert a l'expressió i amb una clara 
intenció d'obrir canals de comunicació entre 
l'Ajuntament i el poble. Amb una difusió  semestral, 
el Cort s'ha de convertir en el referent de la transpa-
rència democràtica al servei dels veïns i veïnes del 
nostre poble.

Plaça de la Cort, 1AJUNTAMENT D'ALBALAT
DE LA RIBERA www.albalatdelaribera.es
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Telèfons d'urgència

Policia Local

Emergències
Guàrdia civil emergències
Policia nacional
Guàrdia civil Polinyà

673 15 11 64
656 98 29 36
112
062
091
96 297 30 03

Violència de gènere
Guarda rural
Protecció civil
Tràfic i auxili en carretera
Guàrdia civil Sueca

016
678 62 14 51
1006
011
96 170 04 52

Ajuntament
Centre de Salut (nou)
CEIP Ausiàs March
Escoles noves
Escoles velles
IES Sucro

96 249 05 00
96 246 97 10

96 249 22 72
96 245 75 05
96 245 05 31

Ajuntament: de dilluns a divendres de 8:00 h. a 14.00 h.
dimarts i dijous de 17:00 h. a 19:00 h.
dissabtes de 10:00 h. a 13:00 h.

Cementeri: de dilluns a divendres de 14:00 h. a 20.00 h.
dissabte i diumenge de 8:00 a 20:00 h.

Biblioteca: de dilluns a divendres de 16:00 h. a 20.00 h.

Centre Dotacional: de dimarts a divendres de 16:00 h. a 20.00 h.
dissabte de 10:00 h. a 13:00 h.
diumenge i dilluns tancat.

Casal Jove: dissabte de 18:00 h. a 20.00 h.
i de 22:00 a 00:00 h.
diumenge de 17:00 a 19:00 h.

Ecoparc: de dilluns a divendres de 9:00 h. a 13:30
i de 16:00 a 18:00 h.
dissabtes de 9:00 a 14:00 h.

HORARIS D’EDIFICIS MUNICIPALS

Telèfons d'interés

TELÈFONS

eme be ene

PRESENTACIÓ DE L'ALCALDE I LA NOVA CORPORACIÓ

Quatre anys tenim al davant per posar en marxa el que 
volem, quatre anys per canviar una forma de governar des de 
l'ajuntament, ni millor ni pitjor, diferent i en altres objectius.

Ens preocupen les aturades i els aturats, l'escola pública, la 
neteja del poble, els arbres, els parcs infantils, les 
infraestructures municipals, el centre de dia, el col·legi de les 
monges, els excrements dels gossos, les carreteres del terme, 
la formació, el poliesportiu, el medi, la gent major, els 
discapacitats, la nostra cultura, el Pla General d'Ordenació 
Urbana, el cementiri i un llarg etc. Tot donant-li prioritat a les 
veïnes i veïns d'Albalat.

També la xarxa de l'aigua, que s'ha de continuar renovant,  
ja  que més del 60% té més de 50 anys. Cal afegir que bon treball 
s'ha fet fins avui però cal continuar. L'aigua és un bé escàs, cada 
vegada mantenir el servei resulta més car. Per això cal invertir 
en la modernització de la xarxa, cada litre que es perd l'hem de 
pagar entre totes i tots.

Cal fer ordenances que ens regulen el fem domèstic, les 
mascotes, l'ús de la Casa de la Cultura, casa del Bou, arxiu 
històric, casa de Pepe Puchades. Hi ha molta feina a fer.

Estem començant, són moltes i obligades reunions que fins 
avui hem fet amb els responsables polítics de la Generalitat, en 
matèria d'Habitatge, Aigua, Centre de Dia, Salut Hospital de la 
Ribera i en Diputació, Benestar Social, Carreteres, 

Assessorament Municipal, i que continuarem fent, ja dóna 
petits fruits. També acabar, com cal, els carrers Peris Mencheta i 
avinguda del Pont, avui encara és la CV-513, responsabilitat de 
la Diputació. Aprofite el meu agraïment en nom del poble al 
Diputat de Carreteres sr. Pablo Seguí, en menys d'un mes 
problema presentat i solucionat.

Sols amb l'espenta de totes i tots, el treball a realitzar serà 
més fàcil, llàstima que la col·laboració siga a base 
d'imposicions. Nosaltres sempre hem acceptat el que ens han 
ofert a canvi de res, sols el fet de treballar pel nostre poble, 
podeu dir: “això diuen tots”. Però ahí teniu l'exemple de la 
legislatura passada.

Res més veïnes i veïns. El temps posarà a cadascú al seu 
lloc.

Felip Hernandis  - Alcalde de la Vila.

PRESENTACIÓ DE L'ALCALDE



El passat 13 de juny va quedar constituïda la nova corporació municipal, formada per 11 regidors, al front de la qual 
s'estrena Felip Hernándis (EUPV), investit Alcalde-President en el ple extraordinari. EUPV va obtindre 5 vots,  la llista més 
votada en les passades eleccions del 22 de maig.

Així queda en aquesta legislatura la corporació:

Sr. Alcalde-President: En Felip Hernándis Sancho (EUPV)

Sres. Tinents d'Alcalde:

1ª Tinència i Regidoria d'Educació, Festes i Comunicació: Na Teresa Meléndez i Oltra (EUPV)

2ª Tinència i Regidoria d'Igualtat i Benestar Social i Regidoria d'Esports: N'Àngela Aleixandre Santamaría (EUPV)

3ª Tinència i Regidoria de Cultura i Festes i Regidoria de Medi Ambient i Agricultura: Vicenta Inmaculada Benavent 
Gandia(EUPV)

Srs Regidors:

En Vicent Mulet Estrelles (PP)

N'Ester Chordá Climent (PP)

En Christian Moreno Lara (PP)

N'Ana Maria Badia Talens (PSOE)

En Francesc Christian Lausuch Bono (PSOE)

En José Antonio Roig Ferrer (PSOE) 

En Marc Alacreu Samper: Regidoria d'Urbanisme 
(Compromís)

RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2015

Vots per partit Repartiment de regidors

RESUM DE L'ESCRUTINI

Regidors totals

Vots comptabilitzats

Abstencions

Vots nuls

Vots en blanc

11

2226                   82,23%

481                      17,77%

  26                        1,17%

  36                         1,64%

VOTS PER PARTIT

 Partit  Regidors  Vots

 EUPV

PP

PSOE

COMPROMÍS

 4

3

3

1

 719

610

545

290

32,68%

27,73%

24,77%

13,18%

SESSIÓ CONSTITUENT DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL PASSAT MES DE JUNY



ESPAI ESQUERRA UNIDA
Abans que cap altra cosa, i aquesta vegada més que 

mai, volem expressar el nostre agraïment a tota la gent 
que ens ha donat la confiança de manera majoritària. Ara 
és el moment de fer realitat allò que els veïns i veïnes 
d'Albalat de la Ribera esperen de nosaltres.

Disposem de la majoria necessària per a governar en 
solitari, per tirar endavant el nostre programa. Els reptes 
són molts. Prendrem decisions, amb rigor i planificació, 
per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Esperem 
estar a l'alçada de la confiança que ens heu dipositat. No 
cal dir que ens dedicarem en cos i ànima, com sempre hem 
fet, i amb humilitat i alhora amb dignitat. 

Aquests mesos han estat suficients per demostrar que 
hi ha una altra manera de fer política, i que té com a 
objectiu principal atendre les necessitats reals de cada 
moment i de cada persona.

Davant les crítiques i els comentaris rebuts per altres 
partits polítics, considerem necessari, des del punt de 
vista de la transparència democràtica, explicar els 
posicionaments tractats durant les reunions que s'han 
realitzat.

Estimats veïns i veïnes d'Albalat, abans que res 
volem donar-vos les gràcies per la vostra confiança dipo-
sitada en nosaltres el passat 24 de maig,  la nostra candi-
datura a l'Ajuntament d'Albalat va obtindre 610 vots i 3 
concejals. 

Amb el vostre vot heu assegurat que hi haja un verta-
der partit a l'oposició que fiscalitze la gestió municipal i al 
mateix temps faça una oposició responsable, per tal que 
el nostre poble siga el millor possible. Tot això sense 
deixar de banda que estem disposats, si les cir-
cumstàncies ho requereixen, com a segon força més 
votada a pocs vots de EU, a formar qualsevol altra com-
posició de govern sempre que siga en benefici dels 
veïns dAlbalat. 

Anant a l'actualitat política, quasi mig any després de 
les eleccions és temps suficient per a fer un anàlisis de 
com actua el nou equip de govern que dirigeix el nostre 
poble, i que com s´observa dia a dia l'Ajuntament està 
monopolitzat per l'alcalde.

L'actual equip de govern, governa en minoria, per 
això no ens pareix correcte que faça i desfaça al seu 
capritx, sense consultar res prèviament amb la resta de 
partits i sense el tarannà ni talent necessari per a acon-
seguir un consens entre tots nosaltres o almenys inten-
tar buscar suports puntuals en cada projecte per a fer 
governable el nostre ajuntament. 

Després de no trobar consens en cap proposta en el 
primer plenari, l'equip de govern, va anar dient en dife-
rents vies de comunicació que la culpa és de l'oposició que 
no els aprovem res, esta és la manera d'operar del nou 
govern. 

ESPAI PP

La intenció del nostre equip de govern és  treballar pel 
poble i, per això, escoltem i escoltarem totes les opinions 
polítiques però el que no admetem és que altres imposen 
la seua manera de treballar. Aquesta ha de ser 
consensuada i dialogant i no exigent. 

Ha estat una llàstima que els nostres companys 
d'esquerres no acceptaren tot allò que els oferírem per a 
treballar pel poble (joventut i patrimoni), així com altres 
coses que amb el temps hagueren eixit. En canvi, 
Compromís sí va acceptar allò, que de manera dialogant, 
tractarem els partits d'esquerres abans del primer ple 
d'assignació de competències. Però nosaltres no 
tanquem portes a ningú, tenim una manera de treballar 
que accepta a tots i a totes els i les que parteixen de la 
mateixa premissa que nosaltres: estar al costat de les 
persones, escoltar-les i atendre les necessitats d'aquells 
que han dipositat en nosaltres la confiança de governar. 

Voldríem acabar amb unes paraules de Jaume I que 
«resumixen quines han de ser les funcions d'aquells que ens 
governen; amar i protegir a totes les persones i el poble; fer 
regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimisquen als 
menuts».

Però també volem ser positius i davant la nul·la dispo-
sició a pactar del PSOE amb l´equip de govern, per al 
pròxim any 2016 el Partit Popular està  en predisposició 
de participar en l'elaboració d'un pressupost real i que 
s'ajuste al màxim el capítol de despeses amb el dels 
ingressos i tots aquells temes d'importància per al nos-
tre municipi, vaja per davant el caràcter dialogant dels 
nostres Regidors a l'ajuntament. 

Així mateix, volem mostrar-vos algunes mocions que 
ha presentat el Grup Municipal Popular i que han estat 
aprovades pel Plenari de l'Ajuntament:

•MOCIÓ GUARDA RURAL: Guarda d'Octubre a Juny, 
contracte de 3 mesos perquè més persones puguen treba-
llar.

•MOCIÓ SOBRE L'IBI: Ordenança de l'IBI perquè les 
famílies nombroses i tots els col·lectius possibles es 
puguen beneficiar de les bonificacions que marca la llei.

•MOCIÓ CEMENTERI MUNICIPAL: Reforma integral 
dels vàters, compra de carro transportador de fèretres i 
millora de manteniment.

•MOCIÓ EDIFICIS PÚBLICS: Per tal que els nostres 
edificis públics els puguen visitar, quan es sol·licite prèvia-
ment o en dates senyalades.

Durant estos 4 anys demostrarem que som la millor 
opció per al nostre poble. Quedem a la vostra disposició 
per a tot allò que necessiteu.

Moltes gràcies a tots i davant les pròximes festes de 
Nadal, vos desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any nou a 
tots.



ESPAI COMPROMÍS
Des de Compromís per Albalat de la Ribera, volem 

aprofitar el primer butlletí informatiu municipal per a 
donar les gràcies a les 290 persones que han fet  possible 
que l'agrupació local de Compromís puga estar 
representada al nostre ajuntament. 

Farem tot el possible per ser la vostra veu al consistori i 
dur a terme, en la mesura que siga possible, les propostes 
programàtiques que vos vam exposar en la campanya 
electoral, sobretot les que fan referència a la regidoria 
d'urbanisme, que és la delegació que hem acceptat al 
govern municipal per posar el nostre treball i esforç al 
servei del nostre poble. Tot i això no deixarem de banda la 
resta d'iniciatives del nostre programa, i intentarem 
consensuar-les amb la resta de forces polítiques.

Un consens necessari en la situació política local 
actual, on no hi han majories absolutes, i per tant toca fer 
un esforç entre tots per a trobar quin és eixe Albalat que 

tots volem i trobar les iniciatives per a dur-lo a terme.

Sabem que no és una faena fàcil, i trobem que no s'ha 
començat bé del tot, però és una dinàmica de treball que 
veiem necessària i en la qual la gent de Compromís ens 
trobem còmodes, ja que tenim el convenciment que 
parlant, la gent s'entén. Les propostes consensuades 
solen ser més beneficioses en general que les que 
s'adopten unilateralment, i posarem tot el nostre esforç 
perquè el consens siga possible.

També volem aprofitar este espai per convidar-vos a 
participar en la nostra faena, podeu vindre a l'assemblea 
oberta que fem cada mes o ens podeu fer arribar 
propostes o suggeriments pel mitjà que vos siga més 
còmode (tenim una bústia a l'ajuntament o mitjançant la 
nostra pàgina web:

http://albalatdelaribera.compromis.net/). 

ESPAI PSOE
En el mes de maig passat se celebraren les darreres 

eleccions locals atorgant a Esquerra Unida una majoria 
per poder aconseguir l'Alcaldia i formar equip de govern.

En la sessió d'investidura del dissabte 11 de juny els 
tres regidors del partit socialista, emetent un vot 
d'abstenció no posaren inconvenient perquè el Sr. 
Hernandis fora l'Alcalde. Però el resultat electoral acord 
amb el que ha passat a la majoria d'institucions, ha donat 
com a resultat una pluralitat política on cap força ha 
aconseguit una majoria absoluta.

Conscients d'esta cojuntura, ens posàrem des del 
primer moment en contacte amb EU per plantejar un 
acord de governabilitat per a tota legislatura a l'estil de 
què s'ha fet a la Generalitat amb l'anomenat «Acord del 
Botànic». Però no solament amb EU sinó també amb 
Compromís, tot i haver obtingut solament un regidor. La 
nostra voluntat era posar damunt la taula els tres 
programes i fer una línia de treball conjunta. I per poder 
materialitzar-ho es plantejava !a formació d'un govern 
tripartit, on hi hagués membres dels tres partits en una 
Junta de Govern i amb les corresponents delegacions 
d'Alcaldia, és a dir, competències.

Amb esta finalitat es van tindre diverses converses 
amb membres de Compromís i d'Esquerra Unida, sempre 
bilateralment, ja que en cap moment el Sr. Hernandis va 
convocar una reunió a tres bandes. Amb data d'entrada de 
3 de juliol es va registrar una carta per part del grup 
socialista a; Sr. Alcalde i els membres del grup d'EU. En 
aquesta carta (poden consultar-la en la nostra pàgina 
web) es posava de manifest la voluntat d'arribar a un 
acord en aquest sentit. Hem de dir que els membres d'EU 
no han volgut mai fer aquest tipus de pacte a tres bandes. 

La seua idea de col·laboració passava simplement perquè 
nosaltres acceptàrem algunes regidories.

En la nostra opinió hem perdut l'oportunitat de fer un 
projecte conjunt, un projecte entre gent d'esquerres i, a 
més a més amb convicció de país. Però no ha estat ta 
primera vegada que ens passa. Ja a les eleccions de l'any 
2011, tot i que el partit socialista guanyà les eleccions, 
vam proposar fer un pacte de govern a Esquerra Unida. I 
ve ser també en aquella ocasió quan tinguérem un no per 
resposta.

Frustrat l'acord, solament ens quedava acceptar o no, 
les regidories que s'havien delegat amb nosaltres. En 
concret les regidories de Patrimoni i Joventut, unes 
competències a les quals renunciàrem al no acceptar per 
part d'EU unes mínimes condicions proposades per 
nosaltres (pot consultar-se en la nostra pàgina web).

Malgrat tot açò, els regidors del partit socialista han 
manifestat en repetides ocasions la voluntat de 
col·laborar amb l'equip de govern sempre que de 
treballar pel poble es tracte. L'exemple més clar el tenim 
en el fet que s'han deixat les arques municipals en 
condicions òptimes per assegurar una bona gestió en la 
legislatura que ara comença.

Per altra banda estem treballant des de l'oposició per 
millorar la qualitat de vida del nostre poble. Entre 
d'altres, hem reprès les negociacions perquè es 
desbloquege el projecte de la circumval·lació del poble 
"Projecte Ronda Nord" i moltes altres més accions que 
anirem informant.

Per a informar-se de totes les actuacions que 
estem portant endavant poden consultar la 
nostra pàgina web www.socialistesalbalat.es.



CULTURA I FESTES

•Sota l'eslògan de “Nits a la fresca”, l'Ajuntament de la 
Vila va apostar per acostar la cultura al poble amb un seguit 
d'actes els dissabtes de vesprada a la Casa del Bou durant el 
mes de juliol. Màgia, música coral, humor i jazz, han sigut 
les activitats realitzades durant el mes de juliol. 

•El mes d'agost està marcat per les Festes d'Agost on, 
s'ha procurat mantenir una oferta cultural i festiva 
adequada al nostre poble: concerts, exposicions, concursos, 
musicals, teatre infantil de carrer, orquestres, i un ample 
ventall d'oferta cultural que vàrem poder gaudir durant les 
passades Festes d'Agost.

•El passat 4 de setembre i coincidint amb la data del seu 
naixement, es va celebrar al Mercat Municipal la ja 
consolidada Festa Estellés amb un èxit d'assistència de més 
de cent persones. Vàrem sopar i posteriorment gaudir  del 
recital de poemes per part de veïns i veïnes del poble. 

Aquest any amb una novetat, l'espectacle “Estellés de mà en mà” a càrrec de Borja Penalba i Francesc Anyó.

•Setembre també és el mes d'inici del curs escolar i de tornada de vacances per a aquells que han pogut gaudir d'unes 
jornades de descans. L'oferta formativa del poble no descansa i les diferents associacions locals treballen de valent per 
oferir cursos en les diferents àrees. Podeu acudir al Centre Dotacional per informar-vos de les diferents activitats que allí es 
realitzen així com els horaris de les mateixes: escola de música de l'Ateneu Musical i Cultural, cursos de danses pel grup 
Segreny, cursos de dolçaina i tabal pel grup la Llocà, cursos de pintura per l'associació de manualitats, cursos de boixets 

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES
I MANTENIMENT

En qüestió de pocs mesos l'ajuntament ha portat a terme una 
sèrie d'obres amb la finalitat de millorar el dia a dia dels veïns i 
veïnes del poble.

 MANTENIMENT DE LES ESCOLES

El mes de juliol es va fer una neteja en la tanca de les escoles, 
concretament la que separa l'edifici de les escoles noves de 
l'escoleta infantil.

El treball ha consistit bàsicament en el desbrossat, d'on han 
eixit tot tipus d'animals: rates, mosquits, vespes. Aquesta 
actuació s'ha fet atenent a la petició de l'equip de direcció de les 
escoles Ausiàs March. A més s'han podat els pins, s'han netejat 
canaleres embussades i s'ha fet una xicoteta obra al menjador 
escolar.

A l'Escola Infantil Enric Valor s'han arreglat algunes persianes 
i s'han motoritzat, a més s'han instal·lat perxes i prestatgeries.

POLIESPORTIU

Actuació d'urgència al poliesportiu per perillositat de caiguda de 
branques i reparació en l'accés de vianants. 

TASQUES DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA 
PÚBLICA

· S'han tapat les escletxes del c/Sueca amb el c/ Gran Via (zona 
del Mercat).

· En el c/ Peris Menxeta s'han col·locat uns pilons per seguretat.

· S'han arreglat uns rajols solts en el c/ Sèquia.

CEMENTERI

S'ha procedit a la sembra de la gespa dels jardins i a pintar els 
vàters. A més, s'han canviat els dos bancs de l'entrada.



(bolillos), classes de gimnàstica, etc.  Informa't i participa 
dels avantatges de pertànyer a una associació!!

•Ja en plena , el poble d'Albalat es torna a 
engalanar per gaudir de les Festes de Sant Roc. 
L'Ajuntament de la Vila col·labora, com no podria ser 
d'altra manera, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant 

tardor

Roc, la comissió de Festes de Sant Roc i la comissió de 
Moros i Cristians, per assegurar  l'èxit d'aquestes festes. 
De la mateixa manera L'Ajuntament ha col·laborat amb la 
Comissió de Festes de Sant Roc en el 1r concurs de la 
portada del llibret de Festes de Sant Roc 2015, que va tenir 
lloc el passat mes d'agost.

EDUCACIÓ

•
Municipal la presentació d'una col·lecció de contes sobre 
l'Albufera  de Reclam Editorial i escrits per l'escriptor 
suecà Josep Fanco. A l'acte acudiren l'escriptor, la 
il·lustradora d'un dels contes, els directors de l'editorial i la 
professora de Belles Arts. L'Ajuntament d'Albalat, que ha 
col·laborat amb la seua publicació, contribuïx així a la 
conservació i foment del nostre Parc Natural de l'Albufera. 
En acabar l'acte, es va fer entrega de 25 volums de cada 
conte a  l'escola Ausiàs March perquè el xiquets puguen 
gaudir de la seua lectura.

• L'Ajuntament de la Vila aposta per una educació 
pública i de qualitat, i és per aquest 
motiu, que aquest curs s'ha ampliat 
l'horari de les educadores de l'escoleta 
municipal Enric Valor. Els nostres 
menuts estaran més ben atesos.

• L' A j u n t a m e n t  c o n t i n u a  
col·laborant amb L'IES Sucro en  
l'oferta de cursets d'Informàtica, de 
Pintura i de Valencià per a les persones 
adultes del poble. Inscripcions en el 
propi institut.

• L'Ajuntament s'ha adherit al 
programa “xarxa llibres” per a la 
gratuïtat dels llibres de text. Cal 
recordar que no serà fins el proper 
desembre quan es començarà a 
gestionar el programa. L'Ajuntament 
informarà pels mitjans habituals. 
Podeu trobar tota la informació en 
www.xarxallibres.edu.gva.es 

El passat 11 de setembre va tindre lloc a la Biblioteca •
educativa important. En col·laboració amb els equips 
directius de l'escola i els serveis social municipals, algunes 
de les becàries de l'Ajuntament de la branca de l'educació 
han fet classes de repàs i d'aprenentatge de la llengua a 
xiquets amb necessitats educatives. Esperem que aquest 
projecte continue els propers estius.

• La Regidoria d'Educació conjuntament amb el 
Consell Escolar del CEIP Ausiàs March ha informat els 
pares i mares dels alumnes de la prohibició de fumar en 
parcs i voltants del recinte escolar.

 Aquest estiu s'ha ficat en marxa una iniciativa 



 • Comuniquem a tot el poble que: El Casal Jove és un espai 
de trobada i participació social i juvenil. Avancem que 
quan estiga publicat al BOPV el reglament d'ús del Centre 
Dotacional, serà publicat en la pàgina web per a lectura de 
tots els veïns i veïnes. Açò implica, pel que respecta al 
Casal Jove, l'adquisició d'un carnet anual per poder 
utilitzar les instal·lacions. S'informarà degudament i pels 
mitjans habituals.

ESPORTS
•
Fons de 7'5 K i 15 K organitzat per Tritons Albalat de la 
Ribera, i que aquest primer any va tindre 490 inscrits. 

•Ens hem reunit amb El Club triatló Tralbalat per preparar 
la próxima edició 2016 del DXE, tant la ajuntament com el 
club triatló Tralbalat treballaran conjuntament per a que 
la próxima edició del duatlo per equips siga tot un éxit com 
les passades edicions.

• Ens hem reunit amb les diferents associacions 
esportives, per parlar de les seues necessitats i mostrar el 
nostre suport a l`esport.

• Apostem per l'esport i pel foment de l'esport i per 
potenciar qualsevol activitat dirigida a fer-ho possible, 
així tenim una iniciativa de tennis. El 28 de novembre hi 
haurà una exhibició de tennis: una classe per a tots els que 
estiguen interessats i vulguen provar, grans i menuts, i 
donar la possibilitat de realitzar classes de tennis al 
poliesportiu municipal.

 El passat 20 de setembre va tindre lloc el Primer Gran 

SEGURETAT CIUTADANA

RECUPERACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL                                                 

• Després de 5 anys, l'ajuntament d'Albalat recupera 
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, formada 
actualment per un grup de 12 ciutadans i ciutadanes del 
poble preocupats per la seua seguretat i l'atenció 
ciutadana. L'AVPC d'Albalat ja ha col·laborat amb 
l'ajuntament en diferents actes de Festes d'Agost,en el dia 
de Tots Sants i en el I Fons I Gran Fons Tritons Albalat. 

• El dia 10 de novembre es va crear a Albalat la Junta 
Local de Seguretat.

• L'Ajuntament, amb la col·laboració de Xúquer 
Monitors, ha organitzat les següents activitats:

▪ l'Escola d'Estiu al Centre Dotacional, 

▪ el Campament d'estiu,

▪ els tallers infantils i juvenils de Festes d'Agost,

▪ el sopar jove de Festes d'Agost

•El Passat mes d'agost va tenir lloc al nostre poble una 
trobada de monitors Albalat-Pilar de la Horadada. 
L'Ajuntament va acompanyar els monitors visitants a 
conèixer les instal·lacions municipals i va cedir ostatge i 
instal·lacions per a fer activitats.

•Recordem a tots els joves d'Albalat entre 10 i 17 anys que 
teniu el Casal Jove en el Centre Dotacional. Dins d'aquest 
espai obert podreu gaudir d'activitats variades com:

▪ Ping-pong

▪ Futbolí

▪ Billar

▪ Internet gratuït

▪ Jocs de taula

▪ I moltes coses més!!

JOVENTUT



PROMOCIÓ ECONÒMICA

•
en marxa els Tallers d'Ocupació 2015 adreçats a persones 
aturades amb l'objectiu de donar-los una oportunitat per 
reincorporar-se al mercat laboral i ampliar el currículum. 
Es tracta del Taller de Restauració i Conservació de Mobles 
i el Taller d'Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres 
de Jardineria, amb 8 alumnes cadascun.

•L'Ajuntament s'adhereix al programa “la Dipu et 
beca” oferint als joves del poble l'oportunitat de treballar 
durant els mesos de juliol i agost. Aquest any s'han 
beneficiat sis joves en diferents especialitats com 
educació, informàtica, jardineria i administració. 

L'Ajuntament amb el suport de la Diputació ha posat Continuarem apostant pel treball dels nostres joves que 
són el futur del poble!

•S'ha creat una plaça d'interinatge en  
per a les oficines de l'Ajuntament. 

S'ha esgotat la borsa de peó de neteja i s'ha tornat a 
començar, així s'ha millorat el servei de neteja amb dos 
llocs de treball al llarg de l'estiu i ara amb un lloc. Però des 
de l'Ajuntament volem tindre un poble més endreçat, més 
net, i això no és possible si no generem una voluntat de 
compromís i col·laboració amb tots els veïns i veïnes per 
tal de mantenir Albalat més net.

administració

El 13 de novembre, hi va haver un taller dirigit a les 
famílies: “Intel·ligència emocional : expressant senti-
ments”

•L'Ajuntament d'Albalat, va aprovar per unanimitat del 
ple, la declaració del municipi com a “poble refugi”. Açò 
implica la col·laboració de l'Ajuntament amb les institu-
cions com Diputació, Generalitat i Estat, i amb les entitats 
especialitzades en l'atenció a persones desplaçades i refu-
giades.

•El proper dia 3 de desembre  a Albalat se celebrarà el 
dia internacional de les persones amb discapacitat amb el 
lema “Sigues discapacitat per un dia”, on els veïns i veïnes 
podran viure l'experiència d'estar asseguts en una cadira 
de rodes i fer un recorregut pel carrers dels pobles inten-
tant salvar els obstacles. Hem d'agrair la col·laboració de 
José Ramon Hernandis Montagud.

• Recordeu que podeu portar roba a l’ermita de Sant 
Roc el dilluns de 18:00 a 19:00 h. Si algú te dificultat per 
portar-la, pot telefonar al 96 249 00 12 i l’arrepleguem. 
Servei gestionat pel rector D. Edgar Esteve.

SERVEIS SOCIALS

•El 15 de juny i per primera vegada l'Ajuntament 
sol·licità una ajuda a la Diputació d'assistència 
nutricional per a menors de 3 a 16 anys. D' aquesta ajuda 
s'han beneficiat 6 xiquets del poble que han rebut el 
menjar a casa en els mesos de juliol i agost.

•L'Ajuntament s'ha adherit al "Programa d'activitats 
per als nostres majors", i "Programa d'activitats per a la 
formació de la dona" de la Diputació de València:

A setembre, es realitzaren dues xerrades per als 
majors: “Els majors. Relacions i convivència”, i “Iaios 
massa ocupats. L' atenció dels néts”.

Al mes d' octubre, tingueren lloc les xerrades per la 
formació de la dona “Educació per a la salud psicològica”, i 
“Què veuen els nostres fills? La comunicació i l`oci en 
família”.

•A través de les regidories de Serveis Socials i d'Educa-
ció, ens hem adherit al Programa Provincial  d' Activitats 
Preventives del 2015 de la Diputació de València; i així, el 
passat 2 d'octubre, i dirigit per als joves va tindre lloc a l 
'IES Sucro el taller “Expressió emocional entre iguals II: 
pressió de grup”.



REUNIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

• 
d'alcaldes, pel proveïment d'aigua, demanant una 
concessió directa del Xúquer.

• 4/9/2015: reunió de l'alcalde amb el Director General 
d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Alberto 
Sanchis Cuenca, per parlar sobre la rehabilitació de 
l'edifici de la Generalitat al c/València.

• 22/9/2015: assistència de l'alcalde a l'Assemblea 
Extraordinària del Consorci  Provincial de Bombers al saló 
de plens de la Diputació de València.

• 29/9/2015: reunió de l'alcalde amb la resta d'alcaldes 
al Consorci Ribera i Valldigna per rebutjar la construcció 
del Macroabocador de Guadassuar, que posa en risc la 
conservació de l'Albufera de València.

• 30/9/ 2015: assistència de l'alcalde, a Almussafes, al III 
Encontre de Voluntaris de la Federació Provincial 
d'Associacions Democràtiques de Pensionistes i Jubilats 
de València (UDP), en el qual es va fer un homenatge als 
milers de voluntaris del programa  «Majors per a Majors».

• 5/10/2015: assistència de l'alcalde a la 13ª Assemblea 
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

27/8/2015: Reunió de l'alcalde a Cullera, amb la resta (FVMP) a L'Auditori Mar Roig de l'Oceanogràfic.

• 5/10/2015: reunió de l'alcalde amb la diputada 
d'Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo.

• 6/10/2015: reunió de l'alcalde amb el gerent de 
l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals 
(EPSAR), Juan Luis Martínez.

• 6/10/2015: reunió de l'alcalde amb Mª Angeles Ureña, 
presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHJ).

• 7/10/2015: reunió de l'alcalde junt amb altres alcaldes 
i regidors amb el Diputat d'Infraestructures i Carreteres 
de la Diputació de València, Pablo Seguí, per reclamar la 
millora de la carretera entre Polinyà i Corbera. 

• 17/10/2015: reunió de l'alcalde amb el Diputat de 
Carreteres de la Diputació de València, Pablo Seguí, 
denunciant el mal estat de la CV-513, c/ Peris Menxeta i 
Avinguda del Pont.

• 19/10/2015: reunió amb el subdirector del Medi 
Natural, Josep Ramon Nebot i Cerdá.

• 23/10/2015: reunió amb el tècnic de Diputació i visita 
in situ de l'estat de la carretera 513.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
•

conferències de formació agrícola: “Curs de poda de 
caquis”, “Principals malalties fúngiques en cítrics i caqui” i 
“Influència de la nutrició vegetal en la qualitat de la 
collita”. Els cursos, que tindran formació teòrica i pràctica, 
seran impartits durant els dies 10, 11, 12, 15 i 16 de 
desembre. Cal recordar que la convocatòria està oberta a 
tots els veïns i que les persones interessades podran 
inscriure's acudint personalment a les oficines de 
l'Ajuntament.

L' Ajuntament subvenciona uns cursos gratuïts i •
per a la temporada 2015-2016. Les bases es poden 
consultar en la pàgina web

•Continuem apostant per la millora dels nostres 
camins rurals.

•La ciutadania d'Albalat és amant dels animals, 
malgrat tot, els excrements dels gossos en la via pública 
és una queixa constant dels veïns i veïnes del municipi, a 
més d'un problema de salubritat i d'incivisme que 
l'Ajuntament vol eradicar. Des de l'ajuntament volem 
crear una ordenança de civisme i tinença d'animals de 
companyia.

L'Ajuntament crea una nova plaça de Guarda Rural 



ATZUCAC

De  què viu un artista?

Si tinc memòria, la pregunta me l'han fet un centenar 
de persones des que vaig decidir ser artista. És possible 
que la imatge de l'”artista pobre del segle XIX” sobrevisca 
en l'imaginari col·lectiu com a estigma o senzillament 
com aquelles imatges inesborrables com ho són: Belen 
Esteban o Lady Di. 

Una de les imatges guanyadores, referents, és la d'un 
senyor barbut, que viu  en una cambra bevent, fumant 
porros tot el dia, i follant amb totes o tots segons 
tendències sexuals. Tota una orgia de pur plaer i devoció.

De què viu una artista? La pregunta comporta una 
imatge i l'he escoltat comentar en llocs insòlits com en el 
taller d'un artista i açò denota que el visitant no s'atreveix 
a mirar al seu voltant per a trobar la resposta. Tal vegada 
siga una pregunta que la societat repeteix durant 
generacions en portar-la guardada en l'arxiu d'assumptes 
insobrables, esperant l'oportunitat per a fer-li-la a un 
artista 'de debò'. La contestació plena el seu afany per 
catalogar i tenir domini sobre el tema. Açò en la 
superfície, però més enllà sospite que la pregunta i la 
resposta tenen una base política i existencial.

“Si et demores eternament esmorzant, segurament 
vas a ser un bon artista, mastegues tot molt bé…”

La fam té el seu espai en la vida de l'artista. Es pren un 
risc fonamental que pot arribar a extrems: morir-se de 
fam! És a partir dels noranta en el mitjà del "món de l'ART" 
que l'artista ja no es denomina pintor, escultor o 

dibuixant. Es denigra de l'ofici perquè aquest pot arribar a 
rondar en l'escassetat recordant temps passats, o a l'èxit 
comercial on l'esperit igualment mor de fam. L'artista 
renovador  transforma el  seu of ic i  a  termes 
contemporanis: s'és instal·lador, *video-artista, fotògraf, 
*performer, *intervensionista i re-*actuacionista (1) . De 
*xofer de bus a conductor de *transmilenio. Sona rude, 
però és aquest canvi de termes el que ens fa més 
contemporanis. I el problema segueix vigent en la 
pregunta, de QUÈ viu una artista? 

Al fet:   A què dedica el seu temps? Quantes hores de 
treball gasta diàriament? Com comptabilitza aquest 
temps? Què fa en l'interval entre una presa fotogràfica i 
una altra? Entre un *performance i un altre? Era més fàcil 
la imatge del pintor que fumava cigarrets entre una i una 
altra pintura. 

De què QUÉ viu una artista…? de corregir el temps.

 La idea de projecte és actual. Aqueix espai BUIT 
–entre- una cosa i una altra, es regeix sota l'estructura 
d'un projecte. Implica documentació, recerca i una mica 
de compromís social. L'artista està armant un projecte, ho 
està desenvolupant o aconseguint els recursos per a 
realitzar-ho, mentre treballa. Un artista treballa per a 
viure i finançar els seus projectes. Igualment es fuma els 
cigarrets però aquests 'retrats' ja no ixen a la foto.

Dissenyador, *dj, contractista, *montatgista, *profe, 
director d'arts, jurat i empleat/artístic públic entre uns 

,
COMUNICA T AMB NOSALTRES

Un dels principals objectius d'aquest Ajuntament és 
que els veïns i veïnes estiguen informats; és un dret que 
tenen de saber en tot moment què es fa a l'ajuntament i en 
què es gasten els diners, i no ho oblidem, són diners de 
tots. Per aconseguir-ho, potenciem la transparència 
enfortint la comunicació amb els veïns i veïnes. Estem 
oberts a la participació ciutadana, perquè estem 
convençuts que, entre tots i totes, és més fàcil millorar el 
nostre poble.

Amb la voluntat d'apropar-nos als veïns i veïnes, 
l'equip de govern de l'Ajuntament d'Albalat ha establert 
uns dies i horaris per atendre, personalment, els veïns i 
veïnes que ho desitgen:

Dimarts de 17: 00h a 19:00h

Divendres de 9:30h a 10:30h

També pots posar-te en contacte amb nosaltres per 
mitjà dels següents correus electrònics:

Regidoria de Joventut i Regidoria de Festes:

aribera_jov@gva.es i aribera_fes@gva.es

Regidoria d'Esports: aribera_esp@gva.es

Regidoria de Cultura: aribera_cul@gva.es

Regidoria d'Educació i Regidoria de Comunicació: 

aribera_edu@gva.es

L’Atxucac naix, davant les nombroses iniciatives artítiques locals, com un projecte dedicat a fer 
una fàbrica de creació.

El taller serà un lloc de producció i de difusió de l’activitat artística, regentat per Rebeca Plana.

Aquesta proposta va ser aprovada al ple del passat 20-3-2015 per unanimitat.

Està ubicat en la casa donada a l’Ajuntament per Pepe Puchades, al c/ Castell, 12 que dóna per 
darrere al c/ l’Esparteria, a un atzucac.



altres. L'art actual és relliscós, sent aquesta la seua 
naturalesa. És un uniforme a prova de definicions. I 
l'uniforme no solament li'l posa l'artista: a més li'l posa el 
*curador, el crític, l'historiador, el gestor. Una màquina 
d'Occident que va posar a funcionar totes les parts. Si 
l'artista viu en ella la pregunta és evident: Què esperen els 
altres de mi? Complir i sostenir. 

Projecte de vida. Compromís. Compromís i projecte de 
vida… açò m'agrada.

Les categories són incidioces. El bon art viu tant del 
passat i un estat de percepció intuïtiva sobre el present, a 
més del lleuger adveniment del futur –sempre que aquest 
no s'adherisca a la idea de progrés del capitalisme- que és 
solament útil per a les economies basades en el cru negre, 
els *yuppies i l'hegemonia de les multinacionals. Però és 
el projecte de vida d'un artista el que el fa interessant 
mentre que el seu cos evoluciona econòmicament. Un 
model que s'alimenta d'intangibles, emocions sublims i 
conceptes enllaçats que articulen el present. No sempre 
s'ha de treballar per als altres o alimentar la màquina 
institucional. Si hi ha maduresa un artista 'viu del seu 
projecte de vida'. Com en els llibres d'acte-superació, però 
sense la *pendejada. El cos econòmic d'un artista no 
denigra del gaudi material, es presenta com un estímul i 
supera al subjecte-*vedette.

Ara com a artista definisc la meua presència en l'espai 
amb la simple premissa de trobar un ordre en l'existència 
que estiga d'acord a les meues contradiccions, no 
solament per complacència sinó per a la meua estabilitat 

emocional. Vull semblar-me al que alguna vegada vaig 
somiar somrient.

* Diari personal; dilluns, 26 de desembre de 2005. 
(tornada al poble.tot igual)

La falta de diners…cal parlar-ho

És tan breu. La gran preocupació és relliscosa igual. 
Quan es té els diners les necessitats igualment es 
reprodueixen de manera proporcional a la quantitat que 
es té. Sens dubte tenir més és igual a tenir menys. Tenir 
menys exagera les necessitats. La necessitat fa més 
*recursivo al supervivent i posa a sentir –tot es pateix 
més- . El que té més, molt més, tindrà altres 
preocupacions que li genera els diners –seguretat-
seguretat-seguretat-. Però crec tenir la fórmula amb açò 
dels diners i allò del com viu l'artista -ni s'adora ni es 
denigra- solament es guarda fins que es gasta. 
Benvingunts és i es gasta per a sostenir en la mesura que 
siga possible un projecte. A voltes s'és botaratas. No es 
gasta el que no es té. Es demana amb freqüència. Existeix 
la compassió i així el capítol dels diners queda tancat.

Dedique el temps necessari al tema d'aconseguir 
recursos si vol baixar l'ansietat. Si l'ansietat ho ronda 
dedique el  temps a ser molt creatiu i fer millors projectes. 
Després descanse, amb o sense diners.

“la mar respira calma…” Cançó popular.

Lloc: Albalat de la Ribera 26 de desembre de 2005 
(segon dia de nadal)

DE que viu una artista? de sobreviure a ella mateixa.

PROPERS EVENTS

• Programació cultural i festiva de Nadal: concurs de 
decoració de balcons, Betlem municipal a la Casa del Bou, 
tallers al Centre Dotacional ... Tota la informació detallada 
en el llibret de Festes de Nadal que l'Ajuntament farà 
arribar a tots els veïns i veïnes del poble. 

• Més activitats culturals durant l'hivern: teatre, 
exposicions de pintura, música ...

• Projecte Atzucac: taller/fàbrica de creació d'artistes 
locals. Tens inquietuds artístiques, t'agraden les belles 
arts, t'agradaria tenir el teu propi espai de creació? Aquest 

és el projecte local que estaves esperant. En breu 
comunicarem uns tallers que es realitzaran a la seu.

• Espai  vols publicar algun article, 
estàs treballant en algun projecte que vols donar a 
conèixer, vols oferir algun servei o fer algun bescanvi ...? 
En el proper Cort volem comptar amb la participació 
ciutadana i volem que pugues donar la teua opinió. Així 
que, si tens alguna cosa que contar, fica't en contacte amb 
la Regidoria de Comunicació per publicar en el proper Cort 
del mes de maig.

d'expressió lliure:

Rebeca Plana Perpiña. Veïna d'Albalat.Llicenciada BBAA Facultat de Sant Carlos (València). Completa la seua 
formació a Lisboa, París, Madrid i Barcelona. Tallers impartits per artistes com Juan Genoves, Jordi Teixidor, 
Jannis Kounellis, Yturralde. Obté el *DEA (Diploma d'Estudis Avançats) 2002. Tercer cicle 2005 U.P.V. Master en 
Producció artística. Càtedra art i salud. Premi Senyera en el 2008. Finalista premi Real Acadèmia de Sant Carles 
2010-2011. Menciò d'honor Beca casa Velazquez 2010. Becada Cite das Arts 2011. El Consorci de Museus de la 
Generalitat Valenciana al 2014 la selecciona com a artista consolidada per a realitzar i divulgar arreu del món la 
seua obra. Així ho fa. Des del seu poble portant també el nou projecte AZUCAT "fàbrica de creació". 
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