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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

Benvinguda tardor 2016:

 

Ja tornem a tenir la boira, la humitat, la 
puja... El cicle de la vida va seguint immune a 
les nostres activitats i problemes. No mira si hi 
ha govern, si es pugen les pensions, si es pugen 
els impostos... El temps fa veure que res va 
amb ell i resulta que tots anem amb ell.

Tenim a tocar de la mà un munt d'activitats i 
reptes que de ben segur dinamitzaran la nostra 
vida i ompliran de cultura el temps lliure.

Estem fent moltes obres de manteniment i 
millora que necessiten de la vostra col·la-
boració. És per això que us done les gràcies per 
la vostra comprensió i suport en tots els sentits. 
Entre tots i totes ho fem tot i el paper de 
cadascú de nosaltres és imprescindible.

Feliç tardor!

L'alcalde

Felip Hernandis

SALUTACIÓ
DE L'ALCALDIA



ESPAI ESQUERRA UNIDA

Un any després del ple d'investidura, és hora de 
fer balanç del primer any del nou govern municipal. 
En el context socioeconòmic actual hem continuat 
consolidant un ajuntament estable i sanejat 
econòmicament.

La reactivació econòmica, l'ocupació i l'atenció a 
les persones més vulnerables són les vessants  més 
importants per a nosaltres. És per això, que hem 
dedicat molts esforços a fomentar la contractació de 
persones aturades en diferents vessants: bosses 
municipals, SERVEF...

També continuem la tasca de millores del nostre 
entorn.

La tasca de govern la fer escoltant els veïns i 
veïnes, mitjançant els canals tradicionals i obrint 
nous canals de comunicació, ja que la proximitat i 
l'escolta activa dels veïns i veïnes és un dels segells 
propis del nostre equip de govern.

Som els que som i entendreu que les prioritats, per 
a nosaltres, són el servici a la gent i a qui més ho 
necessita, per això potser  no anem a la velocitat que 
voldríem, ja que ens trobem amb molts entrebancs 
de l 'administració central per ampliar les 
competències municipals; també estem lligats a la 
política de retalls a l'administració local, en favor de 
Diputacions i Governs autonòmics. A més, la vida 
pública està plena de gestions verbals, de les quals, 
com és normal, no queda constància escrita.

Aquestes són algunes de les actuacions posades 
en marxa:

• Represa del Butlletí Informatiu Municipal.

• Nova pàgina al Facebook.

• Ampliació de subvencions a les Associacions.

• Adhesió al «Pacte d'Alcaldes pel Clima i 
l'Energia».

• Nous tractaments preventius de plagues.

• Neteja de les palmeres.

• Eliminació de barreres arquitectòniques i 
compromís de continuar.

• I Concurs de Narrativa infanti i juvenil.

• Posada en marxa del Carnet Jove per al Centre 
Dotacional.

• Reducció de l'IBI a persones nombroses.

• Reducció de l'impost en un 75% a vehicles 
elèctrics i híbrids.

• Millores en la piscina municipal dins del Pla del 
PPOS.

• 

• Activitats culturals: Estiu a la fresca.

• Adhesió a la Xarxa Llibres en primària i 
secundària.

• Millora dels accessos vials.

• Ampliació de l'horari de les educadores de 
l'escoleta Enric Valor.

• Lloques Festival: festival de música en valencià.

• Recuperació de l'Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil.

• Cursos gratuïts i conferències de formació 
agrícola.

• Inici del procés del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Diputació.

• Tallers d'Ocupació de Jardineria i Restauració de 
mobles.

• Conveni amb la Direcció General de l'Aigua per 
fer estudi d'eficiència de la xarxa.

Tenim unes forces polítiques, a l'ajuntament, que 
haurien de deixar de banda els interessos partidistes i 
mirar de treballar pel bé comú, a fer una oposició 
responsable i no dedicar-se a posar entrebancs sinó a 
treballar, assumint responsabilitats, i aportar 
propostes que considerem que van en benefici del 
poble.

Al mateix temps, lamentem la manca de suport a 
l'actual equip de govern i d'implicació.

Per acabar, volem donar el nostre compromís a 
tots i a totes els i les que vau creure en nosaltres i, 
com no, als que optàreu per altres opcions. Seguirem 
esforçant-nos i treballant a fons per respecte a la 
confiança que heu dipositat.

Millora de la xarxa dels camins.



ESPAI PARTIT POPULAR

Estimats veïns ens volem apropar a vosaltres una 

altra vegada a través d´este butlletí per donar-vos el 

nostre punt de vista sobre la política que s'està duent 

a terme a Albalat durant esta legislatura. Portem ja 

més d´un any i mig de legislatura i les coses, lluny de 

millorar al poble es troben en un estat d'estancament 

i deteriorament gens beneficiós, provocat en gran 

mida per l'obcecació de l'actual equip de govern de 

dur endavant la legislatura amb una pírrica minoria. 

Tot açò mesclat amb un total ocultisme d'informació 

cap a l'oposició mai vist abans a la política d´Albalat, 

que fa que abans s'assabenten per terceres persones 

de les intencions del govern que som informats per 

l'Alcalde, ja siga el tema del Centre de Dia o on es 

destinen les subvencions de la Diputació de València, 

val més passar pel bar per a saber-ho.

Com vol l´equip de govern que els recolzem en allò 

que fan, si quan els recolzem ja no hi participem ni 

sabem res més de la gestió d'allò aprovat? I a canvi de 

les nostres crítiques a no participar en la gestió o 

davant dels diferents punts de vista que podem 

tindre respecte a moltes qüestions, sempre rebem la 

mateixa resposta: tirar-nos als peus del poble a tots 

aquells que no opinen com ells i disfressar-los com a 

dimonis davant la resta de la població. AMB MI O 

CONTRA EL POBLE.

Són molts exemples els que ho demostren: com 

per exemple la comissió d´obres, que va anar dient 

per tot el poble que els partits de l'oposició no volíem 

fer obres al poble i ens oposàvem a les inversions o 

també no haver convocat el Consell de l´Esport quan 

fa més d´un any que estan ja governant el nostre 

poble.

La llei de bases de règim local què regix 

l'Ajuntament atorga a l'Alcalde molt de poder per 

governar per decret, i esta és la política seguida pel 

mateix des que arribà a l'Ajuntament, governar per 

decret, silenciar als crítics, guanyar-se adeptes 

mitjançant un descarat populisme i comptar amb 

l'oposició tan sols en aquelles ocasions que la llei li 

obliga, evitant comptar amb ells per a res més. És açò 

el que volem?

Res ens agradaria més, que l´Alcalde cada 

setmana ens cridara al Grup Municipal Popular a 

reunions per tal d´Informar-nos i poder donar el 

nostre parer dels temes municipals com a principal 

partit  de l´oposició,  o que ens delegara 

competències municipals, ja que estem a disposició 

de rebre-les i treballar més si cap pel nostre poble, i 

no fer-ho així sols des del plenari, li llancem el guant a 

l´Alcalde i esperarem la resposta.

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 PROCESSIONÀRIA: per tal de protegir a 

les nostres mascotes i les persones.

- MOCIÓ SOBRE IRPF DELS LLAURADORS: 

Reducció coeficient agrari.

- MOCIÓ CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS CEMENTERI 

MUNICIPAL:  creació d´un nou grup de nínxols per a 

tindre cobert el servici en el futur.

- MOCIÓ PARCS INFANTILS: reforma de parcs 

infantils al nostre poble, gràcies a esta moció, molt 

prompte es repararan alguns parcs municipals.

I moltes més que no podem ja escriure per falta 

d´espai.

Per a finalitzar, voldríem desitjar a tots els veïns i 

veïnes de d´Albalat que tingueu un bon fi d´any i que 

l'any 2017 siga per a tots un poc millor que el 2016 i 

recordar-los que este ací per a atendre el que 

necessiten.



ESPAI PSPV - PSOE

Ara fa quasi un any i mig que va entrar a governar 

el nou executiu local. Des d'aleshores no hem vist cap 

voluntat política de fer participar als veïns d'algunes 

decisions importants per al nostre poble. En la 

legislatura passada, el partit socialista, des del 

convenciment de la seua importància, promogué 

diverses iniciatives d'allò que hui en dia es diu la 

participació ciutadana.

En primer lloc es va crear el Consell d'Esports, un 

òrgan que estava format per representants de tots 

els clubs esportius del poble i dels partits polítics. El 

Consell, reunit en algunes ocasions, va ser un 

vertader fòrum de participació on es va debatre i 

reflexionar sobre l'esport local. També es va 

encarregar d'organitzar  les primeres edicions de la 

gala de l'esport, on es van fer reconeixements als 

millors esportistes locals. Lamentablement, ha 

passat un any i mig i la regidora d'esports i el mateix 

Alcalde han estat incapaços de convocar novament 

el Consell d'Esports.

Per un altre costat, en la legislatura passada es va 

fer el primer Fòrum per la Festa, una assemblea que 

va reunir a totes les entitats festives i culturals del 

poble i on es va reflexionar sobre les festes d'Albalat 

amb l'objectiu de millorar-les. De moment aquest 

fòrum no s'ha tornat a celebrar i pareix que no hi ha 

intenció de fer-ho.

També es va posar en marxa la bústia ciutadana, 

una ferramenta virtual que donava l'oportunitat a 

qualsevol veí de posar-se en contacte amb 

l'Ajuntament per a informar-se de qualsevol cosa, 

presentar queixes o plantejar suggeriments.

També es van fer unes jornades sobre  

p r e s s u p o s t o s  p a r t i c i p a t i u s ,  a p r o p a n t  e l s  

pressupostos municipals als veïns.

També s'impulsà la creació de l'Agenda 21, 

organisme municipal format per membres 

voluntaris. Aquest organisme va fer un diagnòstic i 

un pla d'actuació amb l'objectiu de fer d'Albalat un 

poble més sostenible i millor per a viure.

Ara ja, en esta legislatura el partit socialista ha 

presentat una proposta per a fer un concurs públic i 

professional d'idees per a la reforma integral del 

poliesportiu. Nosaltres estimàvem i així ho teníem al 

programa electoral, que ja s'havien fet les inversions 

necessàries en equipament cultural com la reforma 

de la Casa de la Cultura, i ara era el moment del 

poliesportiu. Per a la nostra sorpresa la resta de 

partits han rebutjat esta proposta. Mentre altres 

pobles ja han fet un projecte integral de reforma, en 

Albalat solament es pensa fer el nou vallat, uns 

serveis nous i una rampa per a la piscina.

Però cal no oblidar que la participació ciutadana 

també es fa a través dels nostres representants en el 

Ple de l'Ajuntament. Però malauradament també ací 

se'ns posa entrebancs. Des de l'Alcaldia hi ha 

últimament la tendència a convocar-nos a plens 

extraordinaris i no ordinaris, cosa que implica el no 

poder fer cap prec ni pregunta. Jutgen vostés.

En l'actualitat hi ha una desafecció per part dels 

ciutadans  cap a la política i els polítics. Ara més que 

mai es fa necessari fer partícips als veïns a l'hora de 

prendre decisions en l'Ajuntament però per al govern 

d'EU no pareix que açò estiga entre les seues 

prioritats.



ESPAI COMPROMÍS

EXCREMENTS:
UN PROBLEMA GROS

A Albalat tenim un problema recurrent amb els 

excrements i les pixarrades de gossos. Tot i que hi ha 

molta gent que actua de manera cívica i arreplega els 

excrements dels seus animals, hi ha qui no ho fa i, per 

tant, toca parlar-ne.

I si el tema és preocupant en general dins del 

poble, hi ha una zona en la qual ha passat a ser un 

problema molt greu de salubritat per la quantitat 

d'excrements que hi ha. El nucli urbà d'Albalat està 

delimitat en gran part per un espai amb un gran valor 

ambiental i paisatgístic com és el riu Xúquer, i hem de 

fer que eixa revolta de riu que ens marca com a poble 

siga un espai d'esplai i recreatiu per a tota la gent, 

perquè qualsevol persona puga gojar plenament 

d'eixe entorn privilegiat que és la mota i el riu, com 

passa en altres pobles de la contornada. I és que ¿qui 

no ha passejat tranquil·lament per la mota alguna 

volta? Ara això cada vegada és més difícil. Per decret 

espontani d'alguns propietaris d'animals i per no se 

sap quina «norma» la mota ja no és zona urbana i els 

excrements no cal arreplegar-los ni molesten, la 

mota s'ha convertit en un gran femer improvisat i 

descontrolat. En definitiva, un lloc on es fa molt difícil 

passar sense haver d'esquivar unes quantes 

caguerades i sense haver d'olorar-les, a més de ser un 

focus d'insalubritat preocupant per la quantitat 

d'excrements que hi ha, fet que degrada eixe entorn 

digne de protecció.

Per això, des del grup municipal de Compromís, 

aprofitem este espai per a demanar a les persones 

que tenen animals, i que encara no ho fan, que 

arrepleguen els excrements, és a dir, que tinguen un 

comportament cívic i respectuós –com tenen moltes 

altres persones amb animals i que sí que 

n'arrepleguen els excrements–, per consideració 

amb la resta de veïns i veïnes del poble, tant al nucli 

urbà estricte com també a la mota i altres espais de 

l'entorn.

Alhora, proposem a la resta de grups municipals 

un pla d'actuació en tres fases per tal de resoldre el 

problema.

FASE 1. Instal·lació de papereres per a facilitar que 

els propietaris d'animals quan arrepleguen els 

excrements tinguen un lloc on depositar-los, i zones 

d'higiene i esplai caní, és a dir, àrees equipades 

especialment perquè els gossos hi puguen fer les 

seues necessitats (pipicans) i hi puguen esplaiar-se.

FASE 2. Campanya de sensibilització per a 

promoure un comportament cívic.

FASE 3. Control i avaluació de l'efectivitat de les 

mesures de les fases 1 i 2, i si el resultat no és 

l'esperat, posada en marxa d'una campanya 

sancionadora per posar fi a este problema.

Sabem que sense la voluntat i l'acció de totes les 

persones estes mesures no faran efecte, per tant, vos 

animem a fer un esforç per solventar el problema.



URBANISME, OBRES PÚBLIQUES
I MANTENIMENT

• S'han realitzat treballs de millora en carrers del 
poble. Aquesta intervenció consta de reparacions parcials 
en aquells trams de calçada que presenten defectes 
importants: c. Bonaire, plaça de la Cort, encreuament c. 
Torreta amb c. Sebastià Figueres. En alguns s'ha realitzat 
una neteja del clavegueram públic com al c. Sollana.

• Amb l'objectiu de millorar l'accés a les Escoles Noves 
per a persones amb mobilitat reduïda, s'han suprimit les 
barreres arquitectòniques d'entrada al recinte. S'ha 
construït una rampa d'accés que ha substituït l'escaló que 
hi havia.

A més s'han instal·lat senyals noves de perill i 
precaució per zona escolar.

• S'han realitzat els treballs de finalització de les 
millores a la Casa de la Cultura: compra i instal·lació del 
grup electrogen d'emergència i de la bomba de pressió. 
La inversió ha estat finançada íntegrament per 
l'Ajuntament.

• Instal·lació d'una caldera de biomassa a les Escoles 
Velles.

L'Ajuntament s'ha acollit a la subvenció de la Diputació 
de València per a fer possible la compra i la instal·lació 
d'una caldera de biomassa que servirà per a estalviar 
energia. L'Ajuntament aposta per aquesta iniciativa ja que 
es tracta d'un opció de futur que va més enllà de la pròpia 
instal·lació, amb la inversió se sumen esforços per assolir 
els compromisos del pla d'acció d'energia sostenible 
aprovat per l'Ajuntament en el seu dia.

• Camins. En aquest primer any de legislatura s'han 
destinat 125.047,45 euros en camins del terme. Aquesta 
inversió ha sigut possible en part per les subvencions de la 
Diputació de València, dins el Pla d'Inversions 
Financerament Sostenibles.

El criteri que s'ha seguit a l'hora de la millora de camins 
ha sigut la seguretat dels nostres veïns i la urgència. Un 
dels camins amb més mal estat era el de la séquia de la 
Barona. Aquesta séquia estava enfonsant-se i eixe camí 
sol tindre una intensitat de trànsit relativament alta. La 

inversió per part de l'Ajuntament ha estat de 60.000 euros 
i l'obra ha consistit en la pavimentació i en la construcció 
d'una escullera de pedra, que li ha donat a la carretera més 
de dos metres d'amplada en alguns punts.

També al camí de la Mola s'han construït 300 metres de 
paretó en la séquia, guanyant així al voltant de dos metres 
d'amplada en el camí. Altres camins que s'han reasfaltat 
han sigut el de la Palmella i el de la Fleixenera, el de la Vint-
i-Huitena, el del Mirador fins a l'ullal Gros i els camins del 
Morelló.

Per al 2016/2017 està previst executar els treballs de 
reasfalt en els següents camins: camí de Palmella a 
l'altura de la séquia de la Barona, el camí de la Vint-i-
huitena, el camí  del Realenc des del pont de l'Anell, els 
dos trams ampliats del camí de la Mola i la prolongació de 
100 metres de l'escullera de la séquia de la Barona. 
Aquestes obres estan finançades per la Diputació dins del 
Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, amb un cost 
total de 97.511,99 euros.

A més, es reasfaltaran els camins de les Jovades i 
Cruixeres dins del Pla de Camins i Vials de la Diputació 
2016/2017, per un import de 30.551, 35 euros.

• Dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis de la 
Diputació de València (PPOS) 2016 i amb una subvenció 
de 122.422,25 euros, s'executaran dos parcs infantils en el 
parc  Tirant lo Blanc, el tancat del poliesportiu, la rampa 
d'accés a la piscina i la remodelació dels vàters per a les 
pistes polivalents del poliesportiu.

• Al mercat municipal s'han fet unes obres de 
tancament i instal·lació d'aire condicionat, així com una 
remodelació dels vàters, adaptant les obres a la 
normativa. S'han invertit 25,983'37 € en l'aire condicionat i 
26,123'90 € en el tancament del mercat, dins del 
programa d'ajudes als ens locals em matèria de comerç i 
artesania de la Generalitat Valenciana

• Davant la visibilitat reduïda en algunes interseccions, 
s'han repintat els passos de vianants des dels semàfors de 
la Casa de la Cultura fins al poliesportiu.

Diputació ..............................................253.110,79 euros

Ajuntament ...........................................60.000,00 euros

TOTAL ...................................................313.110,79 euros

Total d'inversions 2016/2017:



CULTURA I FESTES

• BALANÇ DE LA PROGRAMACIÓ DE NADAL. Com 
cada any, el nostre poble va viure unes festes de Nadal 
plenes d'activitats diverses per a tots els públics. El 19 de 
desembre es va inaugurar el Betlem a la Casa del Bou, junt 
amb les exposicions de pintura.

Es realitzaren també els diferents tallers de nadal tant 
per a adults com per a xiquets. La música també va estar 
present per Nadal amb el concert de l'Ateneu Musical i 
Cultural, el recital de Nadales de la Banda Jove, el concert 
dels Jubilats i Pensionistes, el concert dels Menestrils i el 
concert de la Colla La Llocà.

• CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT. El dia 5 de 
gener arribaren ses majestats els Reis d'Orient a nostra 
vila; enguany, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar 
arribaren en carrosses carregades de regals. En estar en la 
plaça els reis pujaren al balcó de la Casa de la Vila per 
saludar a tots els xiquets i les xiquetes que els esperaven 
amb tanta il·lusió; després anaren a l'església, i tot seguit 
iniciaren el repartiment de regals ajudats pels patges 
reials.

• CESSIÓ DEL VIOLÍ. El passat mes de desembre la 
família d'Esperanza Montagud Ferrando va fer la cessió 
del seu violí, la funda, un faristol i altre material a 
l'Ajuntament. A l'acte acudiren els seus fills i altres 
familiars, que explicaren el gran valor històric i personal. 
Tot aquest material s'ha instal·lat adequadament en la 
Casa del bou, on s'hi pot visitar.

• El passat 17 de gener Albalat va celebrar la festivitat 
de sant Antoni Abat, amb les tradicionals fogueres 
organitzades per veïns i veïnes i la benedicció d'animals a 
la porta de l'església.

• El passat 7 de novembre en el saló de la Casa de la 
Cultura es va celebrar la proclamació de les falleres majors 
i del president de les falles 2016 de la Falla Campassos.

El mes de maig des de la Casa de la Vila es va fer la cridà. 
La comissió fallera va desfilar en comitiva fins a la plaça de 
la Cort, on l'alcalde va rebre les falleres majors i els 
presidents, que acompanyats en el balcó de les regidores 
de festes, animaren els veïns i els fallers a gaudir de les 
falles.

Inma Esparza, fallera major, també es va dirigir a tots 

els i les falleres que l'abrigaven en la plaça de la Cort i els va 
convidar a tots a viure al màxim les festes de les falles amb 
il·lusió.

• En Pasqua es va poder visitar una exposició de pintura 
a la Casa del Bou. Al poliesportiu els xiquets i les xiquetes 
celebraren el tercer dia de Pasqua amb jocs tradicionals: el 
rogle, la corda, ballar la tarara ...

• El passat 18 de maig va tindre lloc a Albalat una 
«Trobada de Majors» presidida pel president provincial de 
la UDP de València, José Sanchis, i organitzada per la UDP 
del poble i l'Ajuntament. Va ser tot un èxit amb més de 400 
assistents. Els actes començaren amb una recepció a l'IES 
Sucro i una caminata cardiosaludable pels carrers del 
poble, visitant els llocs més emblemàtics. La trobada 
acabà a l'IES Sucro amb unes exhibicions de gimnàstica i 
un sorteig de regals entre els participants.

• Sota un sol d'estiu s'han portat a terme tota una sèrie 
d'actuacions gratuïtes en la programació d'Estiu a la 
fresca, amb diferents concerts, actuació de màgia, etc.

• El passat 4 de juny els més majors i no tan majors van 
poder gaudir a la Casa de la Cultura d'un concert 
interpretat per l'Agrupació Musical de Veterans de la 
Ribera del Xúquer, «Tribute to Glenn Miller», un recull 
d'obres que van ser composades o interpretades per 
aquest músic nord-americà.

• En les Festes d'Agost, la regidoria de Festes ha 
organitzat un programa ric i ple d'activitats diferents, per 
a persones de totes les edats. Com a  novetats 
incorporades en la programació, cal assenyalar la I edició 
de les Lloques Festival, creada per persones que s'han 
implicat en l'organització. Aquesta I edició ha tingut una 
gran acceptació, la qual cosa demostra com de positiva 
que pot ser la col·laboració en la confecció de les festes.

La regidoria de Festes vol agrair la implicació 
d'associacions i col·lectius que d'una forma o altra 



col·laboren activament en les festes, també s'ha 
de destacar el gran treball de tot el personal que 
treballa per a l'Ajuntament per la seua dedicació, 
així com a la Policia Local i a Protecció Civil.

• En arribar la tardor ens toca celebrar les 
Festes de Sant Roc, que tornen a inundar de color i 
ambient festiu els carrers del poble. Enguany s'ha 
incorporat com a novetat la recuperació de les 
danses de Sant Roc, gràcies a antics balladors i 
balladores (Raquel Mulet i Juan Benavent, Dorina 
Moya...) i al grup de danses el Segreny que, amb la 
seua gran força de voluntat, va organitzar una 
classe de ball amb els antics balladors per 
ensenyar el pas bàsic. Aquesta primera 
recuperació de les danses ha sigut tot un èxit, amb 
més de 80 parelles de balladors i balladores.

EDUCACIÓ

• Els alumnes dels diferents centres educatius del 
poble van realitzar una visita per conèixer les 
instal·lacions i les dependències de l'Ajuntament  i la Casa 
del Bou durant els últims dies de desembre.

Acompanyats per les seues educadores, els xiquets i 
les xiquetes de l'escoleta municipal van ser rebuts per 
l'alcalde, qui els va mostrar la Sala de la Casa de la Vila i els 
va explicar el funcionament del consistori, les decisions 
que s'hi prenen i les tasques que s'hi realitzen, i va 
respondre les preguntes que li van plantejar.

• La biblioteca municipal i el centre dotacional han 
ampliat el seu horari per tal de donar servei als estudiants 
en època d'exàmens. Aquest és un servei que fa anys que 
funciona i que els joves valoren positivament.

• L'Ajuntament realitza els dos pagaments del 
programa «Xarxa llibres».

• El passat mes d'abril amb motiu del Dia del Llibre es 
van organitzar una sèrie d'activitats, d'allò més variades, 
lligades amb el lema «més llibres, més lliures». A la 
biblioteca municipal es va fer la presentació del llibre 
«Riberencs II. Hòmens i dones del País del Xúquer» a 
càrrec del seu autor Aureliano Lairón. També es va fer el 
Baratallibres, i l'espectacle «Animals de sèquia» a càrrec 
de les germanes Rosa i Manola Roig.

A les escoles van gaudir de dues sessions d'animació 
lectora a càrrec d'Anna Canet, patrocinades per la 
regidoria d'Educació.

•  L'Ajuntament va convocar el mes d'abril passat el I 
Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil mancomunat 
Albalat-Polinyà. El concurs s'organitzà en tres categories: 
1a) alumnes de 1r, 2n i 3r ESO; 2a) alumnes de 4t ESO, 1r i 
2n Batxillerat; 3a) alumnes de 5é i 6é de Primària.

En el cas del nostre poble van ser premiats Maria 
Meseguer, Maria Badenes i Miguel Ángel Requena. El 
lliurament de premis va tindre lloc el 29 d'abril en la Sala 
de la Casa de la Vila.

Felicitem els guanyadors i els participants i els animem 
a continuar escrivint.

• Durant el curs escolar 2015-2016, Amparo Torrent, de 
manera voluntària, ha impartit classes de castellà a dones 
immigrants. L'objectiu d'aquestes classes a part de 
l'aprenentatge de la llengua és afavorir la integració social 
i apropar-les a la nostra cultura, costums i obrir un 
intercanvi cultural. Les classes acabaren amb un gran 
berenar de germanor amb productes elaborats per elles 
mateixa.

Des de l'Ajuntament volem fer un agraïment especial a 
les persones voluntàries i felicitar Amparo Torrent per eixa 
gran iniciativa. Iniciativa que es manté al curs escolar 
2016-2017 amb la incorporació de Mercé Rumbau per fer 
també classes de valencià per a persones que no n'han 
donat mai.

• L'Ajuntament ha col·laborat amb l'AMPA finançant 
amb 410 € l'Escola d'Estiu 2016, que es fa ver en el mes de 
juliol, de 10:00 a 13:00h. Així que, els menuts i menudes 
han pogut gaudir durant els matins de diverses activitats i 
jocs, a més de continuar aprenent amb els monitors.

• Al setembre començaren les classes de valencià a 
l'IES Sucro per a la preparació dels exàmens de la Junta 
Qualificadora dels Coneixements de Valencià. Aquest any 
acadèmic el curs s'ha organitzat en dos trimestres. Al mes 
de gener començarà el segon trimestre. Els interessants 
poden passar a inscriure's per la Secretaria de l'IES Sucro.



JOVENTUT
• El grup de monitors Xúquer i els tècnics de joventut de 

Pilar de la Horadada porten els últims anys treballant 
conjuntament en els campaments. La seua relació 
començà ara fa 6 anys quan coincidiren per primera vegada 
en un campament d'estiu.

Actualment mantenen tan bona relació que, gràcies als 
dos ajuntaments, s'ha signat un conveni d'agermanament 
juvenil. Aquest conveni implica que cada any se celebrarà 
un intercanvi en un dels dos pobles. El passat mes de març 
va començar l'intercanvi amb la visita dels nostres joves a 
Pilar de la Horadada. Van passar dos dies de convivència, 
fent noves amistats, gaudint de la natura i de les activitats 
programades pel grup de tècnics. Al maig de 2016 el 
reencontre juvenil es realitzarà a Albalat.

• El passat mes de juliol la Banda Jove de l'Ateneu 
Musical i Cultural assistí a un intercanvi a Amposta, 
compartint escenari amb la Banda Jove de la Filharmònica 
d'Amposta. L'alcalde i la regidora van assistir al concert, 
convidats pel president.

• Des de fa uns anys, amb l'ajuda de l'Ajuntament, 
l'Associació de Voluntaris Xúquer Monitors ha organitzat el 

Campament d'estiu 2016 a Talayuelas, aquest campament 
no es troba en l'oferta de campaments de l'Institut Valencià 
de la Joventut, però s'ha triat aqesuta opció per no repetir el 
campament habitual.

• D'acord amb el Reglament regulador de l'ús del Casal 
Jove, s'han posat en marxa els carnets anuals per accedir al 
Casal Jove i a les activitats programades. A més es va fer 
una reunió amb els pares i les mares per tal d'explicar-los el 
funcionament.

ESPORTS

• Albalat ha tancat l'any 2015 com és habitual amb festa i 
esport, i és que s'ha celebrat la XXXI edició de la tradicional 
carrera de Sant Silvestre, una cursa organitzada per la 
Societat Esportiva Centpeus i l'Ajuntament d'Albalat.

Es tracta ja d'una de les cites més esperades pels 
albalatencs i  les 
albalatenques que 
enguany han arribat 
a rondar els 1200 
participants i que 
converteixen cada 
any aquesta cursa 
e n  u n e s  h o r e s  
d'ambient festiu i 
molta diversió.

Aquest any ha sigut un esdeveniment solidari ja que els i 
les participants han aportat 1 Kg d'aliments sòlid a l'hora de 
la recollida del dorsal.

• L'atletisme es consolida com un dels esports estrella en 
el nostre poble; en solitari o en grup, és habitual veure 
diàriament corredors i corredores entrenant pels carrers o 
camins del nostre poble; així ho demostra també la creació 
de grups d'aficionats en aquest esport que de cada vegada 
es va fent més multitudinari i reuneix a més gent, jove i no 
tan jove, per gaudir, tots plegats, d'aquest esport.

Així, el passat 27 de febrer es va celebrar la IV Duatló per 
equips, una cursa  que combina 5 quilòmetres de carrera, 15 
amb bicicleta de muntanya i 5 més de carrera. Enguany han 
arribat a rondar els 800 participants amb 140 equips 
participants.

• L'Ajuntament d'Albalat, a través de la regidoria 
d'Esports, ha participat en l'Escola Itinerant d'Escacs 
organitzada per la Diputació de València. Les classes s'han 

impartit al centre Dotacional els dimarts de 18:00 a 20:00. 
En total han sigut 12 hores lectives de classes teòriques i 
pràctiques d'iniciació als escacs impartides per Juan de la 
Calle, professor titulat de la Federació d'Escacs de la 
Comunitat Valenciana.

En finalitzar les classes, s'organitzà una trobada a 
València on es reuniren tots els participants dels diferents 
municipis per a jugar partides d'escacs. En aquest acte se'ls 
entregà un diploma i una medalla de participació.  

Al mes d'octubre s'han représ les classes  d'escacs per a 
xiquets a partir de 6 anys al centre Dotacional. L'horari és els 
dimarts de 18:45 a 20:00. Els interessants podeu passar  pel 
centre Dotacional i informar-vos. Encara hi ha places.

• L'Ajuntament crea bons per a l´ús de la piscina 
municipal i actualitza els preus per a les pistes esportives 
del poliesportiu.

• En Festes d'agost es va fer una cursa per xiquets i 
xiquetes amb gran èxit de participació, organitzada per la 
Societat Esportiva Centpeus i  patrocinada per 
l'Ajuntament.

• EL 18 de Setembre va tindre lloc la II edició FONS I 
GRAN FONS de 7'5 km i 15 km organitzat pels Tritons 
d'Albalat amb una gran participació i on poguérem gaudir, 
tots plegats, d'aquest esport.



SERVEIS SOCIALS

• Albalat se solidaritza amb els refugiats. El plenari 
de la corporació municipal  acordà per unanimitat 
deixar la bandera de la Unió Europea onejant a mitja 
asta com a rebuig a l'acord signat pels països membres 
de la Unió Europea amb Turquia per la deportació de 
refugiats.

A més, es va declarar el passat mes de setembre 
Ciutat d'Acolliment per a persones refugiades per la 
guerra de Síria.

• Amb motiu de la Setmana Cultural dels Jubilats 
del poble, es va inaugurar el parc de salut, 
especialment dissenyat per la pràctica esportiva i a 
l'aire lliure de la gent gran, tot i que se'n pot beneficiar 
la resta de la població.

De setembre a novembre hem tingut sessions de 
gerontogimnàstica impartides per una fisioterapeuta 
geriàtrica, al parc i al dota els dimarts i dijous de 17:00h a 
18:30h.

• L'Ajuntament aprova noves bonificacions en l'Impost 
IBI a famílies nombroses. Dues famílies ja ho han demanat 
i tindran per al 2017 una bonificació del 20% o el 30% 
segons el valor cadastral de l'habitatge. Més informació a 
les oficines de l'Ajuntament.

• L'Ajuntament s'ha adherit al Pla contra la Pobresa 
Energètica de la Generalitat Valenciana per tal d'evitar la 
pobresa energètica en llars de risc d'exclusió social i la 
pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament 
del lloguer.

• A la Setmana de la Dona i amb el lema "Albalat per la 
Igualtat " vam commemorar el dia de la Dona promovent 
esdeveniments adreçats a reforçar el principi d'igualtat 
entre dones i hòmens.

• Al voltant dels 60 veïns i veïnes d'Albalat de la Ribera 
van participar al mes d'octubre al programa cultural Açò 
és la Dipu, que té per objecte donar a conèixer l'activitat 
de la institució provincial, la seua història i el seu 
patrimoni. Van visitar els palaus de la Batlia i dels Scala, els 
dos edificis situats en la plaça Manises que conformen la 
seu principal de la Diputació de València, així com el 
MuVIM i van gaudir d'un dinar de germanor.

• Dins del "Programa d'activitats per als nostres 
majors" i el “Programa d'Activitats de la Dona” de la 
Diputació de València durant al mes d'octubre s'han fet 
les següents xerrades: “L`assertivitat. Per què diguem SI 
quan volem dir No”, “Atenció, memòria i motricitat. 
Estimulació Cognitiva” i “La gestió de l'ansietat i la 
intel·ligència emocional”.

• El passat 3 de novembre es va fer un curs taller per a 
f a m í l i e s  « C o m  d e f i n i r  l í m i t s  r e s p e c t a n t  e l  
desenvolupament emocional dels xiquets» dins del 
Programa Provincial d'activitats Preventives de 
Drogodependència 2016.

• El poble d'Albalat s'ha adherit a la campanya llançada 
per Ecovidrio PER ELLES, a la qual s'han sumat 12 pobles 
de la Ribera. Hem aconseguit amb la col·laboració de 
totes i tots, a més a més de fer-li un favor al medi ambient 
reciclant vidre, 8.100 € que donarà la campanya 
d'Ecovidrio "RECICLA VIDRE PER ELLES" a la Fundació 
Sandra Ibarra per a la investigació del càncer de pit.

• Albalat, per mitjà de la regidora de Benestar Social, 
s'ha adherit al grup de treball “Treballant per la igualtat” 
on participen els 14 municipis que conformen el partit 
judicial de Sueca per coordinar de manera conjunta les 
polítiques contra la violència masclista, i que té com  a 
objectiu aconseguir la igualtat real i la total eliminació de 
la violència dels homes envers les dones en l'entorn més 
proper i a la societat en general.

Una de les primeres mesures 
adoptades ha estat la redacció d'un 
manifest consensuat i que es va llegir el 
passat 25 de novembre en totes les 
poblacions. A més, a Albalat es va 
realitzar un taller per a xiquets i xiquetes 
amb la col·laboració d'«Ajuda els 
refugiats» d'Albalat.

A partir d'ara hi haurà reunions 
periòdiques als diferents pobles del 
partit judicial per materialitzar la lluita 
per la igualtat.



PROMOCIÓ ECONÒMICA

• El passat 29 d'abril va tindre lloc la cloenda del Taller 
d'Ocupació 2015, que ha ocupat durant 6 mesos a 16 
aturats. El programa mixt de formació i ocupació ha 
permès preparar els alumnes per al mercat laboral. A més 
s'han dut a terme accions en el poble, com l'adequació 
dels jardins.

L'acte va estar presidit per l'alcalde de la vila, qui va 
encoratjar a tots a aprofitar les oportunitats que ara se'ls 
puguen presentar.

El taller ha estat possible gràcies als fons europeus, el 
SERVEF i les aportacions municipals. L'Ajuntament 
manifesta la voluntat de continuar treballant en aquesta 
línia per fomentar la formació i l'ocupació.

•  Del 15 de desembre al 30 de maig s'ha intensificat la 
vigilància del terme amb la contractació del guarda rural. 
Les tasques s'han centrat en el registre i identificació de 
vehicles, peticions del DATA en 404 ocasions i denúncies. 
En certes ocasions s'ha requerit la presència de la Guàrdia 
Civil de Sueca, del ROCA. Al mateix temps s'ha fet una 
campanya informativa als diferents comerços del poble 
sobre «Qui contamina, paga».

• Albalat ha contractat 22 peons agrícoles, durant els 
mesos d'estiu, per a realitzar diverses actuacions de 
neteja i pavimentació al terme municipal. Es tracta del pla 

especial d'ocupació en zones rurals deprimides del 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social al qual es va 
adherir l'ajuntament. El requisit indispensable per a 
accedir a aquest contracte mensual és estar inscrit en el 
SERVEF com a demandant d'ocupació i acreditar la 
condició de treballador agrari, com a mínim 3 mesos 
durant l'últim any. Amb aquests requisits complits es fa 
una selecció seguint una sèrie de criteris de baremació que 
marca el Ministeri, com és el nivell de renda dels membres 
de la unitat familiar, tindre responsabilitats familiars, 
estar més temps aturats i no haver estat contractat en el 
mateix programa l'any anterior.

• L'Ajuntament ha seleccionat 4 joves del poble des de 
l'1 de juliol fins al 31 d'agost, gràcies al programa 
d'ocupació La Dipu et Beca, en les àrees de Cultura i 
Educació i Administració. L'import de les beques és de 500 
euros bruts mensuals que estan finançats en un 80% per la 
Diputació de València i en un 20% per l'Ajuntament.

• L'empresa adjudicada de Salvament i Socorrisme de 
la piscina municipal 2016 ha contractat una persona del 
poble.

• L'Ajuntament ha rebut una subvenció per valor de 
19.793,56 euros per al programa Salari Jove, que permetrà 
la incorporació al consistori de dos joves titulats, en atur, 
durant un període de sis mesos. Els perfils dels beneficiaris 
són els de joves menors de 30 anys, inscrits com a 
demandants d'ocupació i amb  titulacions en les branques 
de llanterner i electricista, sol·licitades per l'Ajuntament. 
Els seleccionats han estat remesos pel Servei Valencià 
d'Ocupació i no hi cap persona a Albalat amb eixos 
requisits, així que per no perdre la subvenció s'ha ampliat 
l'oferta a la comarca.

• També s'ha rebut una subvenció de 15.188,32 euros 
del programa d'ocupació EMCORP. Els requisits són tindre 
més de 45 anys, estar empadronats al poble i ser aturats 
de llarga durada. L'Ajuntament ha sol·licitat 4 peons de 
neteja i el SERVEF ha seleccionat a 16, als quals s'està 
entrevistant i baremant.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
• L'Ajuntament d'Albalat clausura el curs gratuït de 

caqui amb el Curs de poda de caqui en verd.

• El passat 31 de gener es va celebrar el Dia de l'Arbre. 
L'Ajuntament va organitzar amb la col·laboració de 
l'Associació Centpeus i de Protecció Civil una caminada 
saludable pel terme i va acabar amb un esmorzar al 
Palmeral i una plantació.

Els alumnes de l'IES Sucro també han celebrat aquesta 
cita amb la natura fent unes plantacions als jardins situats 
enfront de la biblioteca.

• Albalat posa en marxa un Banc de Terres que pretén 
informar i facilitar el contacte entre titulars que vulguen 
cedir les seues terres i les persones interessades a voler 
treballar-les. L'Ajuntament s'ha aderit a la iniciativa de la 

Diputació de València per tal de promoure l'exercici 
d'activitats associades a l'agricultura.

• L'Ajuntament s'ha adherit a la Campanya de 
prevenció i control de la legionel·la de la Diputació de 
València.

Els tècnics del Servei de Microbiologia del Consorci 
Hospital General Universitari de València seran els 
encarregats, un any més, de fer les proves analítiques de 
sistemes d'aigua sanitària, torres de refrigeració i altres 
dispositius similars. Aquests especialistes mantindran 
reunions amb cadascun dels ajuntaments per a 
corroborar els llocs que han de ser controlats en cada 
municipi. Els anàlisis dels resultats seran interpretats pel 
grup d'experts en legioneŀ la del Consorci, que també 



faran les recomanacions pertinents sobre les accions a 
adoptar si apareixen punts positius.

• Albalat, a través de la seua brigada municipal ha dut a 
terme una important intervenció per combatre la 
presència massiva de l'eruga processionària del pi en el 
pati de les escoles velles. Enguany, degut a les condicions 
climatològiques favorables, la seua presència ha estat 
més abundant.

• Prevenció i control del mosquit tigre – desinsecció i 
desratització.

S'han repartit uns díptics d'informació per a la seua 
prevenció.

S'ha intensificat la lluita contra les plagues en el 
clavegueram, edificis públics i escoles. Es tracta de 6 
tractaments anuals al clavegueram principal, enfocat a les 
panderoles americanes, amb dos tipus de material: un 
gel, que serveix d'esqueix, la funció del qual és atraure-les 
i no repel·lir-les; una polvorització de pressió prèvia i amb 
grandària de gota d'entre 100 i 400 micres de diàmetre en 
base oliosa o aquosa, líquids emulsionables i pòlvores 
solubles.

També s'han tractat els edificis públics i escoles amb 4 
tractaments anuals de desratització, desinsectització i 
desinfecció. A la biblioteca, a l'arxiu històric i a l'arxiu 
municipal s'han fet 2 tractaments especialitzats contra la 
plaga del paper.

L'empresa adjudicatària ha portat un control de totes 
les trapes, controlant així la població de panderoles i els 

resultats del tractament. L'Ajuntament ha realitzat 
aquestes actuacions dins del programa de Salut de la 
Diputació de València.

• Els vehicles elèctrics i els que utilitzen per al seu 
funcionament exclusivament fonts d'energia no 
contaminants (híbrids), gaudiran d'una bonificació del 
75% de la quota de l'impost municipal de circulació. Tres 
propietaris d'Albalat ja ho han demanat i al 2017 passaran 
de pagar 107,91 euros a pagar-ne 26,89 euros. Més 
informació a les oficines de l'Ajuntament.

• L'Ajuntament s'adhereix al «Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l'Energia» promogut per la Unió Europea. Aquesta 
iniciativa és necessària per aconseguir la sostenibilitat 
energètica i l'adaptació al canvi climàtic. Els compromisos 
són els següents: reduir les emissions de CO2 mitjançant 
l'ús d'energies renovables i promoure mesures per a 
l'adaptació del canvi climàtic mitjançant plans d'acció en 
favor de l'energia sostenible.

• Les plaques d'uralita contenen una substància 
anomenada «asbest» que és altament cancerígena. Si a 
casa teniu algun element que sabeu que és de fibrociment 
el que heu de fer és contactar amb un gestor autoritzat. 
Els residus han d'entregar-se en sacs tancats.

• El 20 de setembre es va fer una reunió a la Sala de la 
Casa de la Vila sobre la Crema de la palla d'arròs, en la qual 
l'alcalde ha informat sobre les directrius de Conselleria.

• L'Ajuntament informa sobre la taxa de pagament del 
Consorci Ribera-Valldigna pel tractament del fem 
domèstic. Dels 52 pobles del Consorci, Albalat és el 8é 
poble que menys paga gràcies a l'esforç i la col·laboració 
dels veïns i veïnes utilitzant els contenidors i fent ús de 
l'Ecoparc.

Empresa: Waste Treatment S.L
 Adreça: c/ Albufera s/n, nave 13, 46614 Favara.
Telèfon: 961769317.
Número de gestor: 720/A/RTP/CV
Preu aproximat: 0,20 e/Kg

REUNIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

• 11/11/2015: reunió amb el Consorci de Bombers a 
Diputació.

• 12/11/2015: reunió de l'alcalde amb el director general de 
Planificació per parlar sobre el centre de dia.

• 12/11/2015: assistència de la regidora d'Educació a 
Conselleria  a una xerrada a càrrec del secretari autonòmic 
d'Educació i Investigació, Miguel Soler García, sobre el 
Programa de Gratuïtat de Llibres de Text.

• 17/11/2015: reunió de l'alcalde amb la diputada 
d'Assessorament i Assistència Municipal, Conxa García, 
per parlar de l'elaboració del Pla General d'Ordenació 
Urbana (PGOU).

• 
a València amb motiu de la Violència de Gènere.

• 25/11/2016: reunió de l'alcalde amb la Xarxa de 
Comunicacions d'Emergències i Seguretat de la 
Generalitat.

• 8/12/2015: assistència del regidor d'Urbanisme a una 
reunió sobre l'aplicació de la normativa de transparència 
de les institucions i entitats públiques.

•  18/12/2015: visita de l'alcalde al Centre Ocupacional de 
la Ribera ADISCAP, ja que hi ha 4 usuaris del centre que són 
veïns d'Albalat.

• 12/1/2016: reunió de l'alcalde amb el diputat Bartolomé 

24/11/2016: assistència de la regidora de Serveis Socials 



Nofuentes, diputat de Serveis Innovadors i Projectes 
Europeus, per parlar sobre subvencions sostenibles.

• 19/1/2016: reunió de l'alcalde junt a altres alcaldes sobre 
la taxa d'aigua potable (Pla del Xúquer).

• 21/1/2016: reunió de l'alcalde amb el subdirector general 
d'Envelliment i Autonomia Personal per parlar sobre el 
centre de dia.

• 25/1/2016: reunió amb el comissionat de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Ribera, José Sanfeliu 
Marchante, per analitzar la situació de pediatria i de 
urgències del poble.

• 26/1/2016: 19/2/2016: reunió, a Cullera, de l'alcalde junt a 
altres alcaldes de la Ribera amb el secretari autonòmic de 
Medi Ambient per traslladar-li la postura unànime davant 
la problemàtica de l'aigua.

• 18/2/2016: reunió de l'alcalde junt al regidor Vicent Mulet 
i l'assistenta social amb la directora general de l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, 
per analitzar la situació de les vivendes socials, situades al 
c. València núm. 33.

• 26/2/2016: reunió de l'alcalde amb Bartolomé 
Nofuentes, diputat de Serveis Innovadors i Projectes 
Europeus, junt amb altres alcaldes de la Ribera per parlar 
sobre programes europeus.

• 3/3/2013: reunió de l'alcalde junt amb els alcaldes dels 13 
pobles afectats amb el secretari autonòmic de Medi 
Ambient i Canvi Climàtic, Julià Albaro, per parlar sobre la 
taxa d'aigua.

• 9/3/2016: assistència de l'alcalde a unes jornades a 
Conselleria sobre el Mosquit tigre i la Mosca Negra.

• 10/3/2016: assistència de l'alcalde a Diputació a una 
jornada sobre el nou «Pacte d'Alcaldes pel Clima i 
l'Energia».

• 23/4/2016: l'alcalde signa al Palau de la Generalitat un 
document d'adhesió per un finançament més just a la 
Comunitat Valenciana.

• 28/4/2016: reunió de l'alcalde junt a la primera tinent 
d'alcalde amb la diputada de Turisme, Pilar Moncho, per 
demanar subvenció de la I edició de Lloques Festival.

• 30/4/2016: assistència de l'alcalde al Palau de Justícia, 
junt a la primera tinent d'alcalde a la presentació del 
programa de la Generalitat «Municipis que rescaten 
persones» a càrrec de la Consellera d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, Mónica Oltra.

• 4/5/2016: reunió de l'alcalde a Fortaleny, junt a altres 
alcaldes de la Ribera amb la diputada d'Assessorament i 
Assistència Municipal, Conxa García, per parlar dels Plans 
de Foment del Treball i per informar de les funcions que 
desenvolupa el departament d'Assessorament.

• 25/5/2016: reunió de l'alcalde amb la consellera 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
María José Salvador, per analitzar la situació de les 
vivendes socials, situades al c. València núm. 33.

• 28/5/2016: reunió amb la diputada de Turisme, Pilar 
Moncho.

• 
Ribera Baixa amb la directora general d'Ocupació i 
Formació del SERVEF, Rocío Briones, per abordar les 
polítiques d'ocupació.

• 12/7/2016: reunió de l'alcalde amb la Junta Local de 
Seguretat i el Subdelegat del Govern a València.

• 14/7/2016: assistència de l'alcalde, a  La Nau de la 
Universitat de València, a un simposi sobre «Paisatge i 
Territori».

• 19/7/2016: recepció a la Sala de la Casa de la Vila del 
director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, 
Carlos Domingo i el sotssecretari de la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori de 
la Generalitat, Francesc Signes.

Durant la reunió l'alcalde els va explicar els problemes 
d'infraestructures viàries i les possibles alternatives. Les 
principals prioritats són el desviament de la CV-515 que 
creua tot el poble i la construcció d'un pont alternatiu al 
pont de ferro.

• 5/9/2016: reunió de l'alcalde amb el secretari autonòmic 
d'Agricultura, Francisco Rodríguez, per tractar la 
problemàtica de la crema de la palla d'arròs.

• 6/9/2017: reunió de l'alcalde junt amb altres alcaldes i el 
director de l'IES Sucro amb el diputat de Carreteres i 
Infraestructures, Pablo Seguí,  per abordar la 
problemàtica del pont de ferro i buscar una alternativa.

• 13/9/2016: reunió de l'alcalde i del regidor d'Urbanisme 
amb la directora del Parc Natural de l'Albufera, Paloma 
Mateache, i visita dels ullals per veure la problemàtica in 
situ.

• 21/10/2016: recepció a la Sala de de la Casa de la Vila de la 
Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, María José Salvador, i visita de les vivendes 
rehabilitades per Conselleria.

• 24/10/2016: assistència de l'alcalde i la primera tinent 
d'alcalde, a Alzira, a una reunió amb el director general 
d'Obres Públiques, Carlos Domingo, i la consellera 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
María José Salvador, per abordar la problemàtica del 
transport, mobilitat i infraestructures del poble.

• 8/11/2016: reunió de l'alcalde junt a altres alcaldes de la 
Ribera amb el secretari autonòmic de Medi Ambient per 
traslladar-li la postura unànime davant la problemàtica de 
l'aigua.

• 16/11/2016: reunió de l'alcalde junt a altres alcaldes amb 
el Departament de Carreteres, per tractar la problemàtica 
de la carretera Corberà – Polinyà.

• 29/11/2016: reunió de l'alcalde junt a altres alcaldes de la 
Ribera Alta i la Baixa amb el director general 
d'Administració Local i Fons de Cooperació Municipal, 
Antonio Suc, per actualitzar el llistat de necessitats 
prioritàries municipals.

• 30/11/2016: reunió de l'alcalde amb el Consorci de 
Bombers.

25/6/2016: l'alcalde es reuneix junt a altres alcaldes de la 



L’Alcalde Felip Hernándis i el regidor d’urbanisme Marc Alacreu 
amb la Directora del Parc Natural de l’Albufera Paloma Mateache.

L'alcalde Felip Hernándis, el regidor Vicent Mulet i l'assistenta social 
Isabel amb la directora general de l'Entitat d'Infraestructures de la 
Generalitat, Blanca Marín.

L'alcalde Felip Hernándis i altres alcaldes de la Ribera amb Conxa 
García Ferrer, diputada d'Assessorament i Assistència Municipal.

L'alcalde Felip Hernándis amb el director general d'Obres 
Publiques, Transport i Mobilitat Carlos Domingo, i el sotssecretari 
de la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del 
Territori de la Generalitat, Francesc Signes.

L'alcalde Felip Hernándis i altres alcaldes de la Ribera amb Julià 
Àlbaro, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

L'alcalde Felip Hernándis i part de la 
corporació amb la consellera d'Habitatge, 
obres Publiques i Vertebració del Territori, 
María José Salvador.



SALUTACIÓ DEL NOU JUTGE DE PAU
D'ALBALAT DE LA RIBERA

EN JOSÉ RAMÓN CHORDÁ CABRERA

Estimades veïnes i estimats veïns d'Albalat.

El passat 9 de desembre vaig prendre possessió 
del càrrec de jutge de Pau titular d'esta vila, al ser 
nomenat per la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, a proposta de 
l'ajuntament de la vila, per majoria absoluta dels seus 
membres, en la seua sessió plenària del dia 18 del 
passat mes de setembre.

Aquest nomenament ha suposat per a mi un 
motiu de gran satisfacció personal pel fet de tornar a 
treballar novament en el jutjat del meu poble, 
després d'haver estat molt de temps destinat en 
diversos jutjats de València i província com a 
funcionari interí. També, i com molts de vostés 
sabrán, ja vaig estar igualment treballant en aquest 
jutjat de Pau en qualitat de secretari; ara, en canvi, ho 
faig en qualitat de jutge, la qual cosa representa una 
gran responsabilitat ja que els jutges de Pau, estan 
sotmesos al mateix règim jurídic que els demés 
jutges i magistrats de carrera, amb algunes 
excepcions derivades del caràcter temporal del seu 
mandat i el fet de ser llecs en Dret.

Tan bon punt vaig prendre possessió del càrrec de 
jutge de Pau, dos han estat les meues principals 
prioritats al començar el meu mandat. La primera 
d'elles, i més important, ha sigut l'ampliació de 
l'horari d'atenció al públic, ja que fins ara el jutjat de 
Pau, i per causes sobradament justificades, només 
obria un dia a la setmana i amb una hora d'atenció al 
públic. Ara, en canvi l'horari del jutjat s'ha ampliat  
amb més dies i hores setmanals per a poder donar un 
millor servici públic.

L'altra prioritat ha estat l'accés al jutjat de Pau per 
part dels veïns del poble mitjançant les noves 
tecnologies, és a dir, que els ciutadans puguen 
accedir en qualsevol moment mitjançant el seu 
telèfon mòbil, tablet o PC a determinats articles de 
temàtica judicial que a poc a poc aniré publicant 
periòdicament en la pàgina web de l'ajuntament de 
la vila, dintre de l'apartat dedicat al jutjat de Pau. 
Seran articles que de ben segur, en molts casos, 
resoldran dubtes que la gent puga tindre a l'hora de 
dirigir-se al jutjat de Pau per realitzar determinats 
tràmits, com per exemple, el canvi del nom al 
valencià, en què consisteix el Registre Civil, quals són 
els tràmits necessaris per poder contraure matrimoni 

civil o inclús què és un jutjat de Pau i què fa un jutge 
de Pau. Com he dit abans, pense que seran una sèrie 
d'articles interessants  i ben curiosos per poder 
conéixer i comprendre millor la Justícia de pau.

La Justícia de pau o, més ben dit, els jutjats de Pau 
sempre han sigut els grans oblidats dintre del nostre 
sistema judicial espanyol, malgrat la funció tan 
important que desenvolupen en la nostra societat, ja 
q u e  c o n f o r m e n  l a  b a s e  f o n a m e n t a l  d e  
l'Administració espanyola de Justícia. El concepte de 
“base de la justícia” és important en un moment en 
què s'acusa l'administració, i molt més en concret 
l'Administració de Justícia, de trobar-se massa lluny 
dels ciutadans i també de la seua lentitud. La posició 
dels jutges de Pau a l'Administració de Justícia ve 
avalada per una llarga trajectòria històrica i per una 
eficàcia permanentment reconeguda per tots els 
que, d'una forma o d'una altra, coneixen o actuen en 
l'àmbit de l'acció judicial.

Estem vivint  un moment de profunds canvis 
sobre tot econòmics i socials. La societat actual 
exigix un elevat grau d'eficiència i agilitat en el 
sistema judicial, i així mateix s'ha de garantir el 
respecte dels drets fonamentals de totes les 
persones facilitant així la pau social.  Quan hi han 
conflictes de convivència, cal posar-hi actitud 
constructiva, escoltant tothom i trobant les vies de 
solució més raonables i satisfactòries per poder 
resoldre eixos conflictes, amb la voluntat de la 
conciliació i el diàleg. Esta és la noble missió que té el 
jutge de Pau.

L'administració de justícia, ja siga en l'àmbit civil, 
penal o qualsevol altra branca del Dret, correspon 
exclusivament als jutjats i tribunals determinats per 
les lleis. Així ho estableix l'article 117.3 de la 
Constitució espanyola. Així mateix l'article 24.1 de la 
Carta magna estableix que “totes les persones tenen 
dret a obtindre la tutela efectiva dels jutges i 
tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos 
legítims, sense que, en cap cas, puga produir-se 
indefensió.”

El mateix dia que vaig jurar el càrrec de jutge de 
Pau d'Albalat davant del jutge degà dels jutjats de 
Sueca, utilitzant la fórmula habitual que fan servir 
tots els jutges i magistrats, em vaig comprometre, 
entre altres coses, en “… (sic) administrar recta i 

JOSÉ R. CHORDÁ CABRERA



imparcialment justícia i complir els meus deures 
judicials front a tots”. I això és precisament el que 
m'he proposat fer durant el meu mandant com a 
jutge de Pau. Sóc plenament conscient de que no és 
una tasca gens fàcil de dur a terme per la gran 
responsabilitat que comporta, però per la meua part 
intentaré fer-ho tot el millor possible perquè pense 
que estic suficientment preparat i qualificat per 
assumir aquest nou repte en la meua vida 
professional. També sóc conscient de que algunes de 
les decisions i resolucions que prendré en l'exercici 
del meu càrrec, no seran del gust o del grat d'alguns 
veïns i veïnes del poble, pel fet -com he dit abans- 
d'administrar recta i imparcialment justícia, però 
espere que en eixos moments impere el seny i el 
sentit comú entre tots.

No vull acabar esta salutació sense tindre un 
record emocionat i de gratitud amb dos dels nostres 
veïns que, en el passat, també van exercir el càrrec de 
jutge de Pau de la nostra vila, amb els quals jo 
personalment vaig tindre l'ocasió de treballar durant 
la meua època de secretari del jutjat, dels quals vaig 
a p r e n d r e  m o l t e s  c o s e s  p r o f i t o s e s  i  q u e  
malauradament ara ja no estan entre nosaltres. Ells 

eren J. Bautista Rumbau Hernandis (+2011) i 
Fernando Catalán Tortajada (+2014). Des d'estes 
línies vull expressar el meu sincer reconeixement de 
gratitud de manera pòstuma.

Tampoc vull acabar aquesta salutació sense 
expressar també la meua sincera gratitud envers 
l'anterior jutge de Pau En Vicent Plana Garrigues, per 
la tasca que ha dut a terme durant tot el temps que ha 
estat al front del jutjat de Pau. Me consta que, tant ell 
com la secretària del jutjat Na Gemma Astruells 
Moreno, han dedicat moltes hores de feina fora del 
seu horari habitual i sense rebre a canvi cap tipus de 
gratificació econòmica per totes eixes hores de més 
que han dedicat al jutjat de Pau de manera altruista. 
Però clar si açò no se diu, la gent no ho sap y pense 
que és de justícia fer aquest merescut reconeixement 
de gratitud.

I per acabar aquesta salutació, els diré que l'oficina 
del jutjat de Pau és una oficina pública per la qual 
cosa, tant el jutge de Pau com la secretària, estarem 
sempre a disposició de totes aquelles persones que 
vullguen formular-nos qualsevol tipus de consulta de 
caràcter judicial. Sempre seran ben atesos. Moltes 
gràcies.   



L'Associació-Patronat de la Processó del 

Santissím Crist de les Campanes, vol donar les 

gràcies a la Regidoria d'Educació i Comunicació del 

nostre ajuntament per l'oportunitat que ens dona de 

poder arribar a tots els veïns de la vila per mitjà del 

Butlletí Cort'1.

Com ja saben, la nostra Associació va nàixer per a 

mantindre la supervivència per a continuar essent un 

acte realment de Fe, ja que de no ser així perdria el 

seu significat.  És de mencionar que és la història de la 

fe que el poble d'Albalat ha rebut a través de la 

imatge del nostre Crist.

L'any passat celebràvem el 50è. aniversari de la 

reforma de la processó que es portà a terme l'any 

1966, encara que ja es celebrava al segle XIX, i amb 

eixe motiu es va editar un llibre commemoratiu que 

es va presentar als veïns el passat 26 de juny de 2015 a 

la Casa del Bou i que ha tingut una gran acceptació 

quedant uns pocs exemplars, i també es va fer una 

exposició fotogràfica coincidint amb les festes 

d'agost.

Com constava en el llibre esmentat, donàvem les 

gràcies, entre altres, a la Diputació  de València, que 

mitjançant escrit de data 23 de febrer de 2015 i amb 

número d'entrada 12879 sol·licitàvem una ajuda 

econòmica per a dita edició, rebent-nos el passat 10 

de març de 2015, la Diputada de impremta de la 

L'ASSOCIACIÓ- PATRONAT DE LA PROCESSÓ
DEL SANTÍSSIM CRIST

Diputació Na Carmen Javega on desprès de fer-nos 

una entrevista ens feren la promesa, en primer lloc, 

de subvencionar-nos l'edició dels 500 llibres, que 

desprès passats uns dies quedaren que ens donarien 

una ajuda de 1000 Euros, motiu pel qual en el pròleg 

del llibre agraíem la subvenció sense dir la quantitat, 

desprès amb el canvi dels membres de la Diputació, 

els que cessaren  no deixaren ningun document  

acreditatiu i per aquest motiu no ens han abonat el 

que ens havien promés, després de la publicitat que 

es va divulgar per les xarxes socials i demés mitjans 

de comunicació.

Amb eixa circumstància volem donar a conéixer 

als veïns que no s'ha acomplert la promesa i no hem 

rebut la quantitat que ens havien dit, cosa que el 

llibre no s'hagués venut al preu de 6 Euros, tenint un 

dèficit en els comptes anuals de l'any 2015.

Estem en contacte amb els nous membres de la 

Diputació que lamenten el cas passat i volen reparar 

la causa amb una nova ajuda, que de ser efectiva en el 

seu moment els informarem.

Finalment volem donar les gràcies a tots els veïns 

per la seua participació i respecte en la nostra 

processó, els tindrem informats de totes les 

activitats que es faran al llarg de l'any.

Fraternalment, L'Associació-Patronat,



EXPRESSIÓ LLIURE

Hi vaig anar a casa els avis, on ja no viu ningú i en 
entrar-hi vaig notar l'olor a humitat, la mateixa que es 
respirava quan era un nen. Una casa de sostres alts, 
parets plenes de taques d'humitat, fredes en l'hivern i 
fresquetes en l'estiu, una casa vella com les d'abans. Res 
havia canviat o ben poc ho havia fet. L'entrada, estreta, 
amb el seu espill i el seu moble rebedor. A l'esquerre el 
dormitori dels avis en el que vaig entrar per comprovar 
el que ja sabia: no havia ningú. Més endavant una 
cortina feia de falsa porta i, apartant-la, el menjador, tot 
ubicat com ho recorde, dos taules, una redona, 
preparada per al braser i l'altra més gran i rectangular, 
arraconada en l'espai on es forma el relleu d'una escala 
que et du a la cambra, eixe tros d'espai on el sostre es 
desdibuixa i crea un angle d'uns 45º. No puge a la 
cambra, però seguisc avant, vull anar al corral, però, 
abans he de passar per la cuina, també sense porta - 
Com podreu comprovar això tan modern de tindre 
espais comunicats sense portes no és ni molt menys un 
invent “modern”. Una volta fóra en el corral, els records 
em venen a la ment amb més claredat, veig el llavaner 
on feia els meus experiments. Barrejava el sabó en 
pastilla amb altres productes, quasi tots eren sobrants 
que s'havien guardat, a saber, botelles d'aiguarràs, 
pintura, alcohol de cremar, insecticides (el flit que diu 
l'avia Paquita), salfumant. No era molt conscient del 
perill d'estos productes, fins que ma mare cansada de 
que arribara a casa amb la roba cremada es va adonar 
del meu arriscat joc i em varen prohibir experimentar 
amb el que podria resultar perillós. Quins records! A 
l'esquerre només entrar, el quarto de bany i a la part 
dreta una escala amb el graons revestits de rajola roja. 
Esta escala comunica el corral amb la pallissa i és 
aleshores quan la mescla de records i curiositat 
m'empenta a pujar-la. No em vaig sorprendre al 
comprovar que els estris del camp o d'altres faenes 
continuaven allí. Eines com la corbella, el llegó, la 
llegona o una motxilla per polvoritzar junt a cadires 
velles sense seients o amb la bova en mal estat. Al mirar 
cap amunt vaig veure la bova que encara estava 
guardada en una prestatgeria disposada per a este 
menester. Segurament eixa bova ja estava passada, per 
tant, poc es podia fer amb ella. El meu avi era conegut 
en el poble amb el malnom de Pep el cadirer, cosa que 
mon pare no entenia, perquè l'avi no feia cadires, les 
embovava, era el que construïa el seient. Recorde a Pep 
assegut en una cadira feta a posta, amb les potes més 
curtes, per estar més còmode quan treballava amb la 
bova. Recorde el so característic d'una ràdio – sempre 
sintonitzada amb una emissora que sempre donaven 

notícies. Jo observava, però, amb la mateixa atenció 
que ho puga fer un xiquet de sis anys, com li donava 
voltes a la cadira mentre l'embovava, com, a poc a poc 
creixia un seient on abans no hi havia res, recorde que 
utilitzava un estri molt peculiar que a mi em feia molta 
gràcia, era de fusta, tenia un mànec com el d'una pala 
de la construcció, però, era més arrodonit i feia corba i 
el llistó al qual anava acoblat es pareixia a una xicoteta 
espasa, Segurament per això em feia gràcia. 
Desgraciadament he oblidat el nom de l'eina en 
qüestió, el que si que recorde és per a què s'utilitzava, 
servia per estacar la bova en la part central del seient 
quan ja quasi acabat, es feia complicat fer passar les 
vetes de bova. Recorde els mesos de juliol i agost, 
època de floració de la bova, preguntar a la iaia per Pep.

«On esta “l'auelo”? Li preguntava innocent a 
Paquita - Està en el camp, ha anat a fer bova, per 
tindre'n, perquè li han fet unes encomandes i 
necessiten que l'avi faça de nou el seient d'unes 
cadires»

L'esperava al carrer, els carrers eren més tranquils 
que hui en dia, quasi no hi havia trànsit que pogueren 
fer perillar la vida dels vianants. En qüestió d'una hora 
la figura de l'avi aguaitava pel cantó del carrer. Duia la 
bova en la part de darrere del ciclomotor (Una 
Mobylette, de les que després de més de vint anys 
encara funcionen i no donen problemes). Jo, l'ajudava a 
descarregar-la i pujar-la a la pallissa, realment, més que 
ajudar destorbava i l'avi prompte em manava estar-me 
quiet. Allí en la pallissa es quedava la bova fins que li feia 
falta per fer algun apanyo per a les cadires en mal estat 
o fer una cadira nova. Abans d'usar-la la posava a 
remull, però, no sempre, a voltes només la banyava per 
damunt, d'esta manera la bova absorbix la humitat i es 
pot manipular millor. Recorde el que feia pagar per la 
faena feta, i, variava depenent de la tasca. De fet el 
preu estava entre les sis-centes pessetes i les mil 
pessetes, diners, si estem parlant de pessetes. El que 
huiseria quatre o sis euros, un preu irrisori si tenim en 
compte que si es deforma o es fa malbé el seient, no cal 
canviar la cadira es pot tornar a portar a l'embovador. 
Aleshores i com sempre passa no era conscient del 
valor ocult d'esta manera de fer...

A tot açò, el que vos estic contant potser no siga del 
tot exacte perquè fa molt que l'avi ens deixa i tant les 
imatges com el procés per fer un seient es confonen i es 
barregen amb altres de la infància. El missatge que vull 
mostrar amb este escrit va més encaminat a la reflexió 
que a la nostàlgia dels bons temps, tanmateix, 
necessite dels records per poder-ho fer.

Valors ocults



Tots estos records em duen a fer-me una reflexió. 
Sabeu que pot valdre en el mercat una cadira que no 
siga d'IKEA o de plàstic? Estem parlant com a mínim de 
sis euros i si el seient es trenca, no hi ha més remei que 
comprar-ne una de nova. Sabeu què pot costar en el 
mercat esta classe de treball artesanal? Vos convide a 
que investigueu per internet. La xarxa és molt més que 
descarregar pel·lícules i música. Es fareu creus del que 
poden costar. En moltes pàgines, no apareix ni el preu, 
perquè diuen que són artesanals. Amb esta excusa 
pugen el preu i el nivell del producte convertint- lo en un 
objecte per a elitistes. Correcte, d'acord, però, les del 
meu avi, les del Pep el cadirer, també ho eren i el preu 
era quasi sempre el mateix i assequible a tothom. 
D'això no fa molt, uns trenta anys enrere, però, sembla 
que oblidem molt ràpidament. Pep es pixaria de riure si 
veiera estes coses.

Com també ho faria si s'assabentara que està 
prohibit anar a segar bova o almenys ho era. Doncs bé, 
no negue que siguen obres artesanals les cadires que es 

venen en pàgines d'internet especialitzades, però, el 
meu avi no es guanyava la vida embovant cadires. 
Anava al camp a guanyar-se el pa, hui en dia no es va a 
treballar per guanyar-se el pa...hui en dia anem per 
guanyar diners qui ho pot fer i dóna gràcies.

Per acabar, no es pot traure una conclusió exacta i 
absoluta, però si observem en deteniment veurem que 
esta societat, que diu que progressa, elimina al meu 
parer el progrés d'arrel quan substituïx la saviesa de fer 
les coses per necessitat; es feia perquè feia falta i punt. 
Abans no hi havia uns hàbits materialistes i consolidats 
com els de hui en dia. Però, no seré jo qui jutge a la 
societat, això em faltava, escalfar-me el cap amb judicis 
o prejudicis si ja me'l calfe amb esta xicoteta reflexió 
que m'ha portat la bova de la cambra de casa els avis. 
Per tant, atenció, cuidem-nos entre nosaltres, no 
oblidem oficis importants (i perquè no dir-ho, 
artesanals), sobretot aquells que treballen la terra i el 
camp, perquè arribarà un dia, que el progrés malentès 
tot ho substituirà i, aleshores serà el fi del pensament 
humà, sempre lligat a la terra.

PROPERS EVENTS
• Programació de Nadal.
• Creació del Club de Lectura.
• Dia de l'Arbre.
• Programació cultural hivern 2017: teatre, música, cinema, taller de còmic al Casal Jove...
    Estigueu atents a la nostra web i al Facebook!
• Setmana Fallera.
• Programació Setmana de la Dona.

 aribera_alc@gva.es

Felip Hernandis: aribera_fhe@gva.es
Teresa Meléndez: aribera_tme@gva.es
Àngela Aleixandre: aribera_aal@gva.es
Vicenta I. Benevent: aribera_vbe@gva.es

Alcaldia:

Grup municipal EUPV

,
COMUNICA T AMB NOSALTRES
Per a comunica-vos amb els regidors podeu emprar els seguents correus.

Grup municipal Socialista

Grup municipal Compromís

Anna Mª Badia: aribera_aba@gva.es
F. Christian Lausuch: aribera_cla@gva.es
Jose A. Roig: aribera_jro@gva.es

Marc Alacreu. aribera_mas@gva.es

Grup municipal popular
Vicent Mulet: aribera_vmu@gva.es
Esther Chordà: aribera_ech@gva.es
Christian Moreno: aribera_cmo@gva.es
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