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ALBALAT AL DIA
El servei de WhatsApp de l’Ajuntament és un servei de 
missatgeria gratuït i que permet que la informació que 
es comunica a través del tradicional «bando» també 
puga arribar-te al WhatsApp del mòbil, a més de tota la 

programació cultural i festiva.

Per inscriure’t en aquest servei municipal només has de fer 
el següent:

1. Acudir a la Casa de la Vila o al Centre Dotacional per 
emplenar la sol·licitud corresponent i facilitar així el teu 

número de telèfon.

2. Guarda’t en l’agenda de contactes del teu telèfon el 
número de WhatsApp següent: 674 763 721 (Centre 

Dotacional).

Una vegada completats els dos passos anteriors, el teu mòbil 
ja rebrà els WhatsApps que l’Ajuntament envie a través 

d’aquest servei.

PRESSUPOSTOS 
2017

S’aprova el pressupost per al 2017 per unanimitat.

En el darrer ple municipal de l’any 2016 es va aprovar el 
pressupost per al 2017, que és de 2.145.000 euros.

Enguany es preveu un total d’inversions de 469.500 euros.

Des de l’equip de govern s’ha elaborat un pressupost 
prudent i ajustat a les previsions d’ingressos reals:

Pavimentació de carrers i voreres .............................20.000,00 €
Parc infantil .....................................................................................48.000,00 €
Obres en camins ..........................................................................50.600,00 €
Ninxols en el cementeri .......................................................60.000,00 €
Labavos en el cementeri ......................................................10.000,00 €
Compra magatzem municipal .....................................145.000,00 €
Compra de maquinària i utillatge ............................... 11.200,00 €
Cotxe policia municipal ........................................................20.000,00 €
Mobiliari urbà i ensers...........................................................11.000,00 €
Correctius Casa de la Cultura ......................................... 10.000,00 €
Reforma del poliesportiu ....................................................83.200,00 €
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Ja són dos anys de treball realitzat per l’actual 
equip de govern, dos anys en dues línies traçades, 
la primera el dia a dia per portar endavant les 
necessitats dels veïns i veïnes; la segona, el treball 
de futur, aquesta segona línia és un repte necessari 
per dotar el nostre poble d’una projecció més enllà 
del dia a dia.

El Pla General d’Ordenació Urbana, la xarxa d’aigua 
(amb més de 12.500 metres en tubs de fibrociment 
i amb més de 60 anys d’antiguitat i una eficiència al 
voltant del 60%), el Pla Global Contra Avingudes 
del Xúquer derogat pel govern del PP en 2012, la 
Ronda Nord projectada pel PP en 2002 i oblidada, 
el Centre de Dia, l’alternativa al Pont de Ferro… són 
projectes que portem treballant en la Diputació de 
València i en la Generalitat, independentment de la 
nostra obligació i el nostre compromís.

Avui aprofite aquest Cort per parlar del Pla General 
d’Ordenació Urbana (P.G.O.U.)

Què és P.G.O.U.?
És un instrument bàsic d’ordenació integral del 
territori, on es classificarà el sòl del nostre terme 
municipal.

La més destacable, sense oblidar altre temes, un 
P.G.O.U. té la missió classificar: el Sòl Urbà, el Sòl 
Urbanitzable, el Sòl no Urbanitzable, la regulació 
d’infraestructures, serveis públics, ect.
És la ferramenta més adequada per al disseny del 
creixement urbà del nostre poble cap al futur.

Per què un P.G.O.U ?
Des de 1992 el nostre poble regulà el creixement 
urbanístic mitjançant Normes Subsidiàries, que són 
normes en un rang inferior a un P.G.O.U.
Des de l’aplicació d’aquestes, han sigut modificades 
en 19 ocasions, la qual cosa ens demostra que no és 
una ferramenta robusta, s’ha modificat segons les 
necessitats sense una visió global de futur.

En novembre de 2015, la Diputació de València va 
acceptar la sol·licitud del nostre ajuntament per fer 
el P.G.O.U. d’Albalat.

A principi de l’any 2017 ens comunicà que ha 
estat adjudicat el treball a l’empresa Pedro Rubio-
Arquitectes per un preu de 117.793,50 € iva inclòs, 
amb l’aportació del 60% per part de l’ajuntament, és 
a dir, de 70.671,10 € i la resta, el 40% subvencionat 
a fons perdut per la Diputació de València.

Aquest equip d’arquitectes  presentaran, en breu, 
un primer esborrany del projecte a la corporació 
municipal, després serà presentat a tots els veïns i 
veïnes, ja que la participació de totes les associacions 
i del poble és necessària per tal d’aconseguir 
un P.G.O.U. que més interessa als albalatencs i 
albalatenques.

Seran moltes hores de treball i com no de debats, 
amb una càrrega extra de treball, però és necessari, 
no ens espanta el repte ja que estem per a això.

SALUDA
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ESPAI ESQUERRA UNIDA
Quan ens trobem a meitat d’un projecte, convé 
aturar-nos durant al menys uns instants per 
reflexionar sobre allò que hem fet i allò que ens 
queda per fer. Especialment en aquesta ocasió, atès 
que ens trobem en l’equador de la legislatura.

Recordem amb molta alegria i emoció aquell 24  de 
maig de fa dos anys, que vau decidir amb els vostres 
vots que fórem els guanyadors a les eleccions 
municipals.

Ara, poc a poc, anem començant a recollir els 
fruits d’aquests dos anys de treball. Estem segurs 
que encara hi haurà gent que dirà que poc o res 
ha canviat, cadascú és lliure d’opinar, però els fets 
estan ahí.

Aquestes són algunes de 
les principals actuacions:
Pel que fa a l’àmbit 
d’ESPORTS, l’objectiu 
ha sigut millorar les 
instal·lacions que tenim, 
ja que moltes d’elles no 
estaven acceptables 
per falta d’intervenció 
durant dècades. Per això 
s’ha arreglat la tanca del 
poliesportiu, s’ha fet una 
rampa d’accés a la piscina 
i una neteja d’arbres. A 
més s’han ampliat les 
activitats esportives 
oferides per l’ajuntament 
i s’han revisat els preus 
públics vinculats a les 
activitats esportives.

En l’apartat de SANITAT cal destacar la millora 
del funcionament de l’empresa que treballa en el 
control i reducció de les plagues de panderoles. Una 
altra de les preocupacions de l’àrea és el mosquit 
tigre sobre el qual es va oferir informació a través 
de díptics i amb xerrades perquè els veïns sàpien 
com actuar per evitar la plaga. A més, Albalat i 
Polinyà han sigut declarades pioneres a combatre el 
mosquit tigre amb lluita biològica.

Quant a la CULTURA I FESTES s’ha fet una bona 
gestió per a establir una programació d’activitats 
culturals i festives anual, sempre comptant amb 
la col·laboració de les associacions. Creació i 
consolidació del Lloques Festival, impulsat per un 
grup de joves del poble.

En l’apartat d’EDUCACIÓ cal destacar la creació 
del Club de lectura i les classes de castellà per a 
immigrants i de valencià per a persones majors, 
impartides per mestres voluntàries;aprovació de 
la  nova ordenança fiscal de l’escoleta Enric Valor. 
A més, del treball colze a colze amb la direcció de 
l’escola i de l’institut, ja siga en manteniment com 
el tractament de la processiònaria dels pins com la 
compra i reparació de material.

Pel que fa a COMUNICACIÓ destaca l’impuls i 
creació de mitjans de comunicació municipals: 
Facebook, Cort 1, App. A més, s’està treballant per 
la posada en marxa de la Web de Transparència.

I pel que fa a l’URBANISME: 
pavimentació, millores de 
senyalització  i augment 
de la seguretat vial. S’han 
realitzat nombroses 
actuacions en camins 
rurals, s’ha remodelat 
el parc infantil Tirant lo 
Blanc.
S’està treballant per crear 
un Pla General d’Ordenació 
Urbana perquè siga més 
realista i s’adeqüe ala 
realitat actual.

Som conscients que 
Albalat necessita molt més 
i sabem que queda molt 
per fer. Ara queden dos 
anys per demostrar a tots 

el poble que volem, un Albalat que ajuda i cuida els 
seus veïns i que mira cap al futur.

I ja per acabar, dir-vos que mantenim clar l’objectiu 
que vam assumir: fer d’aquest un Ajuntament 
transparent i obert a la participació de tots vosaltres. 
Estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
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Estimats veïnes i veïns d´Albalat

Arriba l´estiu, i com sabeu ja portem dos anys de 
legislatura, això vol dir que l´actual equip de govern 
ha aconseguit tirar endavant dos anys amb la minoria 
amb què començaren i sense buscar el suport de la 
resta de l´oposició en nombroses situacions que la 
majoria del Ple no ha sigut necessària. Molt lluny 
del consens que es deia que volia buscar en el seu 
discurs de  d´investidura que va fer allà pel maig de 
l´any 2015.

Com hem comentat en altres butlletins, el govern 
en minoria governa com si tingueren majoria 
absoluta, una proba evident són les inversions de 
la Diputació que en volta de consensuar-les, per 
decret d´alcaldia les ha destinades al que li ha vingut 
en gana al senyor Hernandis, 
sense consultar res a cap partit 
que fem oposició al govern 
municipal. Açò s´ha traslladat 
en que es farà una pista de 
Pàdel, en quan tenim abandonat 
completament el camp de futbol 
o altres instal·lacions del mateix 
poliesportiu.

Al Govern d´ Izquierda Unida li fa 
por la participació; la participació 
tant ciutadana com dels regidors 
de l´oposició. També cal recalcar 
que el senyor Hernandis s´atreví 
a portar un pressupost sense 
consensuar per a aprovar-los 
en el Plenari, però davant la 
negativa del Grup Municipal Popular a aprovar-
los, els va haver de retirar i negociar-los per a 
traure´ls endavant. Molt de consens, no? Estos sols 
son uns xicotets detalls en els quals es demostra el 
autoritaris-me en que governa el senyor Hernandis.

Molt prompte , si el Govern Municipal, porta a 
terme el acord Plenari de gravació de Plenaris 
podreu vore tots, el treball dels Grups Municipals, 
per tal de que puguen avaluar vostès mateix el que 
ací estem dient.

Per altra banda el Grup Municipal Popular ha 
presentat moltes propostes al Plenari per tal de 
millorar la vida dels veïns i veïnes d´Albalat i que a 
continuació detallem:

1. Moció per a obrir els edificis públics en festes 
importants.

2. Moció institucional a favor del 9 d’octubre, festa 
dels valencians.
3. Moció per a incrementar els mesos de guarda 
rural i així poder contractar a més gent que no te 
faena.
4. Moció per a climatitzar el mercat municipal i 
pintar tota la ferralla que el cobreix.
5. Moció per a pintar la façana de l´ajuntament.
6. Moció per a rebaixar l´IBI a les famílies 
nombroses i als discapacitats.
7. Moció perquè s´arreglen tots els parcs infantils 
del poble.
8. Moció perquè es repare el camí de Palmella, 
sobre tot en l´últim tram quan s´ajunta a la sèquia.
9. Moció perquè s´arreglen els  carrers del poble i 
que es faja un calendari de reparacions.
10. Moció sobre transparència municipal, per a 

saber tot el que gasten els regidors 
en el govern.
11. Moció per a posar 
desfibril·ladors en els edificis 
municipals i llocs públics per 
a intentar salvar si hi ha algun 
accident en estos llocs.
12. Moció protecció dels cítrics 
valencians, enfront de les 
importacions indiscriminades.
13. Moció a favor del dret civil 
valencià i les seues lleis.
14. Moció per a la construcció 
de nínxols en el cementeri.
15. Moció perquè s´arreglen els 
vàters del cementeri i es compre 
un carro per a transportar els 
fèretres.

Així volem donar compte al poble de la feina feta i 
dir que el Partir Popular d´Albalat està treballant 
per el bé de tots els veïns i veïnes i, continuarem 
fent-ho per tal que tinguem un poble NET, ple de 
vida i d´inversions en trellat, no ho dubteu. Dins de 
les nostres possibilitats ho intentarem.

Finalment volem agrair al Regidor Christian Moren 
per haver representat al Grup Popular en este 
ajuntament, i desitjar-li  a Bibiana Marco que entra 
com a nova Regidora , els millors dels encerts, 
perquè aquest encerts seran bo per a tots.

Per acabar, voldríem desitjar a tot el poble que 
passeu un bon període  estival i unes bones Festes 
d´agost 2017.

ESPAI PARTIT POPULAR
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Són ja dos anys els que, després que el veïnat decidira 
dipositar la confiança en l’actual equip de govern, 
ocupàrem una nova posició en l’escena política del 
nostre poble: la de formar part de l’oposició. 

Encetàvem el nou paper tornant-nos a alçar per a 
servir a una de les coses que més estimem, el nostre 
poble. I l’actual equip de govern va decidir, després 
de negar-se a firmar les condicions, propòsits i 
accions que havien de dirigir la nostra participació 
en les regidories, que no col·laboràrem amb ells. 
Deien que no feia falta firmar res, que sempre 
s’havia fet de paraula. No cal anar més lluny, el 
“pacte del Botànic” es va firmar, però a Albalat no. 
Vos ho contem per si no ho sabíeu, perquè eixes 
coses no es conten.

Des d’aleshores ho hem fet com millor creiem que 
s’ha de fer: proposant idees, criticant, oposant-
nos o recolzant aquelles mesures o fets que ho 
necessiten, des de la nostra nova posició, amb 
l’experiència que tenim, i pensant en el poble. Però 
segons l’equip de govern, només oposant-nos i no 
deixant-los fer. Com nosaltres no som els mestres 
del xafardeig i una imatge val més que mil paraules, 
vegen un resum de les propostes presentades per 
cada grup i el resultat segons haja estat aprovada, 
rebutjada o retirada, i jutgen:

En aquest temps hem passat de ser un poble model 
pel que fa a infraestructures i bona gestió, a ser tot 
el contrari. Per tots és conegut l’abandonament 
de moltes de les instal·lacions i espais municipals. 
A més a més, moltes de les propostes que poden 
resultar beneficioses per als veïns, tot i estar 
aprovades pel ple, simplement no es duen a terme. 
I el que és més preocupant, que d’això no conten 
res, és més, ho silencien. Posem un exemple, per a 
l’any 2016 es va aprovar (amb el vot en contra de 
l’equip de govern EU+COMP) una reducció en el 
preu de l’aigua perquè les condicions econòmiques 
sobre aquest subministrament ho permetien. Ara 
és l’hora que no s’ha aplicat, ni per al 2016, ni per al 
2017 i segurament per al que queda de legislatura, 
de manera que estem pagant més del que toca. Açò 
es diu democràcia?

La neteja és un problema preocupant per als veïns i 
veïnes. El poble està començant a estar en un estat 
d’abandonament lamentable. Només cal pegar una 
passejada per a vore males herbes, deixalles, brutícia 
a la piscina, branques, fulles, parcs infantils per 
reparar, etc.). Pensem que el carrer s’ha d’intentar 
tindre net, no ficant més contenidors, sinó netejant 
més sovint, i no val llavar-se les mans i dir que hi ha 
gent roïna. S’ha de netejar amb normalitat, i no quan 
la gent es queixe. I cal ficar solucions als problemes 
estudiant-se i escoltant a tots, siguen del teu signe 
polític o no.

Sabem que el poble és savi i no se li enganya durant 
molt de temps. Hem evitat citar qualsevol referència 
directa de problemes o situacions perilloses que 
han ocorregut o estan ocorrent, però saben molt bé 

de quins en parlem (si volen els ho podem contar o 
pot visitar la nostra pàgina de facebook). Des d’ací 
convidem a l’actual equip de govern que deixe la 
política autoritària i dèspota que està seguint i que 
es recolze en la nostra ajuda que mai li negarem. 
Nosaltres no.

ESPAI PSPV-PSOE
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ESPAI COMPROMÍS
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El passat 22 de desembre es va realitzar a la Sala 
de la Casa de la Vila una reunió informativa sobre 
la seguretat al terme a càrrec de l’alcalde, el grup 
especial de la Guàrdia Civil (ROCA), el tinent en cap 
de la comandància de Sueca i la policia local.

Amb motiu del temporal de pluja i vent dels passat 
16 al 20 de desembre, El ple aprova instar al govern 
central i a la Conselleria d’Agricultura a eximir del 
pagament de l’IBI rústic als agricultors al·ludint 
als factors de pèrdues importants en el camp pel 
temporal i l’episodi de fortes pluges del mes de 
desembre.

El passat 29 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.

ALBALAT: POBLE PILOT EN LA LLUITA 
BIOLÒGICA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE.

El mosquit tigre Aedes albopictus (Skuse, 1894), 
va ser detectat per primera vegada a Espanya l’any 
2004. Durant els últims anys aquest insecte ha 
invadit la costa mediterrània sent en 2009 quan es 
detectà per primera vegada a la nostra Comunitat.
Actualment aquest mosquit constitueix un seriós 
problema a nivell internacional, no tan sols per 
les molèsties que provoca sinó principalment 
per la seua capacitat de transmetre malalties tan 
perilloses com el Dengue, Chikungunya o la malaltia 
provocada pel virus Zika, que durant l’any 2016 va 
causar tants problemes sanitaris en Amèrica i que 
va ser declarada per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) com Emergència Sanitària de Salut 
Pública d’Importància Internacional (ESPII).

Control integrat de plagues
El control integrat d’aquesta plaga es presenta 
com la millor alternativa per a combatre’l. Aquest 
control implica utilitzar racionalment totes les 
eines disponibles de la manera més eficient possible 

i minimitzant l’ús 
de productes que 
resulten perjudicials 
per al medi ambient i la 
salut humana.

Lluita biològica
La lluita biològica 
mitjançant la Tècnica 
de l’Insecte Estèril 
(TIE) està aplicant-se 
en la nostra Comunitat 

des de l’any 2007 contra la Mosca del Mediterrani 
Ceratitis capitata. Aquesta tècnica consisteix en 
l’alliberament de mascles estèrils de la mateixa 
espècie a combatre que s’aparellaran amb femelles 
silvestres sent els ous posats per aquestes inviables.
Aquest any 2017, amb el suport de la Conselleria 
d’Agricultura i els Ajuntaments d’Albalat de la Ribera 
i de Polinyà de Xúquer, s’ha iniciat un projecte pilot 
d’aplicació de la TIE contra el mosquit tigre en 
el qual es contempla l’alliberament de mosquits 
mascles estèrils durant l’any 2018 per a combatre 
la plaga. Aquests insectes no impliquen cap perill 
per a la població ja que es tracta de mascles, que no 
piquen (únicament piquen les femelles).

Col·laboració i participació ciutadana
La col·laboració i implicació dels ciutadans resulta 
imprescindible per a aconseguir l’èxit en un 
Programa de Lluita Integrada, per això es realitzaran 
al llarg d’aquests dos anys xarrades informatives.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
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El passat mes de desembre les mestres voluntàries 
Amparo Torrent i Mercé Rumbau començaren les 
classes de castellà per a immigrants i, aquest curs 
escolar com a novetat, classes de valencià molt ele-
mental. Les classes es donen al Centre Dotacional els 
dijous de 9.15 a 10.30.

Els alumnes del centre Ausiàs March van realit-
zar una visita al Betlem Municipal i a l’exposició de 
Pintura instal·lats a la Casa del Bou durant els últims 
dies de desembre i van realitzar el taller amb l’auto-
ra Rebeca Plana «Pinta el que veus. Vull ser artista» 
amb l’objectiu d’impulsar la creativitat dels alumnes 
a través de l’art.

La biblioteca municipal i el Centre Dotacional han 
ampliat el seu horari per tal de donar servei als estu-
diants en època d’exàmens. Aquest és un servei que fa 
anys que funciona i que els joves valoren positivament.

El 16 de gener començà a l’IES Sucro el segon tri-
mestre de les classes de valencià amb la continuïtat 
de 30 alumnes.

L’Ajuntament impulsa entre els escolars el respecte 
al Medi Ambient. Així, els escolars des d’infantil fins 
a 4t de primària van gaudir de l’espectacle de titelles 
«Cabolín de la Manxa» el passat 30 de gener, a càrrec 
de la companyia «En tu cole». L’obra té com a objectiu 
conscienciar els xiquets i xiquetes sobre la importàn-
cia del reciclatge de forma didàctica i divertida. Cabo-
lín, a més, requereix la participació i l’ajuda dels pre-
sents per a poder acabar la seua aventura.

El passat 17 de febrer els i les alumnes del col·legi 
Ausiàs March visitaren la Finca Experimental Sin-
yent de l’AVA a Polinyà per conèixer de primera mà 
els conreus i les llavors més característics de l’agri-
cultura autòctona. La visita va comptar també amb la 
presència de l’alcalde.

El passat 10 d’abril els alumnes de primària del col·le-
gi Ausiàs March i de l’IES Sucro van tindre l’oportuni-
tat de participar en una particular classe d’anglès en 
assistir a la representació d’una obra, a la Casa de la 

Cultura, de la companyia «Forum Teatre i Educació», 
qui va posar en escena un divertit espectacle on els i 
les alumnes s’ho van passar en gran gaudint de l’obra.

L’Ajuntament crea el Club de de Lectura en valencià. 
El Club de lectura no és més que una tertúlia literària 
al voltant d’un llibre que s’ha llegit prèviament, amb la 
presència del seu autor. El passat mes de febrer es va 
celebrar la primera sessió comptant amb la presència 
de l’autora de «El retorn de l’Hongarès», Anna Moner, 
cosa que va aportar un valor inestimable a la iniciati-
va, ja que poguérem parlar directament amb l’escrip-
tora i intercanviar perspectives.

La darrera sessió es va celebrar el passat 4 de maig. 
Aquesta vegada el llibre triat era «10.193 Escuma de 
mar» de Manel Josep i Ariyó. Parlant amb l’autor ens 
adonàrem que aquest llibre és una defensa de la dig-
nitat humana i de la seua ànsia de llibertat.
Es tracta d’una activitat oberta a tot tipus de públic, 
amant de la lectura. Les reunions solen ser els dijous 
a les 19.30 al Centre Dotacional. Per ser membre cal 
que t’apuntes a la biblioteca i es posaran en contacte 
amb tu per a la següent trobada.

El passat mes d’abril amb motiu del Dia del Llibre es 
van organitzar una sèrie d’activitats, d’allò més va-
riades, lligades de nou amb el lema «més llibres, més 
lliures». A la biblioteca municipal es va fer la presen-
tació del llibre «D’una terra a la vora del Xúquer» a 
càrrec del seu autor Vicent Climent. També es van fer, 
a la Casa del Bou, el contacontes «Kamishibai, contem 
un quadre» i un taller d’animació lectora «La ruta de la 
seda», on se sortegaren entre tots els xiquets i xique-
tes assistents 5 exemplars del conte educatiu «La ruta 
de la seda. De Xian a València», que fa un recorregut 
per València des de l’arribada de la seda al segle VIII 
fins a l’actualitat.

El passat 30 d’abril el col·legi  Ausiàs March va parti-
cipar en la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribe-
ra, amb el lema «Creixem en valencià» que es va cele-
brar a Guadassuar. A l’acte d’inauguració també hi va 
assistir l’alcalde de la Vila, Felip Hernándis, juntament 
amb molts altres alcaldes de la Ribera.

EDUCACIÓ
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REFORMES AL POLIESPORTIU. L’Ajuntament ha 
començat les obres de reforma de les instal·lacions 
del poliesportiu municipal. En concret s’ha fet 
la tanca del poliesportiu, s’ha pintat la pista de 
futbet, s’han talat tots els arbres i s’ha condicionat 
l’entrada lateral. Entre les actuacions previstes es 
troba actuar en la rampa a la piscina, la creació d’uns 
vàters polivalents i la tala dels arbres que donen a 
la carretera i que es troben dins del camp de futbol, 
així com el canvi de tanca.

Dins del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 
de Diputació, s’han reasfaltat els camins de 
Palmella, la Vint-i-huitena, el Realenc. També el 
camí de la Mola ha estat reasfaltat i ampliat. Des de 
l’Ajuntament agraïm la col·laboració, en aquest camí 
en concret,  de la Séquia Reial del Xúqer per la seua 
aportació de 5000 blocs.

El passat 2 de febrer l’alcalde va rebre l’acta de 
canvi de titularitat a l’Ajuntament d’Albalat del 
tram de la carretera CV-531.

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla de 
seguretat per als vianants i el trànsit. Els objectius 
de les actuacions posades en marxa són augmentar 
la seguretat i facilitar la mobilitat dels vianants. La 
primera línia d’actuació contempla accions com 
el repintat de passos de vianants. La segona línia 
d’actuació és el reforç de la senyalització per evitar 
l’aparcament en el Centre de Salut.

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MANTENIMENT
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El parc infantil Tirant Lo Blanc està sent objecte 
d’una remodelació per millorar la seua seguretat i el 
seu aspecte. Com a novetat principal, es contempla 
la tematització de l’espai per segments d’edat. A 
més en altres parcs s’han substituït els jocs infantils 
que estaven en mal estat.

S’han instal·lat banquets nous per a renovar el 
mobiliari urbà.

S’han instal·lat dos nous aparells en el parc 
saludable, que ajuden a reforçar la musculatura i la 
flexibilitat.
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PER NADAL A ALBALAT! Les activitats de Nadal 
arrancaren el passat 17 de desembre amb la 
inauguració a la Casa del Bou del betlem municipal i 
de l’exposició de pintura «La Sega» de Rebeca Plana.
Es realitzaren també els diferents tallers de Nadal 
tant per a adults com per a xiquets i el teatre familiar 
«Això era i no era». La música també va estar present 
per Nadal amb el concert de l’Ateneu Musical i 
Cultural, el concert dels Jubilats i Pensionistes, la 
Mostra de Folklore del Grup Segreny amb el grup El 
Bombo de Tomelloso, i «Un conte de Nadal» a càrrec 
de la Banda Jove i els alumnes de l’Escola de Música.
També es va dur a terme la Campanya «Compra 
als forns tradicionals» i el concurs «Ornamentació 
nadalenca». La participació en aquesta II edició ha 
estat el doble que l’edició anterior. Amb aquest 
concurs es pretén impulsar l’animació comercial i 
crear un ambient nadalenc i festiu.

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT. El 5 de gener 
la il·lusió dels més xicotets inundà el poble amb 
la visita dels Reis d’Orient, acompanyats per 
diferents figures i elements màgics. L’espectacle va 
comptar amb la participació de més de 50 persones 
voluntàries del poble.

El passat 17 de gener Albalat es 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 22 de gener  el Cor i l’Orquestra de 
cambra del Conservatori superior de Música de 
València ens va oferir un concert sota la direcció de 
Ramón Ramírez en l’església parroquial,

CULTURA I FESTES



13

PROGRAMACIÓ CULTURAL D’HIVERN. Aquesta 
programació començà amb la  xarrada  «Entendre 
i mamprendre l’art» a la Casa del Bou a càrrec de 
Rebeca Plana i Paco Arnau, i acabà el passat 25 
de febrer amb la companyia de Gandia Aiguamar 
Teatre, que  ens representà el seu espectacle «Trio 
Fararona».

En un gran ambient festiu, el passat 4 de març va 
tindre lloc des del balcó de la Casa de la Vila la Crida, 
marcant així oficialment l’inici de les festes falleres 
2017, any en què se celebra el reconeixement 
d’aquesta tradició tan valenciana com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Més de 20 xiquets i xiquetes han participat al Taller 
de Pasqua organitzat per l’Ajuntament que ha tingut 
lloc al poliesportiu. Entre altres jocs tradicionals 
jugaren al mocadoret, la corda, ballaren la tarara...

JORNADA DE MEMÒRIA HISTÒRICA.
El passat 10 d’abril Albalat va rebre la visita del 
brigadista internacional Josep Almudéver. Els 
primers en escoltar les seues vivències va ser 
l’alumnat de l’IES Sucro, als quals es va fer una 
xerrada sobre la seua estada al front de l’Ebre l’any 
1938. A les 13 hores va ser rebut a la Casa de la 
Vila per part de l’alcalde i la corporació local, a més 
de deixar constància de la seua visita signant el 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament. Finalment a les 19 
hores va fer una xerrada oberta al públic en general 
al Centre Dotacional. En l’acte es va destacar 
l’important legat històric que transmet a hores d’ara 
amb quasi 98 anys d’edat.
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Al Casal Jove s’han realitzat diversos tallers com el 
taller de Còmic.

L’últim cap de setmana d’abril es va portar a terme 
el I Intercanvi Juvenil entre Pilar de la Horadada 
i Albalat de la Ribera. En aquesta ocasió els joves 
de Pilar de la Horadada visitaren el poble d’Albalat. 
Al voltant de 40 persones entre monitors i joves, 
entre 12 i 17 anys, gaudiren de les activitats que van 
preparar Xúquer Monitors.

El dissabte 22 en primer lloc visitaren la Casa de 
la VIla on van ser rebuts per les regidores, visitaren 
després la Casa del Bou i el pont. Continuaren amb 
jocs  per potenciar la relació entre els joves de les 
diferents localitats.

El diumenge 23 van realitzar una ruta de 
senderisme per la marjal visitant els ullals. 
Els i les joves valoraren molt positivament 
l’intercanvi.

Uns 1200 valents i valentes desafiaren el fred per 
participar en la cursa més divertida de tot l’any. 
La tradicional Sant Silvestre s’ha convertit en un 
espectacle que barreja esport i disfresses i serveix 
per acomiadar l’any amb un somriure. Com tots els 
anys la inscripció és solidària, és a dir, consisteix a 
donar un quilo  de menjar no perible.

El passat 22 de juny es va celebrar al Centre 
Dotacional el I Torneig Infantil d’Escacs organitzat 
per la regidoria d’Esports, on van participar 49 
xiquets i xiquetes de diferents pobles de la Ribera 
(Cullera, Sueca, Alzira, Silla, Guadassuar i Benifaió).
 

Albalat acull el Campionat autonòmic de Duatló 
per equips. Fruit de la iniciativa d’uns afeccionats a 
l’esport i amb el suport de l’Ajuntament, el passat 25 
de febrer es va celebrar el Campionat Autonòmic de 
Duatló per Equips  amb un gran èxit de participació: 
786 participants i 140 equips. Com a novetat 
d’aquesta edició, el campionat va ser anunciat a 
TV Mediterráneo i concretament en el programa 
Cronotv, on intervingueren la regidora d’Esports, 
Àngela  Aleixandre i la directiva del Club de Triatló 
Tralbalat.
 
Arran de l’exhibició de la classe de tennis, s’ha creat 
al poble l’Escola de Tennis amb diferents nivells i 
per a totes les edats. Més informació al Poliesportiu 
o a la Regidoria d’Esports.

JOVENTUT

ESPORTS
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Al passat BIM informàrem de la subvenció 
aconseguida per l’Ajuntament per a la contractació 
de joves en programa Salari Jove. Així durant 6 mesos 
s’ha comptat amb un reforç de dos electricistes i un 
llanterner.

Dins del Pla d’Ocupació Conjunt s’ha contractat un 
arquitecte durant 4 mesos.

Dins del Marc del Programa «Pràctiques 
formatives per a joves» de la Diputació de València 

en la modalitat «Post», ens han concedit una beca 
de Formació «Postgrau» amb una durada de 6 
mesos, concretament en l’especialitat d’informàtica 
per implantar el portal de transparència.

Dins el programa EMCORP s’han contractat 4 
persones del poble durant 4 mesos que s’han 
dedicat a la neteja del municipi.

El passat 9 de desembre van finalitzar les sessions 
de gerontogimnàstica amb un berenar.

En desembre es va fer una recollida solidària d’ali-
ments i joguines per a enviar als refugiats. L’Associa-
ció local «Ajuda els refugiats» vol donar les gràcies a 
tots els veïns i veïnes que desinteressadament por-
taren aliments i joguines per al camp de refugiats. 
GRÀCIES A TOTS!

El passat mes de gener es va crear entre els 14 mu-
nicipis del Partit Judicial de Sueca el grup «Treball 
en xarxa per la igualtat i la inclusió».
La primera actuació per part del grup ha estat una 
campanya de conscienciació per un llenguatge no se-
xista durant les festes de falles amb el lema «Vivim les 
falles amb respecte i emprem un llenguatge inclusiu».

Durant la setmana del passat 8 de març es van ce-
lebrar diversos actes amb motiu del Dia de la Dona. 
Les activitats es van iniciar amb la inauguració de 
pintura a la Casa del Bou a càrrec de l’Associació de 
Pintura i Manualitats i de fotografia a càrrec de San-
tiago Mulet.

Unes altres activitats foren el Taller de samarretes 
i de Dansa oriental, i la xarrada-col·loqui «Dones de 
frontera».

Els xiquets i les xiquetes també foren protagonistes 
en els actes de reivindicació amb motiu d’aquest dia. 
Així gaudiren de l’ animació lectora « A mi no ’agra-
den les sabates de cristall» al Centre Dotacional.

SERVEIS SOCIALS

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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2/12/2016: assistència de l’alcalde a una reunió in-
formativa al Saló d’Actes de la Cambra Agrària de 
Benifaió amb representants de la Conselleria de Sa-
nitat Universal i Salut Pública per explicar la situació 
actual del contracte de gestió del Departament de 
Salut de la Ribera.

9/12/2017: assistència de la regidora de Benestar 
Social a una reunió a Favara junt a altres regidors i 
alcaldes amb el magistral José Luis Mendoza i el res-
ponsable de víctimes de gènere de Sueca, Agustí Sa-
pinya, per crear el grup «Treballant per la Igualtat».

17/1/2017: reunió de l’alcalde junt a altres alcaldes 
de la comarca amb el director general de l’Agència 
de Seguretat i Resposta a les Emergències i el direc-
tor territorial de Presidència per tractar els danys 
produïts per les fortes pluges del mes de desembre.

31/1/2017: l’alcalde rep la visita a l’Ajuntament de 
l’empresa seleccionada per Diputació (Marenos-
trum) per a la redacció del Pla General del poble.

15/2/2017: assistència de la regidora de Benestar 
Social a una reunió a Sueca junta amb la resta de 
membres del grup Treballant per la Igualtat i Mònica 
Oltra, vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives.

3/3/2017: assistència de la regidora de Benestar 
Social a una reunió a Tavernes junt amb la resta de 
membres del grup «Treballant per la igualtat».

6/4/2017: assistència de l’alcalde a una reunió junt 
a altres alcaldes de la Ribera amb la consellera de 
Sanitat Carmen Montón Giménez, informant sobre 
el manteniment de la cartera de serveis de l’Hospital  
de la Ribera en la seua integritat i el manteniment del 
personal.

8/5/2017: assistència de l’alcalde a una reunió junt 
a altres alcaldes a la Junta del Parc de l’Albufera, 
amb la presència del secretari autonòmic de Medi 
Ambient, Julià Álvaro i el director general de Mitjà 
Natural, Antoni Març. Allí es presentaren unes bases 

per al règim de desguàs del llac de l’Albufera.

9/5/2017: assistència de l’alcalde junt a altres alcal-
des de la Ribera a una reunió amb el director gene-
ral de l’Aigua per parlar sobre el projecte d’infraes-
tructures, amb motiu de la millora de les xarxes de 
distribució.

11/5/2017: assistència de l’alcalde junt a altres al-
caldes de la Ribera a una reunió amb la directora 
general de l’Alta Inspecció Sanitària, Isabel González, 
on els va fer arribar un missatge de tranquil·litat res-
pecte al futur de l’assistència sanitària en el Departa-
ment de Salut de la Ribera.

25/5/2017: reunió de l’alcalde amb la directora 
general d’Alta Inspecció Sanitària, Isabel Gonzá-
lez, acompanyada per la directora territorial, Maite 
Cardona i el cap de servei d’avaluació d’assistència, 
Miguel Barberá. Van visitar el Centre de Salut i es 
van reunir amb els treballadors sanitaris per a infor-
mar-los sobre la reversió al sistema públic. L’alcalde 
va aprofitar per informar-los de les deficiències ací al 
poble, sobretot la falta de transport fins a l’hospital i 
la necessitat de més servei de pediatria.

REUNIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS



17

COL·LABORACIONS | 1

TRASLLAT D’INSCRIPCIONS DE NAIXEMENTS.

Continuant amb la sèrie d’articles de caràcter informatiu 
de determinats aspectes processals en matèria de 
Registre Civil que puguen ser útils i d’interés per als 
veïns i veïnes, hui tractaré d’un tràmit registral del qual 
encara hi ha gent que desconeix. Es 
tracta del trasllat d’inscripcions de 
naixements.

Un principi fonamental de 
l’organització del Registre Civil 
espanyol és la determinació de 
la seua competència per raó d’un 
criteri general de territorialitat: 
Els fets bàsics inscriptibles han de 
reflectir-se, excepte comptades 
excepcions, en el Registre 
corresponent al lloc on aquells 
hagen succeït. Esta regla, com 
és natural, regix per a un fet tan 
important i essencial com és la 
inscripció de naixement.(Articles 
16 de la Llei del Registre Civil y 68 
del seu Reglament). 

A més, la cosignació específica 
del lloc del naixement és una dada fonamental de l’acta 
i del que esta dóna fe (artícle 41 de la Llei del Registre 
Civil) perquè esta dada no sols constituïx un element 
imprescindible per a la identificació de les persones, 
sinó que pot tindre una repercussió directa a altres 
efectes administratius o civils com, per exemple, amb la 
nacionalitat o amb el veïnat civil del/la nascut/da.

Enfront d’estes consideracions és també un fet cert que en 
molts termes municipals d’Espanya no naix pràcticament 
cap xiquet/ta. Els parts requerixen, cada vegada més, 
assistència mèdica i les clíniques de maternitat només 
estan instal·lades, generalment, en poblacions importants 
o en les anomenades com a capçaleres de cada comarca. 
És comprensible, doncs, el clamor popular en aquelles 
poblacions que veuen que amb el pas dels anys es queden 
sense naturals de la respectiva població encara que el 
seu padró municipal reflectisca que els nascuts i els seus 
progenitors estan domiciliats en ella. Per les raons abans 
apuntades és obvi que el Registre Civil no pot resoldre 
íntegrament el problema social denunciat.

Ara bé, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 35/1981, 
de 5 d’octubre (modificadora de l’article 20 de la Llei 
del Registre Civil) hi ha una solució que permet que la 
inscripció de naixement, una vegada practicada en el 
Registre Civil competent, siga traslladada al Registre 
Civil del domicili del nascut/da o, en cas de ser menor 
d’edat, al domicili dels seus progenitors, el que suposa, 
per descomptat, una major facilitat per als interessats a 
l’acostar-los el servici públic del Registre Civil.

Hui en dia, amb les posteriors modificacions introduïdes 
en la Llei i Reglament del Registre Civil, este assumpte 
queda solventat ja que actualment, encara que un xiquet 
o xiqueta haja nascut en l’hospital universitari de la Ribera 
(Alzira) o en qualsevol altra clínica privada, es considera a 
tots els efectes legals que el lloc de naixement de l’inscrit/

ta és el municipi on se practica la 
pròpia inscripció. En el nostre cas, 
en el Registre Civil d’Albalat de 
la Ribera, evitant desplaçaments 
innecessaris a altres poblacions 
per a demanar una simple partida 
de naixement i incrementat així 
mateix el cens demogràfic de la 
població.

L’article 76 del Reglament del 
Registre Civil preveu que poden 
sol·licitar el trasllat de la inscripció 
de naixement el propi inscrit/ta o 
els seus representats legals en cas 
de ser menor d’edat.

Una vegada traslladada una 
inscripció de naixement al Registre 

Civil del domicili, hauran de 
transcórrer 25 anys perquè puga admetre’s un posterior 
trasllat al Registre Civil del nou domicili. (Article 76 del 
Reglament del Registre Civil)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SO·LICITAR EL 
TRASLLAT.

La documentació que s’ha de presentar en el Registre 
Civil per poder tramitar el trasllat de la inscripció de 
naixement és la següent:

·  Instància dirigida al Registre Civil sol·licitant el 
trasllat de la inscripció de naixement, la qual també 
està disponible en la mateixa oficina del Jutjat de 
Pau.

·  Fotocòpia del DNI de l’interessat/da per les dues 
cares.

·  Certificació literal de la inscripció de naixement que 
es pretén traslladar.

·  Certificació d’empadronament de l’interessat/da 
expedida per l’Ajuntament.

Totes les actuacions motivades per tramitar el trasllat de 
la inscripció de naixement són absolutament gratuïtes.

Per a més informació sobre este assumpte, en el cas 
que trobeu cap dificultat, podeu dirigir-vos al Registre 
Civil (Jutjat de Pau) on vos facilitaran tota la informació 
necessària.

                                                                           El Jutge de Pau
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La lletra menuda

“La nostra societat
l’hem format amb la nostra falta d’esperit;

          és com si ens la meresquérem.”

Charles Bukowski

Estava citat a les 12 h amb el subdirector del banc 
BB (Black Banc). Tant Carme com jo havíem sigut 
despatxat dels treballs per retall de personal, feia 
un any i mig. Des de feia tres mesos no havíem 
pogut pagar la quota de l’hipoteca o almenys la seua 
totalitat (diners perduts) i per esta raó ens citava 
per segona volta el banc. Tot pareixia anar bé, amb 
bones intencions per buscar la solució i així m’ho 
va fer veure el subdirector, fins que després de les 
salutacions entrarem en matèria...

La reunió, per moments, s’estava tornant molt tensa 
i només li volia fer veure al subdirector del banc 
que el que em demanava era impossible. No podia 
pagar la quota de la hipoteca i alhora mantindre la 
família. La faena escassejava i el poc treball que hi 
ha, és, d’unes condicions pèssimes que no tan sols, 
no em servixen per a viure mitjanament bé, sinó 
que tampoc em permetrien pagar la quota i tirar 
endavant la família. De totes maneres, era una 
opció, una bambolla d’oxigen amb data de caducitat. 
La resposta del subdirector va ser, com a mínim, 
pertorbadora: –Em té igual com t’ho fas. Treball en 
negre, venent droga o prostituint-se, però vosté ha 
de pagar.

Li vaig demanar una moratòria, reunia tots els 
requisits, però no estava obligat a donar-me-la i la 
va desestimar de seguida. Ni tampoc la presència de 
la PAH dies abans, li havia fet reconsiderar res. Les 
darreres paraules del subdirector foren ben clares:

–Abans de firmar qualsevol paper s’hauria de llegir 
la lletra menuda, no estem parlant d’un xec en blanc 
amb unes condicions que vosté pot canviar quan 
vulga.

Cert, no podia canviar-ho. De fet m’agradaria seguir 
pagant la quota, el problema és que no puc pagar-
la en circumstàncies clarament de subsistència. El 
banc, m’obligava a triar entre el futur de la meua 
família o ells. Els bancs, no entenen que si no es pot 
viure, menys, pagar. No vaig sopar eixa nit buscant 
en un mar de paperassa alguna solució. Vaig revisar 
paper a paper, fins que a la matinada, sorpresa! 

Trobí un document. No era la solució, però ens 
llevàvem la càrrega econòmica de damunt. Vaig 
despertar als xiquets que dormien, els vaig portar 
a espentes fins a la sala d’estar on estava Carme. Els 
vaig explicar tot el pla i fins que no estiguérem tots 
convençuts, no es va iniciar l’execució d’aquest. El 
darrer dia, del termini del pagament de les quotes 
endarrerides, a les deu del matí tocades i amb l’ajuda 
d’uns amics també aturats, i que abans treballaven 
en la construcció, vaig deixar en la mateixa porta del 
banc BB tres contenidors, rajola a rajola, el que fins 
llavors havia sigut ma casa, la meua llar. Ara, era un 
muntó de runes i pols. Quan va eixir el subdirector 
al carrer i va veure la desfeta, em preguntà furiós 
què volia dir tot allò. Li vaig respondre:

–Cal llegir la lletra menuda, l’edifici podia ser del 
banc, però el terreny és meu. Per tant, tenia raó 
vosté: no era un xec en blanc.

Sort, que l’àvia de Carme té una casa mig caient 
que reformarem a poc a poc i com puguem, la 
família intentarà portar el pa a casa. Mentrestant 
conviurem amb ella. 

Oscar López Roig

Qualsevol semblança amb la realitat és pura 
coincidencia.
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PROPERS EVENTS
> Més activitats culturals.

> Festes d’agost.

> Sopar Estellés.

> Nova sessió del Club de Lectura.

> Campanya de sensibilització recollida excrements de gossos.

Per a comunicar-vos amb els regidors podeu 
emprar els seguents correus.

Alcaldia: aribera_alc@gva.es

Grup municipal EUPV
Felip Hernandis  aribera_fhe@gva.es
Teresa Meléndez: aribera_tme@gva.es
Àngela Aleixandre: aribera_aal@gva.es
Vicen I.Benavent: aribera_vbe@gva.es

Grup municipal PP
Vicent Mulet: aribera_vmu@gva.es
Esther Chordà: aribera_ech@gva.es

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

Grup municipal Compromís
Marc Alacreu: aribera_mas@gva.es

COMUNICA’T AMB NOSALTRES




