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AAllbboorraaiiaa
El Teu 

Poble!

Manuel Álvaro hauria
de dimitir o abandonar
la seua activitat privada
i explicar la situació

Àngels Belloch, candidata a l’alcaldia

L’alcalde d’Alboraia,
Manuel Álvaro, va re-
conéixer en el Ple municipal
ordinari del 31 de gener que
compatibilitza el seu càrrec
d’alcalde amb el treball com
a diputat en la Diputació de
València, el de president del
PP de l’Horta Nord, amb el
treball com a conseller dele-
gat en una empresa que va
treballar en el passat per a
l’Ajuntament d’Alboraia. 

En el torn de precs i pre-
guntes, una persona va llegir
un manifest que es pot con-
sultar en Internet, i li va
llançar alguna pregunta.
L’alcalde va acceptar que tre-
balla per a una empresa pri-
vada. 

En els dies successius s’ha
alçat una cadena de declara-
cions i contradeclaracions, i
l’alcalde ha denunciat els
fets davant la Guàrdia Civil.
Al mateix temps, en Internet

diversos foros han reproduït
el comunicat en el qual s’ex-
plicava la situació. 

El que està clar, per al
Bloc, és que, si es confirmara
els extrems que l’alcalde va
reconéixer, no hauria de
compatibilitzar ser alcalde i
tots els càrrecs que Manuel
Álvaro té en el PP, amb la
figura de conseller delegat
d’una empresa que pot rebre
adjudicacions de l’Adminis-
tració pública, i per tant, de
possibles ajuntaments gover-
nats pel seu partit, el PP. 

La regidora rep el recolzament de militants, simpatitzants i veïnes i veïns

Alboraia dedicarà un carrer al mestre
i alcalde republicà Salvador Martínez

No al tancament de les urgències
del carrer Alboraia de València

L’Ajuntament d’Alboraia, en sessió del 31 de gener, va
aprovar una moció institucional presentada pel Bloc a
través de la regidora Àngels Belloch. L’objectiu de la
moció és dignificar la figura del mestre Salvador Martínez
Torres, a qui se li dedicarà un carrer.

Martínez va ser alcalde d’Alboraia entre març i juliol de
1936, i posteriorment, inhabilitat pel règim franquista per
a exercir com a mestre durant 21 anys. Don Salvador va
sobreviure donant classes particulars en Alboraia a milers
de xiquets i xiquetes, en el carrer Cabanyal. Molts veïns
encara el recorden. Continua en pàgina 2. 

L’alcalde treballa 
actualment en
una empresa que 
fa un temps va 
rebre una concessió
per l’Ajuntament 
d’Alboraia

Mireia Pep

Josep Nel·la

Carles Jordi

Álex Raquel

Conxa Pau

Antoni Tico

Julià Isabel

Toni Lluís

Enric Cristòfol

Enric Mábel

L’Ajuntament d’Alboraia demanarà a
la conselleria de Sanitat que no tanque
el servei d’urgències de l’ambulatori
del carrer Alboraia de València. La
proposta va ser feta per la regidora del
Bloc, Àngels Belloch, coneixedora de
la intenció de Sanitat de dur aquelles
urgències tant a Massamagrell com a
Serreria. 

Per evitar que els veïns d’Alboraia
deixen de tindre aquest servei, va
plantejar que o bé es dote de més re-
cursos els centres d’Alboraia, espe-
cialment Els Furs; o bé que es
mantinga el servei. Per contra, hi ha el

risc de saturar més encara les urgèn-
cies del Clínic que s’ha de dedicar a
les urgències més greus. A més, també
s’ha demanat que conselleria dote
Alboraia amb el nou pediatre que va
prometre fa dos anys. La proposta
completa la tens en la web: 
www.blocalboraia.info. 

La proposta va ser presentada pel
Bloc i aprovada per unanimitat

La proposta del Bloc va
ser aprovada i demana
que Sanitat duga un 
pediatre més a Alboraia
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Resulta curiós, molt curiós, que
cada volta que es demana als nos-
tres polítics que facen públics els
seus béns, trobem que aquests són
més bé escassos o nuls. Després de
12, 16 o 20 anys de sous de 60, 80
o 120.000 euros anuals, dietes,
despeses de representació i altres
beneficis, sols tenen un piset, amb
hipoteca i tot, i pocs estalvis.

Guanyar molts diners i no tindre

estalvis no resulta molt tranquil·lit-
zador per a qui administra els nos-
tres diners. I després passa el que
passa i tenim el que tenim.

Però açò no és tot. Quins sous
tenen els nostres polítics, els repre-
sentants dels veïns i veïnes? En
molts casos volen comparar-los
amb els de les empreses privades,
sobretot quan en l’empresa pri-
vada són més alts. Ací la pregunta

seria la següent: tenen la mateixa
qualificació, experiència, coneixe-
ments d’idiomes i responsabilitat
dels resultats que els càrrecs exe-
cutius de les grans empreses?

Està clar que un polític que es
dedique única i exclussivament a
la gestió ha de cobrar un sou
digne. Ara bé, vivim un cas, l’A-
juntament d’Alboraia, on hi ha, al-
menys fins el moment d’escriure

aquest article, a principis de febrer,
regidors alliberats a jornada com-
pleta, assessors, regidors alliberats
a temps parcial cobrant sous altís-
sims, etc. Ha arribat el moment de
dir prou novament. El Bloc ve de-
manant aquesta legislatura fer des-
aparéixer alliberaments que
sempre hem considerat excessius,
els de quasi tots els regidors del
PP, però que en una conjuntura

com l’actual, són més innecessaris
que mai. En l’ajuntament tampoc
calen càrrecs de confiança. 

¿On estaria un directiu que fa un
programa d’inversions que dispara
el dèficit fins a la suspensió de pa-
gaments i un ERE dels treballa-
dors? En la cua de l’atur ja fa anys.
Si no volem aquests directius, ara
tindrem la possibilitat d’enviar-los
al Servef. Si volem.

Polítics roïns per a administrar l’interés general

El veïnat del carrer Mestre Serrano i entorn del Centre de Salut dels
Furs reclama a l’Ajuntament el reasfaltat del carrer i millors serveis
El Bloc es va reunir amb un grup de veïns que posteriorment han traslladat les seues peticions a l’Ajuntament

Els veïns dels carrers Mestre Se-
rrano, Pintor Peris Aragó, Beni-
maclet i els carrers dels voltants
del Centre de Salut ‘Els Furs’
d’Alboraia, DEMANEN: 

- Que milloren l’accessibili-
tat de tots els carrers citats.
Les voreres no estan condiciona-
des amb rampes per a persones
amb mobilitat reduïda (cadires
de rodes, carros xiquets, carros
compra...). A més algunes vore-
res són massa estretes, com junt
al Parc de Fusta, en el carrer Be-
nimaclet.

- Que pinten els passos de via-

nants, en alguns llocs ni s’in-
tueix la seua existència.

- Que es repare perquè l’asfal-
tat de molts carrers presenta
un estat lamentable, amb clots
i irregularitats. El clot del cantó
Benimaclet/Mestre Serrano pot
provocar accidents (foto). 

- Que s’establisca un horari
d’obertura i tancament del Parc
de Fusta, i fer-lo complir. 

- Que l’autobús que replega
els xiquets al final del carrer
Mestre Serrano pare en un altre
lloc. Al ser un carrer de doble di-
recció, i pel qual s’ha desviat el
trànsit, provoca moltes molèsties

-Que millore la neteja de la
zona i que es revise el clavegue-
ram de les proximitats del Parc
de Fusta perquè quan plou no
traga.

Els veïns demanen
més accessibilitat,
reasfaltar el carrer
Mestre Serrano, un
horari per al Parc de
Fusta o canvis en el
recorregut del Bus

Salvador Martínez: alcalde uns mesos, mestre una generació

A mesura que va passant el
temps, queden els fets i el re-
cord de les persones. Don Sal-
vador Martínez, alcalde i
mestre d’Alboraia, és una
d’eixes persones inesborrables
en la memòria col·lectiva del
poble. Per ser alcalde durant
uns mesos, va patir durant 21
anys la inhabilitació professio-
nal. Una injustícia. Abans de
presentar la moció, en el Bloc
érem conscients que era una
necessitat reconéixer a
aquesta persona, encara que
fóra més de 40 anys després
de la seua mort. Hem pogut
comprovar com molts veïns i
veïnes del poble tenien un
molt grat record dels ensenya-
ments de don Salvador. Perso-
nes que hui tenen més de 60
anys, però que, com a diposi-
taris de la memòria i els fets
del nostre poble, guarden un
record d’ell com a home just i
conscient del valor de l’educa-
ció. 

Àngels Belloch i Aguilar, en nom
i representació del GRUP MU-
NICIPAL BLOC NACIONA-
LITA VALENCIÀ a
l’Ajuntament d'Alboraia, proposa
la següent MOCIÓ:

La Guerra Civil que va patir el
poble espanyol entre els anys
1936 i 1939 va deixar moltes se-
qüeles en la societat que encara
hui perduren. Persones desapare-
gudes, persones afussellades i so-
terrades en foses comunes, o
persones que van haver de mar-
xar a l’exili. 

Com a conseqüència de la prò-
pia Guerra, per haver pres part en
el bàndol perdedor, moltes perso-
nes patiren, dins del país, altres
conseqüències: el desterrament,
la pèrdua del lloc de treball o la
inhabilitació professional. 

En Alboraia, com a conseqüèn-
cia de la Guerra Civil, també van
haver persones que patiren
aquestes conseqüències.

El mestre nacional en Salva-
dor Martínez Torres, home d’e-

ducació i pensament liberal, qui
mai al llarg de la seua vida va
militar en cap partit polític, i que
va ser alcalde d’Alboraia (obligat
per la difícil situació de l’Admi-
nistració Local d’aquell mo-
ment) entre març i juliol de l’any
1936, també va ser una d’aque-
lles víctimes abans esmentades.
La seua condició d’haver sigut
alcalde va provocar que una ve-
gada finalitzada la Guerra, fóra
inhabilitat en l’exercici de la seua
condició de mestre. Concreta-

ment durant 21 anys de la seua
vida, entre 1939 i 1960. Durant
aquest temps, moltes persones
del poble ho recordaran encara,
don Salvador va continuar exer-
cint la seua professió al carrer
Cabanyal, sent un exemple de
bona pràctica educativa i de
tracte personal. 

Precisament, don Salvador
tenia un germà que també era
mestre, i que també fon inhabili-
tat i que posteriorment va ser re-
conegut en dates recents amb el
nom d’un institut a Aldaia. 

En 1960, i per l’acció prèvia de
l’alcalde José María Roig, don
Salvador Martínez Torres va
poder tornar a exercir com a mes-
tre nacional, si bé va morir al poc
de temps, concretament l’any
1966, quan estava destinat a Al-
farp. 

El Bloc pensa que els actuals
regidors i regidores del Ple Mu-
nicipal d’Alboraia, però també
els que ens han precedit i els que
ens succeïran, tenim el deure de

reconéixer aquesta persona, don
Salvador Martínez Torres. Es
tracta d’un home que va lluitar
per la llibertat, la igualtat i la de-
mocràcia en el nostre poble, per
dur endavant la gestió municipal
com a representant de l’ajunta-
ment legalment constituït, i que
precisament per això va pagar un
preu molt alt: la inhabilitació per
a l’exercici de la seua professió
pública, mestre. 

És per això que el Bloc DE-
MANA: 

- Que se li dedique un carrer a
don Salvador Martínez Torres, i
que es rotule, ‘Mestre i alcalde
Salvador Martínez’, o el que de-
cidisca la família. 

- Que el Periòdic d’Alboraia i
els mitjans municipals informen
d’aquesta moció. 

- Que el Ple aprove la moció
com a senyal de reconeixement a
una persona digna, honrada i
justa, que mai hauria d’haver
sigut apartada de la seua profes-
sió per motius ideològics.

Reproduïm el text de la proposta que va aprovar el Ple Municipal d’Alboraia el passat 31 de gener 

Escut republicà de l’Ajuntament
d’Alboraia utilitzat en 1939

Encreuament dels carrers Mestre Serrano i Benimaclet.
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Qüestió de seguretat en el Passeig d’Aragó
“No en som pocs els pares que hem hagut de córrer darrere els nostres fills per tal que no accediren a la ronda”

Com una imatge val més que mil
paraules, amb poques d’elles vaig
a intentar explicar allò que consi-
dere que augmentaria la seguretat
dels nostres xiquets quan anem a
jugar als parcs del Passeig d’A-
ragó i al propi Passeig d’Aragó,

tan senzill com posar tanques o
barreres per impedir l’accés di-
recte a la tan transitada i perillosa
ronda est. Però és que, a més, la
zona a la qual s’accedeix, no és
cap pas de zebra ni zona de pas. 

No en som pocs els pares que
hem hagut de córrer darrere els
nostres fills per tal que no accedi-
ren a la ronda de sobte. La fór-
mula seria tan senzilla com
continuar la barrera d’arbusts
existent. O es podria fer d’altra
manera, però seria molt important
poder comptar amb eixa barrera
física. Què us sembla?

Per evitar l’accés a
la ronda, es podria
continuar la barrera 
d’arbustos existent
junt les eixides

Mabel Redondo, 
Veïna d’Alboraia

De nacions i estereotips
Tot allò que pensem d’altres nacions o a casa nostra no deixen de ser estereotips

Potser fins i tot els més ‘valencia-
nistes’ quedarien sorpresos quan
després de prendre un gelat extra-
gran a la botiga de la Disney al
Passeig de la Fama de Hollywood,
i eixir al carrer tot just davant de la
porta trobarien l’estrella del com-
positor valencià José Iturbi. I alcant
la vista del piso, a uns metres tro-
barien una botiga del Zara, mentres
no deixarien de veure passar cotxes
amb matrícula de València. De Va-
lencia? sí, perquè açò és només
una barriada al nord-oest del ge-
gantesc Valle de San Fernando , el
qual és només una part de aquesta
ciutat de 82 Km de diàmetre. 

I açò no acabaria ací, perquè ens
trobaríem carrers com ‘Valencia’ o
‘Morella’, o ‘Rancho Castilla’  (ca-
sualitat que no hi hagen molts que
s’anomenen Espanya, no ho crec)
encara més sorpresos quedarien

quan veieren que aquestes escenes
es repeteixen a San Francisco o a
Miami. Açò ho dic per introduir la
idea d’allò que pensem de les na-
cions. Som només estereotips.

Qui escriu ha visitat aquet pais
de punta a punta, desde Nova York
fins a les illes de Hawai, i ha que-
dat molt sorprés de veure quina és
la realitat d’aquet país. Als Estats
Units podríem dir que hi ha dues
realitats: la costa est i la costa oest,
perquè fora d’ací tot es resumeix
en una sola paraula: caos. En els
EUA ni molt meyns tot és futurista
i modern. 

Els estats del centre del país
tenen pobles on els carrers no
tenen ni voreres. No tot són ma-
crociutats com Nova york. Però no
menys sorprenent és la barreja de
cultures i nacionalitats del país.
Amb raó els americans diuen que
açò és ‘The great mealting pot’
(com una gran sopa a la que es
mescla tot) i la diversitat d’idio-
mes, o la mateixa diversitat de
l’anglés dins del país a on ciutats
com Nova York , tenen un dialecte
propi ben definit, i aquesta no es
una qüestió qualsevol. Una de les
primeres coses que es trobarà un
actor quan fa un càsting és que als
auditors li diran “tu tens aquest o
aquest altre accent”, i entre una de
les habilitats dels actors és ser
capaç d’imitar diferents accents.

Quant a llengües, és increïble-
ment sorprenent  la quantitat de
gent que parla espanyol als EUA,

i la dimensió de la comunitat lla-
tina, on periòdics, revistes i televi-
sions en espanyol, van seguides de
la co-oficialitat de l’espanyol en
alguns estats. “Yo hablo un po-
quito de espanol”, et trobaràs que
et diuen molts americans , malgrat
que l’única cosa que saben dir és:
“jamon es muy delicioso”.

El que també deixa amb un pam
de llengua fora és la concepció que
els llatins tenen d’Espanya. A part
d’expresions com: ‘la madre Pa-

tria’ o ‘el origen de la raza’, el que
tenen aquesta gent és una concep-
ció ‘Jimenez Losantos’, però des
del punt de vista de ‘los conquista-
dos por la grandeza del imperio es-
panyol’, el que sentiràs a tot arreu
és que: ells ja eren països abans
d’arribar els espanyols allà, i que
aquets els van furtar l’or, l’unica
cosa que es pot afegir és que el que
tenen aquesta gent només són es-
tereotips, i un desconeixement del
que ha passat als seus ‘països’ molt
gran. 

També afegir que sobre ‘Na-
cions i estereotips’ ací és on els es-
panyols no ens quedem curts, ja
que a casa nostra podem trobar
coses com una agossarada Espe-
ranza Aguirre citant l’origen d’Es-
panya en Don Pelayo, un Mariano
Rajoy citant aquest en els Reis Ca-
tòlics, o barbarismes de la talla ‘fa
mil anys Catalunya era una nació’.

El sorprenent és la relacio entre
Anglaterra i EUA, on vore la BBC
mentre dedejunes a casa i prens
‘pancakes y huevos rancheros’ és
d’allò més normal. 

D’altres estereotips
Altres estereotips com que els

americans són incults o coses així,
m’oposaria, perquè catalogar a un
grup de 400 millions de persones
per aquets estereotips, és quant
menys, perillós. Moltes coses es
podrien dir sobre els EUA , de la
seua realitat econòmica i política, a
on una de les coses que més em va
sorprendre és com una manifesta-
ció del Partit socialista i la llibera-
ció omplia de gom a gom el
Passeig de la fama a Hollywood.
Aquells que es dediquen a carreres
artístiques i grans emprenedors...
ací trobaran unes oportunitats com
en cap altre lloc.

Jordi Lluch, 
Bloc Alboraia

‘Aquells que es 
dediquen a carreres 
artístiques i grans
emprenedors, ací
trobaran unes
oportunitats com 
en cap altre lloc’

Dalt, un dels joguets del parc que
hi ha en l’encreuament amb l’Avin-
guda Ausiàs March. Baix es veu el
mateix lloc que les fotos de la
dreta, des del carril bici. 
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Preguntes al PP sobre l’empresa adjudicatària del centre de 
dia, lloguers municipals i reclamacions pel soterrament de vies
Amb la situació actual, critiquem que l’Ajuntament es gaste 8.640 euros en la festa d’inauguració del soterrament de vies 

Algunes preguntes del Bloc i
les respostes de l’equip de go-
vern (per a una informació més

completa:
www.blocalboraia.info i
bloc@blocalboraia.info)

Últimes comissions 

1. Volem saber quant va costar
la festa d’inauguració del sote-
rrament de vies. Ens agradaria
saber quina entitat ho ha pagat i
si eixa despesa ha entrat dins del
pressupost del soterrament de
vies.
Equip de govern (d’ací endavant
EG): L’ajuntament va pagar
8.640 euros de l’animació i el
grup electrògen.

2. Món gran. Quina és la previ-
sió de futur per a Món Gran.
També ens agradaria saber quin
és el funcionament dels nous cen-
tres de Massamagrell per a perso-
nes amb discapacitat.
EG : el futur de Món Gran està
supeditat a l’obertura dels centres
de Masamagrell. Als usuaris se’ls
ha convidat a apuntar-se al centre
de dia de Massamagrell i al centre
ocupacional (Alboraia o Massa-
magrell). De moment els centres
de Massamagrell no estan en fun-
cionament. Si tots els usuaris de
Món Gran són absorbits pels cen-
tres de Massamagrell o Alboraia
(Pas a Pas) Món Gran desaparei-
xerà. A la nostra pregunta de l’a-
dequació dels usuaris de Món
Gran per a poder assistir als cen-
tres dels quals es parla (Massa-
magrell i Alboraia) l’equip de
govern respon que el 75 % dels
usuaris de Món Gran. També ens
informen que els centres de Mas-
samagrell no funcionen encara,
40 places en el centre de dia i 60
en el centre ocupacional. Els cen-
tres ja estan acreditats però encara
no ha eixit l’ordre de subvenció. 

3. Volem saber els lloguers (i la
quantitat que es paga) d’edificis,
oficines, instal·lacions, etc. paga
l’Ajuntament a data 1 de gener de
2010 i quins està pagant a data 1
de gener de 2011.
EG : Ara l’únic lloguer és una nau
en el Camí la Mar de l’Escola Ta-
ller. S’està pendent de si es conce-
dix a l’ajuntament altra vegada
l’Escola Taller. A més l’Ajunta-
ment paga un lloguer a Egusa per
les instal·lacions que ocupen
Crida i l’edifici Central d’emer-
gències.

4. Rei en Jaume. En desembre
ens van dir que els tècnics no ha-
vien fet els informes sobre el
futur ús dels locals municipals

buits de Rei en Jaume. Volem
saber quines gestions s’ha fet i in-
sistir que s’hauria de donar ús a
eixos locals municipals.
EG: el pressupost d’adequació
dels locals és altíssim, de moment
no es farà res.

5. Valenbisi. En quin punt estan
les negociacions per implantar-lo
a Alboraia.
EG: de moment no hi ha novetats.
(Recordar que hi havia gestions
en marxa amb l’Ajuntament de
València). 

6. Escola d’Adults. Volem saber
quants diners destinarà Conselle-
ria d’Educació a l’EPA d’Albo-
raia en l’exercici 2011.
EG: els diners que dedicarà Con-
selleria a l’EPA d’Alboraia no se
sap. S’ha demanat mitjançant es-
crit de 22 de desembre 2010 un
conveni de finançament però con-
selleria no ha respongut encara.
S’ha demanat una subvenció.

7. Projecte d’aparcament a Sa-
playa. Què estan fent. 
EG: s’està valorant l’interés dels
veïns per les places d’aparca-
ment. No hi ha una previsió tem-
poral. Al nostre comentari de què
les instal·lacions esportives
s’hauran de poder utilitzar fins
que es facen les obres, ens diuen
que les instal·lacions en estiu es
preparen i s’utilitzen però que en
hivern ningú les utilitza. Del què
ens diuen deduïm que si els veïns
tingueren interés d’utilitzar-lo
seria qüestió de què així ho mani-
festaren en l’ajuntament.

8. Sobre el Centre de dia Sant
Cristòfol i l’ajuda a domicili: 1.
Com està el procediment de lici-
tació i 2. La Generalitat Valen-
ciana subvencionarà les places
del centre de dia en 2011?
EG: s’ha tingut dos reunions per a
obrir les pliques, s’ha presentat
una única empresa i a partir de fe-
brer. Suposem que la Generalitat
Valenciana continuarà subvencio-
nant en 2011. Els preguntem si
s’ha fet efectiva la subvenció de
2010 i ens diuen que encara no.
Assistència a domicili: la licitació
va resultar deserta, cada vegada
hi ha menys usuaris.

9. Seguiment de les queixes veï-
nals sobre possibles desperfec-
tes en les propietats provocats
pel soterrament de vies. ¿S’ha
respost per escrit totes les quei-
xes/escrits veïnals i el llistat de re-
clamacions i quina ha sigut la
resolució/resposta.
EG: no totes les queixes veïnals
s’han respost. Fins que no estiga

acabada l’obra, no podran passar
llistat.

10. Empresa Claros: 1. Ens
agradaria saber si l’Ajuntament
ha presentat demandes contra
l’empresa o si Egusa ha iniciat
algun procediment judicial contra
Claros?  També si Claros ha ini-
ciat algun procediment judicial
contra l’Ajuntament o l’empresa
Egusa? També volem saber quan

li déu Claros a Egusa en concepte
de lloguer i si Egusa li déu alguna
cosa a Claros
EG: Claros no ha iniciat cap pro-
cediment contra l’Ajuntament,
tampoc l’Ajuntament contra Cla-
ros. L’Ajuntament ha congelat el
deute pendent perquè l’empresa
va deixar el servei de forma uni-
lateral. L’únic procés judicial és
l’iniciat per Egusa contra Cla-
ros, l’empesa municipal reclama
quantitat pel concepte de lloguer i
fiança (104.981,33 euros).

11.- En diferents ocassions el
Bloc ha preguntat sobre les con-
nexions dels veïns/particulars
als col·lectors (dubtes d’alguns
d’ells sobre si han de pagar de la
clau de pas cap a fora; despesa
important; petició de major coor-
dinació per a no obrir un mateix
carrer en diferents ocasions; prò-
rroga del termini; etc). L’equip de
govern ens va dir que estudiarien
diferents possibilitats perquè hi
haguera més coordinació, fóra
més econòmic, inclús en alguns
casos semblava que la connexió
seria díficil o quasi impossible.
Volem ser informats de les ges-
tions que han realitzat relaciona-
des amb els diferents aspectes
que hem explicat/enumerat en
aquesta pregunta.
EG: S’ha fet un requeriment a
128 domicilis que fan vessaments
directes séquies, el termini es va
prorrogar, 40 ja han demanat per-
misos d’obres, hi ha casos que
són díficils de solucionar, s’inten-
tarà agrupar obres abans de l’as-
faltat, contractació lliure i el
pagament de clau cap a fora (la
gent pagarà d’acord amb la situa-
ción de la “acometida”.

12.- Quanta gent hi ha en llista
d’espera en els programes “men-
jar a casa” i “Servei d’ajuda a
domicili”.
EG: ara no hi ha llista d’espera.

13. Hi ha hagut incidents respecte
als pilons abatibles de la plaça
de la Constitució i del barri de
Rei en Jaume. En un soterrar de
principis de desembre els pilons
de la Constitució no es pogueren
baixar. En l’altre cas en el pas-
satge Rei en Jaume, el piló no va
poder ser abaixat davant de la ne-
cessitat d’entrada d’un vehicle
d’emergència.
EG: el problema en la Plaça de la
Constitució se solventarà a gener
i que des què s’han posat els pi-
lons abatibles cap soterrar ha pas-
sat per la plaça. També ens diuen
que és inexplicable el tema de Rei
en Jaume perquè la Policia té
claus.

L’equip de govern
insisteix que són els
veïns qui han de 
pagar de connexió
de les vivendes al
clavegueram urbà a
una pregunta nostra
en comissió

El PP diu que el
pressupost per 
adequar els locals
municipals del barri
Rei en Jaume és
molt alt i per això no
farà res, però gasta
en altres partides

Els pilons abatibles
de la Plaça de la
Constitució i del
barri Rei en Jaume
no han funcionat en
algunes ocasions

Zona de Saplaya on estava el camp de futbol. 

Les obres del parc de les vies i la rodona afecten el carrer Juli Just.

Carrer Rei en Jaume. 
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- Vosté ha sigut triada candidata
a l’alcaldia, què ofereix Àngels
Belloch?
Oferisc arrelament a la realitat
d’Alboraia i ilusió per canviar les
coses. Crec que és fonamental el
contacte directe amb els veïns i
amb els problemes que aquests
tenen en el dia a dia. Pareix una
cosa senzilla però no ho és tant. A
la gent li costa molt adreçar-se als
seus representants en l’Ajunta-
ment i agraeixen que busques el
seu contacte per conéixer les seus
preocupacions i expectatives. Du-
rant aquests 4 anys hem xafat terra
i hem tingut contacte amb veïns a
totes les parts del poble.

- El Bloc és un dels quatre par-
tits de l’Ajuntament. Què difer-
encia la seua gestió de la dels
altres?
La filosofia del Bloc és que s’ha
de notar la nostra presència es-
tiguem en el govern o en l’oposi-
ció. S’ha de treballar en qualsevol
d’eixos dos rols. Sempre aportem
propostes, idees i intentem millo-
rar les coses, no només criticar.

- Manuel Álvaro porta 12 anys
d’alcalde. Com definiria la seua
trajectòria com a alcalde?
Molta palla i poc de gra. En alguns
moments ha generat moltes expec-
tatives amb grans projectes però
després quan parles amb els veïns
veus que s’està fallant en coses
bàsiques del dia a dia que haurien
de estar resoltes: brutícia, seguretat
viària, escolarització sense neces-
sitat de patir, serveis a preus ase-
quibles, imatge de què realment
s’està fomentant el comerç local,
espais públics per a què els xiquets
puguen jugar-practicar esport
entre ells o amb sos pares, etc.

- Però ell governa amb majoria
absoluta... 
Parlant amb veïns, et diuen que hi
ha hagut un canvi en ell des d’un
talant més dialogant en el principi
de la primera legislatura en què no
tenia majoria absoluta a un talant
gens dialogant durant les legisla-

tures en què ha tingut majoria ab-
soluta. La gent té la sensació de
què ha fet allò que li ha donat la
gana de forma unilateral.

- Què expectatives tenen en les
eleccions municipals. Creuen
que és possible incrementar la
seua presència?
Pensem que és possible i aquesta
vegada ha de ser que sí l’incre-
ment de la nostra presència i
d’eixa forma consolidar la nostra
activitat en el ple. Estem treballant
per a millorar la comunicació amb
els veïns i pensem que la conse-
qüència d’això ha de ser l’aug-
ment de la nostra presència. 

- Si dels vots del Bloc de-
penguera, Manuel Álvaro
tornaria a ser alcalde o hi hauria
alternativa de govern?
Hem d’unir esforços per evitar que
Manuel Álvaro i el PP continuen
destrossant Alboraia i per això in-
tegrem gent de distinta procedèn-
cia en la nostra candidatura amb
l’objectiu de sumar suports, amb
gent que comparteix un mateix
model de poble. Al mateix temps,
som conscients que els vots del
Bloc han de ser útils per als veïns
en temes concrets i hem d’oferir
seriositat en la gestió, propostes i
contacte amb la realitat i amb el
veïnat. 

- Com es plasmaria això?
Per exemple, quan parlem de
pactes de govern passa per parlar
d’un programa electoral concret,
per a fer coses concretes, i per ex-
emple, no repetir esquemes que
hem criticat continuament en la
forma d’exercir l’alcaldia del PP.
Si hem parlat d’austeritat, de no
fer una politica del marketing “a
tot color” de no plenar l’ajunta-
ment de personal de confiança ni
de regidors alliberats, sobretot en
situacions de crisi com l’actual,
nosaltres no anem a fer el mateix
si ens ho demana un altre partit per
a pactar amb ells. Haurem de
posar damunt la taula les pro-
postes, veure els recursos de què
disposa l’Ajuntament, i pactar un
calendari de dur les accions a
terme. Nosaltres, el Bloc d’Albo-
raia, sobre el paper som un partit
valencianista, d’esquerres, que de-
fensa el manteniment de l’horta,
una educació pública i de qualitat,
redistribuir la riquesa i afavorir als
que tenen menys recursos, poten-
ciar les característiques d’Alboraia
com a poble, crear ocupació d’una
forma sostenible i moltes altres
coses. I en la realitat, aquests punts
concrets els apliquem sobre actua-
cions concretes. 

Àngels Belloch: “Hem d’unir esforços per evitar que
Manuel Álvaro i el PP continuen destrossant Alboraia”
Àngels Belloch és regidora de l’Ajuntament d’Alboraia i candidata a l’alcaldia pel Bloc  

- Com definiria a un veí aca-
bat d’arribar a Alboraia qui
és vosté i què fa el Bloc.
Sóc una persona normal que
creu que els veïns són ciutadans
i que tenen una gran capacitat
de decidir si exerciten els seus
drets. Aquesta idea la repetisc
contínuament en les reunions
amb veïns. Crec fermament en
la democràcia però en una
democràcia participativa, d’ac-
cions i de participació.

- Un dels temes recurrents és
la crisi municipal. Quin és ex-
actament el deute de l’Ajun-
tament?
Crec que cara a unes eleccions
un no es pot dedicar únicament
a dir que la situació és greu, que
ho és moltíssim. Podem recor-
dar que hi ha un pla d’ocupació
que afecta a més 40 treballadors
de l’Ajuntament i que hi ha un
gran deute amb diferents emp-
reses i que això lastra qualsevol
gestió municipal futura. Per a

gestionar en el govern, crec que
s’ha de fer com tot la vida: no
gastar allò que no es té i tirar-li
imaginació a les coses per a fer
coses amb pocs recursos.

- Recentment ha saltat a
l’opinió pública que l’alcalde,
Manuel Álvaro, barreja la
seua dedicació com alcalde
amb el treball en una empresa
que va treballar per a l’Ajun-
tament en el passat?
S’ha de ser prudent a l’hora de
parlar d’aquests temes. Hi ha
situacions com la possible
relació entre una decisió política

i la vinculació amb una empresa
d’un polític que si oferixen
dubtes han de ser dutes als tri-
bunals i amb indicis i proves.
Del tema en primer lloc ens pre-
ocupa que l’alcalde, màxima
autoritat municipal, té una ded-
icació menor a les seues respon-
sabilitats municipals perquè
d’una banda té les seues respon-
sabilitats com a diputat provin-
cial i com a conseller delegat de
l’empresa. En segon lloc, la
situació pot ser legal com
afirma Manuel Álvaro, però
hem de dir que no resulta gens
estètica ni molt normal. Un al-
calde que té eixe càrrec i que a
més és president del seu partit
en  l’Horta Nord treballant com
a conseller delegat en una em-
presa que pot presentar-se en
moltes licitacions públiques, no
ens pareix una situació salud-
able ni recomanable, alça molts
dubtes. Hauria de deixar el lloc
en l’empresa o dimitir d’al-
calde. 

L’alcalde ha d’abandonar la
seua activitat privada o dimitir

Manuel Álvaro no
pot ser alcalde i 
conseller delegat
en una empresa
que pot gestionar 
serveis adjudicats
pel seu partit

Casada i amb dos fills,
és funcionària del cos
de Tècnics d’Arxius i
Biblioteques en la Uni-
versitat Politècnica de
València. Als seus 38
anys, afronta les elec-
cions convençuda de
les seues possibilitats
de formar govern. 



Compromís pel País Valencià (Co-
alició formada pels partits Bloc,
Iniciativa i Els Verds) ha presentat
a les Corts Valencianes una Inicia-
tiva Legislativa Popular per a de-
manar l’ensenyament públic i
gratuït de 0 a 3 anys. A aquest
efecte, són necessàries 50.000 sig-
natures de veïnes i veïns empadro-
nats al País Valencià per a poder-la
tramitar com a projecte de llei a les
Corts Valencianes. 

A Alboraia, com a molts altres
pobles de la geografia valenciana,
el Bloc està replegant firmes.
Volem agrair la col·laboració de
veïnes i veïns que s’han sumat al

projecte i estan col·laborant des-
sinteressadament, i han estés la
campanya entre familiars, amics i
persones interessades. 

De moment ja hem replegat més
de 500 signatures, i esperem poder
arribar al miler. Les replegues fins
ara han sigut al Mercat Municipal
i a un centre comercial situat a Sa-
playa, però en els pròxims temps
continuarem fent-ne. 

A continuació resumim alguns
dels principals punts de la proposi-
ció no de llei:  

Art 3.- La Generalitat, per man-
dat de la present Llei, dotarà a la
Conselleria competentt en matèria
d’educació dels mitjans oportuns
per a, en un termini màxim de tres
anys, poder atendre tota la de-
manda efectiva d’educació infantil
(0-6 anys) consolidant la seua ac-
tual xarxa pública i creant els cen-
tres necessaris per a la seua
ampliació. 

Art 4.- Les escoles infantils de la
Generalitat i les de les administra-
cions locals constitueixen la xarxa
d’escoles infantils de titularitat pú-
blica d ela Comunitat Valenciana.
El Consell, en coordinació i col·la-
boració amb els ajuntaments, ha
d’impulsar el desenvolupament
d’aquesta xarxa per assegurar una

oferta suficient per a la població
menor de tres anys que sol·licite
una plaça en qualsevol lloc del te-
rritori de la Comunitat. 

Art 5.- El Consell ha de garantir
que al final del període 2011-2013
la xarxa d’escoles infantils de titu-
laritat pública de la Comunitat Va-
lenciana incloga un mínim de
trenta mil places de nova creació i
que aquestes es mantinguen en el
futur...

Art 6.- El Consell, per mitjà de
la Conselleria competent en matè-
ria d’educació i amb la participa-
ció dels ajuntaments i dels
diferents sectors educatius, ha d’e-
laborar el mapa d’escoles infantils
de Comunitat Valenciana en el ter-

mini de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei. Aquest
mapa ha d’incloure les places exis-
tents en les escoles infantils inte-
grades en la xarxa d’escoles
infantils de titularitat pública de la
Comunitat Valenciana i en les es-
coles infantils d’iniciativa social i
privada. Igualment ha d’incloure
la previsió de noves pla-
ces de titularitat pública. 

Art 8.- Es crea la Co-
missió Especial de Des-
envolupament de
l’Educació Infantil com
a instrument de partici-
pació social en què hi
haurà una representació
de les administracions

implicades, els agents educatius i
les organitzacions socials, que re-
alitzarà un informe anual sobre
l’aplicació d’aquesta Llei. 

També es preveu distintes dispo-
sicions finals sobre els compro-
missos en matèria de finançament
i de terminis a què es compromet
la Generalitat Valenciana. 
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ILP per un ensenyament públic i gratuït de 0 a 3 anys
A Alboraia els membres del Bloc han aconseguit replegar més de 500 signatures de suport per a la iniciativa

Francesc Pastor, 
Bloc Alboraia

De vergonya: Manuel Álvaro acomiada més de 40 treballadors 
en l'Ajuntament i manté el sou dels cinc regidors del PP alliberats
El Bloc demana com a mesura d'estalvi l'eliminació de quatre dels cinc regidors alliberats del PP i la reducció
al 80% del pressupost dels òrgans de govern (alliberats, assistència a Plens, comissions i juntes, i comités)
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Tinent alcalde    
45.583,02 euros
bruts/any 

14 pagues 

Regidor 
35.720,58 euros
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Polígon
industrial

17.100 E
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Regidor 
Centre 
històric

17.100 E
bruts/any

14 pagues 

Les retribucions per assistència als òrgans de què formen part els membres de l’equip de govern únicament, són
les més indemnitzades econòmicament: 142,5 euros per assistència a la Junta de govern i 152 els comités de di-
recció. Al Bloc li sembla que aquestes figures estan sobredimensionades, especialment els comités de direcció, dels
quals no s’alça acta. 

Horari de dedicació 
SETMANAL dels 
regidors del PP

Patacona: 12 h i 1/2
Polígon: 10 hores 
Centre: 10 hores

Al·legacions del Bloc al pressupost de 2011

El PP, en el pressupost aprovat amb els seus vots, manté qua-
tre càrrecs de confiança en l’Ajuntament, pagats amb diners
públics i que han sigut triats sense els processos de selecció de
personal de les administracions pel fet de ser personal de con-
fiança-eventuals. La llei permet aquesta situació però està to-
talment injustificada en el cas d’Alboraia amb un remanent de
tresoreria negatiu de més de 20 milions d’euros i amb un ERO
que afecta més de 40 treballadors. En el pressupost, provisio-
nalment aprovat i que ha estat en exposició pública, diu que
costaran 17.167,86 euros anuals. Les funcions que exercix el
personal eventual no són funcions ni necessàries ni obligatòries
per llei, i per això considerem que la situació és injustificable.  

D’altra banda, el Bloc demana que els recursos dedicats a la
partida 'remuneracions d’òrgans de govern' es reduïsca un
80%, de forma que es miven al màxim el nombre de regidors
alliberats a temps complet o parcial. La previsió del PP és cinc
regidors de l’equip de govern alliberats. PROPOSEM QUE
ES QUEDE NOMÉS UN, qui exercisca les funcions d’al-
calde, en consonància amb les polítiques d’estalvi que s’està
aplicant i la situació econòmica de l’Ajuntament d’Alboraia.
També, i d’acord amb açò, DEMANEM que la partida des-
tinada als grups polítics de l’Ajuntament, que són 25.500
euros l’any 2011, s’anule totalment, per tal de poder estalviar
el màxim possible i destinar aquests diners a serveis als ciuta-
dans i ciutadanes, així com evitar el comiat de treballadors. 
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Sobre el llibre ‘Alboraia, memòria gràfica’
El projecte ha començat a cremar
etapes i Agustí, decidit a realitzar-
lo en un parell de mesos, treballa
com un desesperat. Per la meua
banda, potser siga per l’edat, crec
que una empresa com aquesta de-
mana molta dedicació, paciència i
treball.

Per a donar-ne una prova, li he
demanat que col·loque ací aquesta
foto, no la meua, la del xiquet.
Evidentment, es tracta d’una foto
d’estudi. Però sobre la identitat
d’aquesta criatura, digam-ne, an-
gelical, en puc dir molt poc més. 

Ara, com que no vull, ni puc
tampoc, abusar de l’espai limitat
d’aquesta publicació, diré només,
com passava abans amb alguna
història del TBO, CONTI-
NUARÀ.

Cristòfor Martí

La grua, per desmontar 
encara al carrer Benaguasil

La grua que hi ha parada en un
solar del carrer Benaguasil des
de fa tres o quatre anys continua
sent una preocupació per als
veïns, els quals s’han organitzat

per fer una replega de signatures
amb més de 100. De moment
s’ha aconseguit que l’Ajunta-
ment notifique al propietari que
l’ha de retirar.  

Patacona: els veïns reclamen pintar
les ratlles del camí fondo i mesures
contra la contaminació acústica

En una reunió amb el Bloc també es parlà del Passeig Marítim, i de
la circulació per les Avingudes Mare Nostrum i Blasco Ibáñez

El Bloc d’Alboraia va mantindre
una reunió amb un grup de veïns
de Patacona a meitat mes de gener.
Les conclussions de la reunió ja
s’han plantejat per escrit per mig
de la regidora Àngels Belloch, a
les comissions informatives co-
rresponents a l’espera que l’equip
de govern atenga les peticions dels
veïns i veïnes de Patacona. 

A banda de les peticions que
s’ha presentat per escrit i que enu-
merem a continuació, hi ha una
qüestió com l’ús dels centres cí-
vics. Actualment hi ha veïns que
no els han pogut utilitzar. 

Peticions adreçades a les 
comissions de febrer

1. Carril bici platja Patacona. En-
cara no funciona. Cal recordar que
el Bloc ha demanat, a petició d’al-
guns veïns, l’extensió del servei
Valenbisi a Patacona i Alboraia. 

2. Reparació de contenidors. Hi
ha alguns que no estan situats on
toca, i altres trencats, tant en l’A-
vinguda Mare Nostrum, com a
Blasco Ibáñez, o en l’edifici de vi-
vendes colindant al Camí Fondo.
En l’edifici del Camí Fondo cal un
contenidor per a reciclar vidre en
l’eixida al camí, no sols a l’est.

3. La font de la Plaça Joan Bap-
tista Basset està amb les tanques
posades. Volem que es condicione.

4. Dificultats per creuar el ca-
rrer Mare Nostrum perquè els
vehicles aparcats no deixen visibi-
litat i els vehicles passen a alta ve-
locitat. Cal buscar alguna fórmula
per a augmentar la seguretat. 

5. Per a poder canviar el sentit o
desviar-se cap a València des de
l’Avinguda Blasco Ibáñez s’ha
d’anar fins a la rodona situada junt
l’IES Patacona. Que es busque
una solució millor i més curta.

6. Els veïns indiquen que el femer
incontrolat pròxim al càmping
de Patacona només es neteja en
les grans ocasions (per exemple en
la Festa dels Peixets). Demanem
més neteja. 

7. Camí Fondo, no hi ha ni rat-
lles divisòries de carrils (hi ha ca-
rreteres que són estretes en què
eixes ratlles existeixen encara que
siga a  nivell orientatiu) ni ratlla
exterior. Que es pinte tota la sen-
yalització, també que es col·loque
la senyalització vertical per indicar
els estretaments.
8. Contaminació acústica: s’ha
donat el cas de dispar de traques
en els restaurants durant la mati-
nada. Demanem que es tinga en
compte que a Patacona hi ha més
de 3.000 veïnes i veïns i que a més
el veïnat té dret a descansar.
9. Hi ha aigüeres que vessen di-
rectament de les terrasses dels edi-
ficis al Passeig Marítim. Que es
busque una solució per evitar-ho.

La regidora Àngels Belloch i altres membres del Bloc, en una reunió
mantinguda amb veïns de Patacona a meitat del mes de gener. 

Gràcies als veïns del carrer
Corts Valencianes per 
ajudar-nos a fer gestions

El Bloc d’Alboraia agraeix la
col·laboració de distints veïns
del carrer Corts Valencianes
per confiar en el Bloc per a in-
tentar solucionar un problema
elèctric que va afectar a dife-
rents patis d’un bloc de viven-
des del dit carrer. Nosaltres
vam demanar immediatament
per registre d’entrada i verbal-

ment a l’Ajuntament que ac-
tuara per a detectar l’origen del
problema -no se sabia si era
qüestió de l’enllumenat públic,
derivacions privades, etc-, per
a evitar qualsevol risc per a les
persones que viuen en la zona.
Des d’ací donem les gràcies a
les persones que van confiar en
nosaltres.

Mantindre
la barraca
municipal

El Bloc considera que la barraca muni-
cipal que hi ha situada en el Passeig
d’Aragó no té el manteniment adequat
per part de l’Ajuntament. Demanem
que mostre una millor imatge del nostre
poble i que tinga un ús concret i definit. 



Els veïns d’Alboraia Agustí
Hernàndez i Cristòfor Martí
faran el pròxim dijous un
avanç del llibre en el qual estan
treballant, i que veurà la llum
en els pròxims mesos. Es tracta
d’un repàs fotogràfic de llocs,
fets i persones significatives
del nostre poble des del mo-
ment de què disposem de fotografies. Un llibre format per algunes
col·leccions de fotos de referència, com la de Toribio Sellés Calvo, dels
anys 20 del segle passat; i aportacions individuals de fotògrafs destacats
d’Alboraia així com de persones que s’han volgut sumar a la idea. 
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Avanç de presentació del llibre 
‘Alboraia. Memòria Gràfica’

Saló de Plens 
Ajuntament d’Alboraia

19.00 hores
Dijous 10 febrer 2010

Per una horta viva i verda, productiva, rentable i ecològica

L’horta d’Alboraia
vista a través del 
Facebook Bloc 
Alboraia. Inscriu-
te com a Amic i
estigues informat!

BBLOCLOC AALBORAIALBORAIA


