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En som més
Ara en som més per impulsar una necessària transformació social al País
Valencià. Les passades eleccions ens
han atorgat poder de maniobra per millorar les condicions de vida dels valencians. 2015 ha sigut un any molt especial: Compromís ha aconseguit, gràcies
al suport electoral de molts, que siguem
reconeguts a tota Espanya. Els nostres
resultats van ser un dels episodis més
tractats pels mitjans de comunicació de
tot l’estat en tertúlies i debats periodístics després de les eleccions municipals
i autonòmiques del passat mes de maig.
Ara ja hi som a totes les institucions.
En som més. A banda del Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats, per
partida doble, darrerament un regidor
de Cabanes (Carles Mulet) fou escollit
com a senador. La nostra força política
forma part del govern de la Generalitat,
on ostentem la vicepresidència (Mònica
Oltra) i la meitat de les conselleries. Algunes d’elles claus com la d’Educació i
Cultura que dirigeix el castellonenc amb
arrels al nostre poble, Vicent Marzà. Les
altres tres són la d’Economia, Comerç i
Ocupació, la de Transparència i Participació i la d’Agricultura i Medi Ambient.
En el Parlament Valencià disposem
d’un grup ben nombrós i qualificat.
En som més. Les Corts les presideix un
dels pares de la coalició Compromís,
Enric Morera. Estem presents a les tres
diputacions provincials i tenim un gran
nombre de regidors (vora 800) arreu de
tot el País Valencià. Compromís disposa
de 84 alcaldies, algunes corresponen a
municipis importants com Sagunt, Alzira, Sueca, Oliva, Puçol, Altea, l’Alcora,
Borriol o Almassora. Encara que el fet
d’aconseguir la alcaldia de València ha
suposat una fita molt destacada i simbòlica. En som més. El seu alcalde, Joan
Ribó, és un dirigent polític veterà, que
sens dubte farà història amb la seua
modèlica gestió al front de l’ajuntament
de la capital valenciana, el més gran i
important de la nostra terra.
A Vilafamés, Compromís es presentava
per primera vegada i vàrem obtindre dos
regidors. Gràcies a l’anomenat Pacte

del Batle, signat pels tres regidors del
PSOE i els dos nostres, hem format una
majoria de progrés, un equip de govern
per promoure un canvi en la política
municipal del poble. En som més. Per
a nosaltres, no obstant, no és suficient
el recolzament electoral, desitgem la
implicació dels nostres veïns en aquesta tasca col·lectiva, volem estimular la
participació ciutadana i necessitem
compartir amb tots i totes una gestió
transparent, eficaç i solidaria.
Compromís ha impulsat el canvi al País
Valencià. El Pacte del Botànic acordat
per PSPV, Compromís i Podem ha propiciat un govern de coalició a la Generalitat a dues bandes, presidit pel socialista Ximo Puig. Aquest executiu reparteix
la tasca institucional entre socialistes i
Compromís. En som més. Hem ajudat a
passar fulla a dues dècades de governs
del PP poc sensibles socialment, malbaratadors, amb alguns dels seus dirigents més representatius vinculats a la
corrupció més descarnada i amb unes
majories absolutes molt poc dialogants
i gens tolerants.
La gent de Compromís i els seus votants hem dit prou a eixes maneres de
governar, hem estat a primera línea de-

nunciant els casos de corrupció. Hem
donat l’oportunitat als ciutadans de fer
altre tipus de política més participativa.
En som més. Som la confluència del valencianisme polític amb l’esquerra moderna i l’ecologisme polític.
Hem passat del 7’3 per cent del vot autonòmic fa quatre anys al 18’2 per cent
dels vots. Fa mig any, 452.654 electors
valencians dipositaven la seua confiança en les candidatures de Compromís. D’ací uns dies tenim l’oportunitat
d’augmentar el nombre de ciutadans
que volen implantar noves formes de
fer política a Espanya. A més sumarem
forces i sinèrgies amb Podem. De segur
que la veu dels valencians s’escoltarà
més forta i més alta al Congrés dels Diputats i al Senat.
En som més per a poder reformar la
Constitució.
En som més per a poder derogar algunes normes legals del PP com la llei
Wert, la coneguda com a llei mordassa
o els successius retalls dels drets laborals de tots.
En som més per poder aprovar un sistema de finançament més just i equitatiu que no margine econòmicament als
valencians.

El regidor de Triem Vilafamés demanarà implantar al poble un cicle formatiu en
restauració i patrimoni cultural

“Projectarem una seu comuna per a les
associacions del poble”
Pablo Juan Verdoy és responsable de les àrees

d’Educació, Hisenda i Associacionisme de l’actual
equip de govern. Docent a la Universitat Jaume I, el
que va ser cap de llista de Triem Vilafamés-Compromís és tinent d’alcalde i forma part de la comissió de Govern. Pensa que l’educació és bàsica per
progressar com a poble. Cal que més joves arriben

a la universitat i hi ha que mantindre oberta la porta a les segones oportunitats amb l’educació a distància i l’ensenyament de persones adultes.
Tot just ha assistit a la jornada “Parlem de participació”, presidida pel conseller Manuel Alcaraz,
per tal de trobar eines i estratègies per a fomentar
l’associacionisme d’àmbit local.

Quines han sigut les primeres meVilafamés s’ha incorporat al projecsures adoptades en matèria educa- te #XarxaLlibres que sufraga els llitiva al nostre poble des de que vau bres escolars als alumnes del poble.
accedir a l’ajuntament?
Efectivament. Aquest programa
Coneixíem directament el pro- està finançat a tres bandes: Generablemes de l’escola. Jo sóc pare litat, Diputació i ajuntaments. Cond’alumnes i he estat a la junta de sisteix en pagar els llibres dels escol’AMPA. Creíem que urgia una refor- lars, amb el propòsit d‘ajudar en les
ma dels patis on juguen els nostres despeses familiars i, sobretot, per
fills. Així ens vàrem posar les piles i a que els alumnes i les seues famíens reunirem vàries voltes amb res- lies prenguen consciència de que tot
ponsables del centre i amb tècnics eixe material escolar deu ser tractat
de Conselleria. A l’agost ja teníem amb molta cura. És fonamental geaprovada una inversió de uns 50.000 nerar hàbits cívics entre els xiquets.
euros per part de la Generalitat per a Aquesta ajuda arribarà a més de 200
millorar el pati dels xiquets menuts. xiquets i xiquestes. La subvenció la
La intervenció consisteix a fer des- cobraran els alumnes empadronats
aparèixer els escalons, posar-hi un al poble. Vull afegir que des de Consòl nou, anivellar tota
selleria d’Educació
la zona i aconseguir
estem rebent un gran
una major seguretat.
suport, no només amb
És una actuació que «#XarxaLlibres bene- el programa #Xarxahem tractat que siga ficiarà a més de 200 Llibres sinò també
molt ràpida. Ja està alumnes del poble.»
amb l’enviament de
licitada a una emprematerial escolar, com
sa del poble. L’altre
taules i cadires per a
pati, el dels majors,
aules en general i, en
també es reformarà amb diners mu- concret, per a l’aula de música. Tamnicipals. Aquesta reforma, com no és bé hem rebut ordinadors que estaven
obra nova, la paga el poble de forma sent reclamats des de fa més de cinc
íntegra, ja que correspon a manteni- anys pel col·legi. S’està fent una gran
ment de les instal·lacions escolars. inversió amb la joventut dels pobles
A més, creiem necessari també que que es vorà recompensada amb una
l’escola tingue un servei de neteja millor formació d’aquests.
propi extern a l’ajuntament. Amb això
aconseguim, també, alliberar a les
Una aspiració al presentar-se candues empleades públiques que feien didat era la de millorar i incentivar
la neteja de l’escola a altres tasques l’estudi i la formació de la gent gran.
en diferents edificis municipals.
Què s’ha fet en aquest sentit?

Hem mantingut reunions en centres d’aquestes característiques de
Betxí, Soneja, Sogorb i l’Alcora. Fins
ara només es pot seguir a Vilafamés
el cicle inicial que correspon a Primària. Ens hem adonat que el personal feia més hores, quasi el triple, de
les que cobrava realment i que eixa
persona en concret també es feia
càrrec de la Biblioteca Municipal.

La situació no era justa. Hem decidit,
per resoldre aquest greuge, augmentar les hores contractades a la persona que imparteix aquestos cursos.
Cal dir que hem instal·lat 12 ordinadors. Això obligarà a contractar a
un tècnic informàtic que al mateix
temps puga exercir de docent. Tenim
la intenció de signar un conveni amb
el ministeri d’Eduació i ser un centre
que abastiria als alumnes que puguen vindre dels pobles de la nostra
comarca (la Pobla, Cabanes,...). Es

s

tractaria de poder oferir el Graduat
de Secundaria en la pròpia seu de la
Biblioteca. Creiem que seria una forma de recuperar la qualificació perduda per alguns joves afectats per la
crisi i l’atur.
La Biblioteca té un paper fonamental en el disseny de aquestes activitats educatives.
És cert. La Biblioteca fins ara obria
les seues portes només set hores i
mitja a la setmana. Això impedia que
poguérem optar a subvencions i ajudes públiques. Ara volem eixamplar
l’horari fins a 20 hores. Ara a la Biblioteca ja es poden llegir els diaris
del dia.
Per la teua vinculació a la UJI, penses que el nostre poble ha de intensificar la col·laboració amb aquesta
institució acadèmica?
Cal estudiar noves formules de
relació. Ja s’han fet alguns cursos
d’estiu. És important mantenir-los
i tractar de signar acords i convenis
que propicien que es facen seminaris
i congressos al llarg de tot l’any. Tenim bones comunicacions, una bona
oferta hostelera, atractius turístics i,
esperem, sens dubte, el recolzament
del Museu.
Hi ha més novetats, sobre tot pensant en els joves que estan aturats?
Barallem la possibilitat de crear
un cicle formatiu de restauració i
patrimoni cultural. Aquests joves
podrien accedir, posteriorment, a
beques i treballar amb els elements
d’ornamentació, que tenim de forma
abundant, i altres millores, principalment al casc antic.

Pablo Juan, amb el conseller d’Educació, Cultura i Esports Vicent Marzà

Pel que fa a l’àrea de relacions amb
les associacions del poble, com van
ser les primeres reunions amb elles?
Primer ens vam reunir amb totes les
associacions per tal d’establir unes
regles de joc satisfactories per les
dues bandes. Això ens està possibilitant tindre un cens adequat amb totes les dades actualitzades i els contactes operatius. El nostre desig és
confeccionar un calendari de totes
les activitats que generen aquests
ens per a que tots puguen participar
de les seues activitats obertes i poder publicitar-lo de manera òptima.

L’actual corporació contempla
crear un local permanent com a seu
conjunta de les associacions.
Efectivament. El teixit associatiu
del nostre poble es molt ric en comparació a altres pobles del voltant
i eixa dinàmica cal aprofitar-la. La
Què pensa la corporació sobre nostra intenció és la de crear un local que serveisca de lloc de reunió
l’escola de música i la ludoteca?
Estem intentant regularitzar els i de seu permanent de les més de
baixos cedits a canvi d’obra on 20 associacions existents. Aquest
local tindria uns
s’ubiquen
la
luserveis comuns a
doteca
infantil
i
tots. Hem pensat
l’escola de música.
L’ajuntament no té «A l’agost teníem 50.000 que l’antiga CamAgraria seria
encara l’escriptura
euros de Conselleria per bra
un lloc cèntric i que
d’aquests
locals.
té un saló d’actes
Creiem que s’ha pe- al pati d’infantil.»
per a un centenar
cat de desídia en
de persones molt
aquest tema. Hi ha
apropiat per aquesmancances actualment que, creiem, són completament tes reunions. Estem en converses
inacceptables i estemen procés de en els propietaris dels drets urbans
de la part de dalt per poder commillora del local.

prar-los i redactar un projecte per
alçar dues plantes noves, remodelar
l’estructura actual i poder accedir
també pel carrer Paseo. Açò també
és un punt de desidia de l’antic
govern de Vilafamés.
També tens delegada la Hisenda de
l’actual Ajuntament. Quins objectius
prioritaris s’han marcat?
Estem intentant reduir el termini de
pagament de les factures que es presenten a l’ajuntament. Volem passar
d’una mitjana de seixanta dies a uns
trenta dies com a màxim. Per això
caldrà agilitzar els procediments
burocràtics. Encara que trobe que el
més important es ajustar les partides i estalviar en moltes despeses.
Hi ha que reduir o, inclús, prescindir
de pagaments innecessaris, superflus i poc raonables. I això ho estem
fent des de el primer dia. La lliure
concurrència als concursos públics
i l’estudi comparatiu de les millors
ofertes dels nostres proveïdors és
també un treball important. Volem
conèixer l’itinerari de l’últim euro de
l’ajuntament i que la gent puga saber
en què s’ha gastat.
Quina és la filosofia amb la que
s’han redactat els pressupostos?
Hem presentat els nostres primers
pressupostos i són els de major
quantia de tota la nostra història.
Hem primat les inversions que comporten una forta rendibilitat social,
eliminar la probresa tecnològica i
millora de l’entorn educatiu.

Hem perdut la por
Fa un temps, no massa temps, en un llibre d’un antic polític s’exposava la idea de
que la por (temó per als de Vilafamés) és el
sentiment que domina el món. Deia que la
por és més forta que l’amor i que l’amistat.
Aquest plantejament dóna què pensar…
Realment la por domina les nostres vides?
Complicada pregunta i difícil respondre-la.
Anem per parts….
A què tenim por?
Per ordre d’importància, en primer lloc,
podriem dir que tenim por a perdre la salut. Tant pel que significa per a la pròpia
persona com per a les persones a les que
estimes i t’estimen. Aquesta por primària
és independent de l’edat que tinguem.
Sempre ens asusta estar malats, i actuem
quasi sempre prevenint en la mesura del
possible l’enfermetat.
En segon lloc, estem condicionats per la
por a no poder tindre una vida plena. Moltes
vegades, aquells i aquelles que som treballadors i treballadores, tenim por a perdre
la feina, ja que aquest és el mitjà amb el
qual podem obtenir rendes que ens permeten desenvolupar els nostres projectes
vitals. De fet, dubtem a l’hora de participar
en reivindicacions que considerem justes
(laborals, socials, econòmiques…) per si la
persona per a la qual treballem s’enfade i
ens fa fora. No ens importa renúnciar a llui-

tes socials a canvi de no perdre el treball,
i més en la situació econòmica actual. No
reaccionem davant de reformes laborals
que pràcticament ens converteixen en esclaus, davant la reducció de drets, sous i de
retallades de serveis públics que afecten
directament la nostra qualitat de vida. Però
és entendible… si perdem la feina perdem
l’estabilitat, fiquem en qüestió l’educació
i benestar dels nostres fills i filles, podem
perdre la vivenda (qui més i qui menys està
hipotecat)… i tot això ens suposa una preocupació tan gran que és impossible viure
feliços. És humà tindre por a perdre la nostra forma de vida diària.
Capítol apart mereix la por a participar en
política. Estem convençuts que molta gent
voldria fer-ho, però les pors apareixen per
tots els llocs, i acaben guanyant. Aquells
i aquelles que formem part de Triem Vilafamés-Compromís també les sofrim, com
no?. Quan decideixes passar a significar-te
políticament i a tindre una vida pública són
moltes les pors que has de superar: al què
diran, als poderosos econòmicament que
estan per damunt, a perdre amics, a que
pensen que estàs ahí per a traure alguna
cosa, a que t’acusen de coses incertes, a
la responsabilitat, a les converses de bar,
o fins i tot, a l’insult. Però alguns i algu-

nes entenem que açò és una anormalitat
democràtica, que ningú pot ser perseguit,
castigat o insultat per voler utilitzar temps
de la seua vida al servei dels demés. Per
això ens rebel·lem contra esta i totes les
pors. Per això volem que la gent participe,
convertir la implicació en una cosa normal
i no una cosa “rara” a la que sols determinats privilegiats tenen accés (bàsicament
poderosos econòmicament o militants
dels grans partits polítics). Per això hem
fet passos endavant i NECESSITEM que
més persones ho facen. Us esperem amb
els braços oberts. Davant la por nosaltres
fiquem il·lusió, davant l’amenaça fiquem
propostes, davant la incertessa vital fiquem amistat, comprensió i ajuda. Hem
constituit un gran equip, amb un funcionament radicalment democràtic, on tots i
totes aportem, on ningú queda desplaçat.
Som així, de veritat, de compromís… Però
falteu vosaltres. Vingau i participeu, les
portes estan obertes.
És el moment de modificar els sentiments
que dominen el món. L’amistat, el respecte,
la participació, la solidaritat i el recolzament colectiu han de crear una nova societat vilafamesina. De vosaltres depen... És
el moment.

us desitgem un bon any
i unes bones festes!
Triem futur

Àgueda Murciano

secretària d’organització de Triem Vilafamés

Triem-Compromís va ser una necessitat per poder realitzar un canvi de govern. El bipartidisme existent en aquell moment condemnava a la perpetuació d’un estil de gestió poc eficaç. Les eleccions van deixar palés el que sospitàvem: que un tercer grup
polític permetria que una part de població ixquera al carrer per votar. Este fet va posar de manifest una realitat que va ser general
a tot el país, un canvi de manera de governar obligada al diàleg per tal de tirar endavant.
Les eleccions derivaren en el Pacte del Batle. Un pacte negociat i meditat pels dos grups i, sobretot, pels representats electes. Uns
compromisos que es van materialitzant dia a dia amb una gestió eficaç gràcies a un repartiment de les regidories amb molt de
seny: cadascú gestiona allò en el que és “especialista”. I eixa eficàcia es veu reflectida en uns resultats diaris.
Donar prioritat a les persones, la transparència, la racionalització dels recursos... són algunes de les moltes accions realitzades fins
al moment, col·laborant estretament amb el personal laboral del consistori, peça fonamental del funcionament de l’ajuntament.
Triem no és un grup polític creat per fer una llista electoral. Darrere de Pablo i Longi hi ha un grup que es continua reunint mensualment, que és informat del treball directament pels seus companys per comprovar que el programa electoral es porta endavant,
sense pressa però sense pausa, i que és consultat i utilitzat com a font d’idees i projectes futurs.
Les nostres reunions estan obertes al públic i convidem a tothom a assistir a les mateixes. La informació deu fluir per a que la
democràcia siga una realitat. Quanta més informació tenen els ciudatans i ciudatanes, més capacitat per elegir tenen i per responsabilitzar-se en construir una societat millor. Eixe és un dels nostres principals principis.
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Una xicoteta aventura electoral
El PP portava molts anys manant a
l’ajuntament i res feia preveure que això
poguera canviar. Tot estava en ordre. Com
sempre. Immòbil. Quatre anys més de bipartidisme. Alguns veïns de Vilafamés no es
resignàvem al continuisme. No volíem ser
mers espectadors, asseguts indiferents al
sofà. Era el mes de novembre de l’any passat i decidirem prendre un compromís cívic
amb el nostre poble. Es tractava d’actuar,
de ser protagonistes del nostre futur. No
es tractava de dir al bar que malament estaven les coses, ni de parlar amb els companys de feina dels casos de corrupció. Calia rebel·lar-se, transformar la indignació
en implicació. No volíem quedar-nos quets
a casa. Han sigut massa anys de desfeta
moral i econòmica, de malbaratament dels
recursos públics, de decisions que ens han
deixat endeutats per a les pròximes generacions. Calia dir prou, i quan abans millor.
No podíem deixar passar el tren del canvi a
Vilafamés.
Començarem a fer reunions. El nostre poble s’ho mereixia. Vam escollir un
nom. Triem Vilafamés ens va agradar i la
imatge del nom, relacionada amb els jocs
d’infantessa, ens va portar al logotip definitiu. Primer tot era informal, després ens
ho agafarem de forma molt seriosa. Cada
volta acudien cares noves a les reunions,
els companys anaven responsabilitzant-se
de tasques organitzatives i aplegaven els
primers acords per consens. A principis de
gener, amb fred i aigua, a la vora de la llar,
aprovàvem 15 principis que donaven contingut a les nostres aspiracions.
Nosaltres som persones d’esquerres i no
ens amaguem. Trencar amb el bipartidisme era un objectiu saludable. El pluralisme
s’ha convertit en un valor a l’alça. El nostre
poble havia de plantar cara i deixar de ban-

da la submissió als designis de la dreta corrupta. Ens havíem d’emancipar com fora
d’eixa gentola.
Alguns companys aconsellaren anar sota
el paraigües d’alguna força política. La burocràcia, l’aïllament i la falta de assessorament tècnic i polític ens jugaria, deien,
una mala passada. Decidirem, després de
molts debats establir negociacions amb
Compromís.
Començà el compte enrere i encetàrem
un llarg i intens debat de propostes per al
programa. En vam redactar moltes, teníem
fam de fer coses pel nostre poble. Cada
idea renovadora era rebuda amb entusiasme. Només miràvem cap a endavant. El 18
de març sorgiren les primeres persones
voluntàries per formar part de la candidatura. I a final de mes, una reunió recollia
totes les esmenes i feia una selecció de
les principals propostes per incloure-les
al programa. Les converses amb dirigents
de Compromís van ser satisfactòries i ens
van brindar a ajudar-nos, a assessorar-nos
i, per suposat, a participar dels actes polítics durant la campanya.
El 5 d’abril, Pablo Juan Verdoy, present des
de la primera reunió al grup, anunciava que

acceptava representar-nos a tots plegats
com a candidat a l’alcaldia del nostre poble. Eixe pas endavant li suposaria algunes
critiques de vegades gratuïtes i un cost familiar, laboral i personal molt important. La
seua generositat ens honorava a tots. Teníem un bon cap de llista, com s’ha demostrat al llarg de la present legislatura. Tot
estava a punt. Tothom coneix els resultats.
Aquesta es la xicoteta història del nostre
debut polític, dels dos regidors obtinguts,
gràcies a la confiança del nostre poble en
unes persones acabades d’arribar a la política municipal. Amb el Pacte del Botànic,
Compromís ocupa les portades dels diaris
a l’aconseguir la vicepresidència del govern
valencià, un important grapat de conselleries, la presidència de les Corts. I alcaldies
tan importants com Valencia i altres com
Sagunt o Alzira... fins un total de quasi 90.
Vilafamés, el nostre poble, no ha estat aliè
a eixa onada de canvi polític. Hem format
part d’eixa fita històrica.
Triem Vilafamés formem govern conjunt
amb els companys socialistes, i treballarem pels objectius que ens vam marcar a
la tardor de l’any passat. I sempre pensant,
primer que res, en Vilafamés.

Ara, el 20D, és el moment
Triem Vilafamés-Compromís i PSPV vam
presentar tres mocions en el passat ple. La
primera és una proposta de suport a la ILP
sobre la Prestació d’Ingressos Mínims que
beneficiaria uns 240.000 valencians.
Una segona moció proposa a la Diputació
que els Plans Provincials d’Obres i Serveis
(PPOiS) siguen l’única línia reglada, objectiva i equitativa d’inversions per als municipis. Una línia d’inversió pública que el
PP ha anat minvant en benefici dels acords
unilaterals amb els ajuntaments clientelars. L’exemple més indigne el trobem en
les nombroses inversions de la Diputació al
terme de la Vall d’Alba per obra i gràcia de
l’exvicepresident Martínez.
La tercera moció, amb l’abstenció del PP,
consisteix en la derogació de Llei Reguladora de les Bases del Règim Local que ha sigut molt negativa per als ajuntaments, que

vulnera la Constitució i limita l’autonomia
local en matèria de serveis socials, salut
i educació. Si bé és necessària una reforma del sistema de finançament local, no
pot atendre exclusivament a criteris financers, sobretot, perquè afecta els serveis de
proximitat que asseguren a les persones
prestacions en condicions d’igualtat.
Això ho volem també al nou govern
d’Espanya, aconseguint una majoria progressista. Encara que ens bombardegen
amb enquestes que parlen d’altres majories, hi ha un 40% de vot indecís, que pot
decantar qualsevol resultat. La coalició
electoral de Compromís i Podem, És el
moment, juntament amb altres minories
territorials de l’Estat poden conformar una
majoria que faça possible estes reivindicacions.

Per altra banda, donat el cas, el PSOE
haurà de posicionar-se si vol realment
contribuir a un canvi en les estructures de
l’estat i una reforma constitucional que
elimine institucions inoperants. L’altra
qüestió important és posar fi a les polítiques d’austeritat i als retalls sistemàtics
als serveis públics. Un dels primer passos
ha de ser la derogació de lleis del PP en
matèria de drets laborals, educació, sanitat, llibertats democràtiques i autonomia
dels ajuntaments. Des de la Generalitat
ja s’han fet passos en este sentit. Mònica
Oltra, va anunciar una bateria de mesures
encaminades a rescatar persones, amb
l’eliminació de copagaments i la reforma
de política fiscal: que pague més, qui més
tinga. Ara, a partir del 20 de desembre, és el
moment de rematar el que vam començar
el 24 de maig.

El regidor de Triem Vilafamés-Compromís subratlla que a un poble que no arriba
a 2.000 habitants li resulta molt difícil mantindre un patrimoni com el nostre

“El Consell Municipal de Cultura és
una forma democràtica de participació
ciutadana”
Longi Gil Puértolas és regidor de Cultura, Pa-

trimoni i BIC, de Transparència i Comunicació, i de
Benestar Social i Igualtat. És tècnic audiovisual
de la Universitat Jaume I, ha publicat dos llibres i
nombrosos articles sobre comunicació i cinema

documental. Està fent esforços notables perquè
puguem gaudir de diversos actes culturals aprofitant l’efemèride del 775 aniversari de l’atorgament
de la carta pobla fundacional de Vilafamés que es
commemora l’any 2016.

La cultura és el teu fort. Hi ha possibi- any, portarà el nom Curs Internacional
litats reals de rellançar l’activitat cul- de Guitarra “Manuel Babiloni”. Babitural al nostre poble.
loni va ser un castellonenc i valencià
Realment sempre he estat dinamit- universal que es va enamorar del noszant activitats culturals del poble, des tre poble. Hem de ser agraïts amb una
de finals dels setanta, quan es va crear figura de renom internacional que ha
l’associació cultural Eixarment i fins portat a Vilafamés a artistes de les més
ara. Crec fermament que el nostre po- diverses procedències.
ble té moltes possibilitats de projectarse a l’exterior gràcies a esdeveniments
Quins seran els primers passos que
culturals de qualitat. Al llarg dels anys, donarà en gestió cultural?
al nostre poble sempre ha hagut una
Els primer pas que és oferir partiinquietud per cultivar diverses acti- cipació al veïnat de com dissenyar la
vitats culturals: música de banda, de programació cultural i de com proterondalla; en els anys 20 del segle pas- gir el nostre patrimoni. Desitgem que
sa es van produir sarsueles; teatre; ac- s’impliquen les associacions del poble
tualment producció de cinema i vídeo, i per això anem a constituir un Consell
de literatura i, també, es cultiva la pin- Municipal de Cultura. Serà un organ
tura i l’escultura.
on es debatran les
No oblidem que
propostes en mades de la creació «L’expedient del BIC incoat tèria cultural i de
del Museu d’Art
conservació del paContemporani, un des de 1998 ha prescrit i trimoni que serviran
museu de referèn- hem de començar de nou»
per orientar les pocia internacional,
lítiques municipals.
ha hagut l’adob
Volem que aquest
necessari perquè es cultiven les arts consell assessore i vetlle, com ho marplàstiques.
ca el seu reglament de funcionament,
per la defensa i per l’estudi del patriCreiem que Vilafamés amb el guita- moni històric, cultural, artístic, paisatrrista Manuel Babiloni estarà sempre gístic i lingüístic del nostre poble.
en deute.
Acabem de retre homenatge a la fiVols que Vilafamés celebre amb digura de Manuel Babiloni amb un con- versos actes el seu 775 aniversari de la
cert fabulós, irrepetible, de tres dels seua fundació.
seus deixebles més destacats. BabiÉs cert, el 2016 es compleixen 775
loni és hereu de la tradició musical de anys des de que Vilafamés va rebre
guitarra del la nostra terra, en la línia la carta pobla. Creiem que és una fita
del vila-realenc Francesc Tàrrega o del històrica que cal aprofitar per ferbenlloquí Daniel Fortea. Era una per- nos un homenatge col·lectiu. Som
sona molt vinculada a Vilafamés que hereus del nostre passat i volem redurant 17 anys va estar impartint un marcar-lo. Prepararem tota una sèrie
curs internacional de guitarra al nos- d’esdeveniments i intentarem que tots
tre poble amb alumnes d’arreu el món. participen. Enguany hem celebrat per
Vull anunciar que, a partir del pròxim primera vegada la diada del 9 d’octubre,

un avanç de les festes fundacionals de
la nostra vila.

Vilafamés es molt rica en patrimoni.
Caldrà lluitar per la seua preservació i
conservació?
Evidentment, Vilafamés té un patrimoni envejable. Tenim més atractius
monumentals i històrics que pobles
valencians molt més grans que el nostre. És impressionat el llegat cultural
que tenim. En l’entrevista amb els responsables de la Conselleria d’Educació
i Cultura vam fer-los veure que a un
poble que no arriba a dos mil habitants
li resulta molt difícil mantindre un patrimoni tant ample com els nostre. En
relació a la petició de Bé d’Interés Cul-

a

s
ó

Longi Gill, el conseller Vicent Marzà, la vicepresidenta Mónica Oltra, Merxe Museros i Pere Gozazlbo
tural (BIC) de les coves de Matutano i
És una sort per al municipi disposar al marge de les actuacions municipals.
Tossal de la Font, ens hem reunit amb la d’un museu com el MACVAC.
Vull afegir que en l’àrea la comunicadirectora General de Cultura i PatrimoHo és, efectivament. Nosaltres ens ció, des del equip de govern, hem reni, i ens ha comunicat que l’expedient sentim orgullosos des dels seus ini- duït dràsticament les despeses. Hem
incoat des de 1998 ha prescrit i hem cis perquè és un segell de prestigi per eliminat la contractació de publicitat
de començar de nou. També li ho han a Vilafamés. Des de l’Ajuntament es- en mitjans que no tenen audiència decomunicat a l’ACAV
tem donant suport a mostrable i no aporten res, i hem ajusperquè ho va demanar
les iniciatives que la tat preus que eren desorbitats.
directament a la Con- «Transparència vol dir direcció del MACVAC
selleria. Més avant, que la ciutadania puga està duent a terme
Quines línies mestres s’han marcat
des de l’Ajuntament,
per reviscolar les acti- respecte a temes relacionats amb la
supervisar la gestió vitats i el nivell artístic regidoria de Benestar Social?
donarem informació
detallada de com s’ha municipal»
que sempre ha tingut.
En la passada legislatura la corporadesenvolupat el proAnem a adherir-nos a ció no va mantindre pràcticament cap
cés.
la petició de declara- contacte amb les treballadores socials
Respecte al Casc Antic del poble, qui- ció de BIC, tant del Palau del Batle com que exerceixen al poble. Vilafamés té
nes són les prioritats de l’actual corpo- del contingut artístic. Els fons museís- els Serveis Socials delegats a la Manració?
tics són una joia molt representativa comunitat de la Plana Alta amb altres
Tenim la zona del Quartijo-Hospital dels moviments artístics del segle pas- cinc pobles de la comarca. Nosaltres
en un estat de deteriorament i abando- sat, principalment.
hem iniciat contactes amb les tècninament i és menester actuar. El primer
ques per conèixer la situació en la qual
que hem de fer es recuperar la titulariUna de les seues competències és la treballen i quines necessitats tenen.
tat de la propietat d’una part de sòl. Els de millorar la transparència en la ges- Després de les converses, volem posar
governs anteriors no van actuar per so- tió municipal.
fi a la precarietat de l’atenció als usualucionar esta situació anòmala, nosalUna societat plenament democràtica ris, el lloc es inapropiat i precari. Hem
tres estem encabotats per recuperar el necessita de mecanismes de trans- de trobar urgentment un lloc més digne
patrimoni històric propietat del muni- parència que eviten i corregeixen possi- i que oferisca discreció a les persones
cipi. La recuperació, la rehabilitació i la bles abusos per part de l’administració que acudeixen a les consultes. Vilafaposada en valor del voltant del Castell o actuacions poc ètiques per part dels més no és dels pobles més afectats per
i l’església de la Sang seria, sense cap representants polítics. Ens hem propo- la crisi i per la pobresa. Proporcionaldubte, un pas important en la millora sat donar informació
ment, junt al terme de
efectiva d’una de les parts més visita- de les contractacions
la Serra d’En Galzeran,
des del nostre poble.
públiques d’obres i «Hem
de millorar estem en millor situaserveis. Volem incentique la resta de pol’atenció als usuaris ció
Els avantatges de la recuperació del var a través dels bans
bles. Però això no ens
nostre patrimoni segurament compor- tradicionals i dels dels serveis socials»
ha de tranquil·litzar
tarà molts beneficis pel poble.
aparells electrònics
perquè a Vilafamés teLa recuperació del nucli antic no és mòbils l’assistència
nim famílies amb meúnicament una qüestió de respecte dels veïns als plens municipals. Tenim nors ratllant la pobresa, segons dades
amb el nostre passat. El patrimoni ens projectat, amb la Diputació, una rees- dels serveis socials. L’administració
ha de servir també per crear nous llocs tructuració dels sistemes informàtics pública ha de ser útil per a evitar prode treball en el sector de la construcció actuals de gestió municipal per a què blemes de marginació. No podem gidedicada a la rehabilitació d’edificis i siga consultat pel veïnat mitjançant la rar el cap davant les necessitats de la
de l’entramat urbà del nucli antic. I és pàgina web institucional. Això ens farà gent.
també una font d’ingressos turístics ajustar-nos a la normativa autonòmica
que ajudaria a fomentar el turisme cul- i estatal. En aquest terreny hi ha molt
tural de qualitat.
per fer. El ciutadà no pot mantenir-se

Arrimar la joventut als pobles
Fa temps que els pobles estan
quedant en un segon pla. La centralització dels recursos a les
ciutats i la falta de transport públic digne ha anat fent que cada
vegada més gent acabe vivint a
ciutats properes. Famílies senceres viuen a la ciutat i cada cap
de setmana tornen al seu poble
d’on realment es senten part.
Els pobles encara conserven la
part més humana de la vida en
societat. És el lloc on a l’estiu encara s’ix a la fresca amb el veïnat
fins ben entrada la nit i a l’hivern
es fan “torraes” de convivència.
On els xiquets i xiquetes aprenen a jugar al carrer i fins i tot a
orientar-se, perquè a un poble
sí es pot anar a l’escola sense
companyia. També és on la gent
jove fa les festes dels quintos o
és l’encarregat de coordinar una
festivitat quan és majoral. No
esperen que ningú els ho faça,
s’autogestionen i mantenen la
cultura viva.

Lluny de promocionar-los i de
dotar-los d’infraestructures i recursos per fer la vida més còmoda a les persones que volen viure en ells, actualment veiem com
els nostres pobles van perdent
gent a poc a poc. Cada vegada
menys gent jove té la possibilitat
d’establir la seua vida al seu poble i un poble sense gent jove és
un poble abocat a la desaparició.
Per això hem de treballar per un
nou model turístic que done opcions al turisme rural. Que vaja
més enllà d’un model obsolet
centrat en l’explotació de la costa. Hem de treballar pel foment
d’un model turístic respectuós
amb el medi ambient i sostenible
per a la població. Això implica fomentar el turisme rural que cree
llocs de treball estables i que li
done la possibilitat a la gent més
jove d’establir-se en la seua localitat. També la ramaderia i el
sector agrari cal que siguen una
prioritat en les polítiques.

facebook.com/triemvilafames.compromis

Marta Sorlí

cap de llista al Congrés dels diputats

El cooperativisme resulta una
eixida per a moltes persones
que tenen una xicoteta explotació. Afavoreix el manteniment
de llocs de treball i prescindeix
d’empreses intermediàries per
a garantir una major rendibilitat del producte. D’altra banda,
el consum de proximitat dona
eixida al producte generant una
economia més sostenible en reduir el transport.
Els nostres pobles tenen futur i
el tenen molt digne sempre que
tinguem present que volem per a
la nostra població. El País Valencià es caracteritza per ser una terra on sabem treballar a xicoteta
escala, on el treball en equip i el
manteniment d’allò més xicotet
sempre ens ha portat a ser una
terra d’oportunitats.
Ara, una vegada més, tenim
l’opció de continuar escollint
el nostre futur i és el moment
d’apostar per mantenir el que
sabem fer bé.

vilafames.compromis.net

