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El divendres 27 de setembre, amb motiu de la vaga mundial pel clima, centenars
de xiquets, xiquetes i joves de Meliana es concentraven a la plaça Major per fer
un crit pel futur del planet, un crit pel futur d’ells i d’elles. Unes reivindicacions
que reclamen als governs mesures enèrgiques i contundents en la lluita contra
el canvi climàtic. Tot, dins del moviment ciutadà de l’Aliança pel Clima
#FridaysForFuture. Des de Compromís tenim clar que un dels reptes importants
de legislatura és fer avançar Meliana en les polítiques ambientals decidides que
han de provocar el canvi en la tendència de depredació del planeta. En la legislatura
passada vam posar els marcs de referència amb el Pacte de les Alcaldies europeu
per la sostenibilitat i el canvi energètic i l’estratègia europea #ViuHo, de
desenvolupament urbà sostenible i integral.

La política útil
Compromís apostem per la política útil, la que ens permet avançar i canviar el nostre
poble en l’àmbit mediambiental des de la realitat local. El nostre entorn de l’horta i
l’agricultura són el nostre patrimoni agrari i ambiental que hem de preservar i recuperar
juntament amb la platja de Meliana. I en això estem amb la llei i el pla de l’horta, amb
la marca Productes Horta de Meliana, amb el Mercat de la Terra de l’Horta, amb el
banc de terres, amb la formació professional agrària o amb FIMEL i Menja’t Meliana.

A més, hem d’aconseguir un canvi en el model de mobilitat, l’eficiència energètica
i l’ús de les energies netes i optimitzar el tractament dels residus reduint-los, recliclant-
los i reutilitzant-los. L’ús de la bicicleta i dels vehicles elèctrics ha de créixer. El carril
bici de la via Xurra, l’Anell Verd metropolità la xarxa i les estacions de bicicletes de
préstec i els punt de recàrrega ho han de facilitar, com també la disminució i la
pacificació del trànsit pels carrers del poble amb els camins escolars segurs o el pla
de mobilitat urbana sostenible (PMUS), o l’ús dels aparcaments dissuasius (Sor
Isabel de Villena, Llibertat, la Closa...). La tecnologia led, els llums ambre, la millora
dels envoltants dels edifics públics (El Crist, Llar dels Jubilats, Ajuntament) o les
estacions fotovoltaiques estan en l’agenda de govern. Com també ho està aconseguir
els objectius europeus de percentatge de residus reciclats. Hui, a Meliana, reciclem
a penes el 10%, per davall de la mitjana valenciana i de l’estat, 15 %, i molt lluny
de l’objectiu europeu per al 2020 (50 %). Les quatre edicions de la Setciències
demostren la importància dels espais d’informació, de reflexió i de participació
ciutadana per tal d’avançar en el canvi de model. Cal avançar #AmbValentia

Más compromiso con el medio ambiente es uno de los ejes principales de la
acción de gobierno en esta legislatura. La crisis climática és una realidad i las
generaciones jóvenes nos exigen un futuro para el planeta y para ellas. Centenares
de niños, niñas y jóvenes así lo manifestaron el pasado 29 de septiembre en
Meliana. Movilidad y energía sostenibles, disminución y reciclaje de resíduos, y
la protección del entorno de la huerta són temas sobre los que ya se están
realizando actuaciones importantes. És la política útil.
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Un millor carrer de pilota
L’Ajuntament de Meliana ha executat les obres
de cobrició del lateral oest del carrer de pilota
de Meliana, l’única part que quedava per tancar.
S’hi han invertit 37.671,40 € dins del pla de
millora d'infraestructures de pilota valenciana
impulsat per la Diputació. L’actuació també ha
inclòs la millora de la tela metàl·lica interior que
impedeix que les pilotes isquen del carrer. La
pròxima actuació prevista és la millora del frontó
per a condicionar-lo com a frontó valencià amb
la subvenció de 51.136,49 € atorgada per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Avança el carrer Juli Benlloch i la rotonda
CV-300
Al setembre es licitaren les obres per a la construcció
de la rotonda d’accés des de la CV-300, l’antiga
carretera de Barcelona, als municipis de Foios i
Meliana, amb un pressupost d’1.107.700,58 €. Com
ha manifestat Josep Riera, el nou projecte “millora
tota la façana oest del poble i ampliarà l’avinguda
de la Senyera, on es farà un pas de vianants a la
zona del pas a nivell i es construirà un tram de carril
bici que transcorrerà fins al c/ Salvador Giner, on

connectarà amb l’Anell Verd”. El pas de vianants
suposarà també una millora notable de seguretat,
de comunicació i d’accessibilitat entre les dos parts
del nucli de Meliana separades per la via del metro,
ja que es podrà accedir des de l’entorn de l’empresa
Practic al jardí de l’avinguda Santa Maria, l’eix
comercial del municipi.

Hem estrenat passarel·la a la V-21
El passat agost s’obrí la passarel·la de l’autovia
substituint l’antiga, que ja no complia la normativa
d’accessibilitat, i que a més es trobava molt
deteriorada, sobretot des que en febrer hi hagué
un accident. El cost total de l’obra ha estat d’uns
500.000 € .  Esta infraestructura alhora
complementa l’Anell Verd, ja que és part del tram
entre Meliana i Port Saplatja.

Millora de l’eficiència energètica
L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de
l’Energia (IDAE), del Ministeri de Transició
Ecològica, ha aprovat el projecte de l’Ajuntament
de Meliana per a millorar l’eficiència energètica
de l’edifici consistorial. L’actuació està valorada
en 124.420,20 €, dels quals el 50% correspondran
a l’Ajuntament i l’altre 50% a fons europeus
FEDER gestionats i tramitats per l’IDAE. Les
obres estaran centrades en la millora de
l’envoltant de l’edifici amb el canvi de totes les
finestres exteriors, i així es reduirà la demanda
energètica en calefacció/refrigeració i, per tant,
el consum energètic i les emissions de diòxid de
carboni. La previsió és una reducció del 6% del
consum. Cal recordar que l’Ajuntament ja ha
executat actuacions semblants, com ara el canvi
de l’envoltant del col·legi del Crist i de la Llar
dels Jubilats.

Actuaciones I
Se han ejecutado las obras de cubrimiento del
carrer de pilota por un valor de 37.671,40 €. El
futuro acondicionamiento del frontón será gracias
a una subvención de 51.136,49 €.

Se han licitado las obras para la construcción
de la rotonda de acceso de la CV-300 por un
valor de 1.107.700,58 €. Supondrá una gran

mejora de seguridad.

Hemos estrenado pasarela en la V-21.  El coste
ha sido de 500.000 €.

Para la mejora de la eficiencia energética de
edificios públicos, se invertirán 124.420,20 €  del
Ministerio en adecuar las ventanas del
Ayuntamiento.

Els alcaldes de Foios i de Meliana, comprovant
la ubicació de la rotonda

Actuacions I2
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Instal·lació de dos estacions de bici
L'Ajuntament de Meliana ha instal·lat les dos primeres
estacions de bicis de préstec al municipi del servei
BiciMeliana. Concretament a l’estació del metro, al
jardí del carrer Juli Benlloch, i una segona a l’entorn
del carril bici de la Via Xurra en la seua connexió
cap a Albalat dels Sorells, al carrer Blasco Ibáñez.
Cada estació comptarà amb 10 bicicletes. Aquestes
estacions estan integrades dins de la xarxa
d’estacions de l’àrea metropolitana de València,
MIBISI, que actualment inclou 11 municipis i compta
amb unes 130 estacions i un miler de bicicletes, i
està interconnectada amb el servei de la ciutat de
València, ValenBisi, amb estacions d’intercanvi.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa
Peris, “es tracta d’una aposta més de Meliana cap
al canvi de la mobilitat urbana i interurbana en què
la bicicleta ha de tindre protagonisme, més encara
en la mesura que el nostre poble es convertirà en un
nuc de connexió de la xarxa de carrils bici. L’actuació
forma part del desplegament del Pacte de les Alcaldies
europeu per a la reducció de les emissions de CO2

Actuaciones II
Para completar l’Anell Verd, dotar un servicio
combinado con ValenBisi y ayudar en el freno
del cambio climático, el Ayuntaminento ha
instalado dos estaciones de BiciMeliana.

Así mismo, ha comprado una furgoneta eléctrica

para la brigada de obras, y ha retirado un vehiculo
de combustible fosil. El coste ha sido de 43.500 €,
del cual 24.000 son subvenciones.

Se está redactando el proyecto de Centro de
Día para Mayores, y el anteproyecto de la futura
residencia, por un valor de 263.778,79 €.

Regidora Rosa Peris a l’estació de BiciMeliana de
Juli Benlloch

i l’estratègia europea ViuHo, elaborada
conjuntament amb Foios i Albalat dels Sorells.
Entre les actuacions que hi ha previstes realitzar
pròximament hi ha la senyalització dels camins
escolars segurs i la redacció del Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible (PMUS), adjudicat
recentment.

Furgoneta elèctrica per a la brigada
L’Ajuntament de Meliana ha adquirit una
furgoneta totalment elèctrica per a la brigada
d’obres. Es tracta del model Nissan E-NV200,
una furgoneta de menys de 3.500 kg, de cinc
places, i amb capacitat de càrrega de 4m3.
El cost total ha estat de 43.500 € (IVA inclòs),
dels quals 18.000 han sigut subvencionats
per la Diputació i 6.000 per l’institut Valencià
de Competitivitat Empresarial. Amb aquesta
adquisició ha donat de baixa un dels vehicles
municipals de combustible fòssil.

Redacció del projecte del Centre de Dia
per a Majors
S'està redactant el projecte amb l’estudi de
seguretat i salut, i la direcció facultativa de
les obres de construcció del centre de dia per
a persones majors a Meliana, i l’avantprojecte
per a la futura ampliació com a residència,
per un import total  de 263.778,79 € ,
corresponents a la subvenció atorgada per la
Diputació de València en els pressupostos
del 2018. Al seu dia es va valorar de manera
molt positiva el tamany i la ubicació de la
parcel·la aportada per l’Ajuntament de Meliana
(4.340 m2) -pròxima als municipis de Foios i
Albalat dels Sorells, ben comunicada, d’accés
fàcil i amb un entorn agradable.

També s’està treballant en la proposta d’una
futura ampliació com a residència. A més, el
centre serà innovador pel que fa a l’ús de la
bioconstrucció, ja que una part constructiva

Actuacions II 3
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Diversos I
La futura residencia será innovadora en su
construcción de cara a la protección del medio
ambiente.

L'Escola d'Estiu ha sido todo un éxito. Acudieron
541 escolares y la temática central fue la sosteni-
bilidad: “Cuidant Meliana, cuidem el planeta”.

Hay que destacar la alta participación en las
fiestas de las asociaciones y entidades de

Meliana. La cena del pregón fue un éxito: 950
personas, tanto como el homenaje a los mayores
(560) o la noche de las paellas, con 1500
asistentes.

Del 25 al 27 de octubre se ha iniciado una
campaña para promocionar nuestros recursos
turísticos: horta, gastronomia y mosaico de Nolla,
con una alta participación de entidades y
empresas.

molt important es farà amb mòduls de fusta amb
aïllament tèrmic de palla d’arròs, elements
naturals que permetran un aïllament saludable
i major comfort. Com assenyala la regidora de
Serveis Socials i Majors, Marta Valero: “el centre
de dia per a persones majors és una demanda
ciutadana històrica que serà una realitat al llarg
del 2020”. Cal recordar que la construcció de
les obres s’abordaran també amb una subvenció
de la Diputació, de 3,4 mi l ions d’euros,
corresponent als pressupostos del 2019.

Nou èxit de l’escola d'estiu
Enguany, l’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà de Meliana
han assolit un nou èxit pel que fa a la participació,
la programació i els continguts, i la satisfacció de
les famílies. Durant tres setmanes, 451 xiquets,
xiquetes i joves realitzaren una gran quantitat
d’activitats al voltant del lema “Cuidant Meliana,
cuidem el planeta”. Una temàtica molt ambiental
per a potenciar els valors de la sostenibilitat entre
la població més jove de Meliana però amb la finalitat
també de conscienciar les famílies i el poble.

Així, la regidora de Joventut, i també de Medi
Ambient, Rosa Peris, explica “en aquesta
legislatura, els temes ambientals i de sostenibilitat
tindran una presència molt destacada en les
accions de govern d’una manera molt transversal.
L’escola d’estiu d’enguany n’és un exemple”.

Les nostres festes
Hem de celebrar que enguany el pregó ha estat
a càrrec de l’Associació Intercomparses de
Meliana; hi volem destacar la importància de la
implicació de totes les entitats i associacions del
municipi per a fer unes festes de Meliana molt
participatives. Com explicà la regidora de Festes,
Maria Pilar Asensio, “el fet que enguany no hi

haja ni festers ni festeres ha fet que l'Ajuntament
haja hagut d’assumir l’organització i la preparació
de tots els actes i, en aquest sentit, està sent
també molt positiva la implicació del teixit
associatiu del poble ja que totes i tots plegats,
i col·laborant, volem que siguen de nou unes
festes inoblidables”. El sopar del pregó reuní 950
persones, i l’homenatge als majors 560. I la nit
de les paelles (110) reuní més de 1500.

Promoció dels nostres recursos turístics
Del 13 al 27 d’octubre, l’Ajuntament ha organitzat
diferents activitats per a promoure els seus
recursos turístics vinculats a l ’horta, la
gastronomia i el mosaic Nolla, tot aprofitant
diverses iniciatives i reconeixements, com ara el
projecte Miradors de l’horta de Turisme Carraixet,
el Mercat de la Terra de Roca o el premi European
Heritage Stories atorgat pel Consell Europeu al
mosaic Nolla.

Com explica la regidora de Turisme, Amparo
Martí, “hem aprofitat tres iniciatives per a incidir
en els recursos que van conformant la nostra oferta
turística: el paisatge i els productes de l’horta, la
nostra gastronomia i el patrimoni del mosaic Nolla”.
Així, s’ha aprofitat el recent festival dels Miradors
de l’horta, i l’escultura efímera “Km 0. De l’horta
al plat”, ubicada al nucli rural de Roca. Diumenge
13 s’hi realitzà un concert per part dels cors de
l’Associació Amics de la Música de Meliana i de

Diversos I4
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Campanar. Tot coincidint amb el Mercat de la Terra
de Roca, de productes artesans i de l’horta, que
s’hi celebrà el mateix diumenge. S’hi han adherit
20 bars i restaurants de Meliana i Roca, que han
oferit una tapa amb temàtica de mosaic de nolla
elaborada amb els productes de temporada de
l’horta”. Així mateix, dissabte 26 de vesprada tingué
lloc una visita guiada pel patrimoni del mosaic
Nolla present al nucli històric de Meliana.

La IV Setciències
Del 14 al 18 d’octubre s'ha celebrat una nova
setmana de la Ciència i del Media Ambient.
Enguany el fil conductor i tema central ha estat
el reciclatge. S’hi ha fet xarrades, tallers i visites,
tot guiat per especialistes i emmarcades per una
exposició d’obres artístiques a partir de materials
de rebuig (fem i aparells abondonats). L’oferta
estava enfocada a tot tipus de públic, amb la
voluntat de treballar per conservar el planeta des
d’actuacions individuals. Així, s’ha parlat i s’ha
fet taller sobre com reciclar i per a què, i com
crear consciència sobre estes matèries.

Èxit en la celebració de la XX FIMEL
La Fira Agrícola i Comercial de Meliana ha celebrat
els 20 anys. Va començar l’any 2000 amb el canvi
de mil·leni. Des d'aleshores, ha sigut una
referència a l’Horta Nord i una cita obligada per
a molts veïns i veïnes de la zona. Com explicava
la regidora de Foment Econòmic i Agricultura,
Amparo Martí: “la fira és un aparador de tot el
que, des de Meliana, estem fent en la promoció
del comerç i dels serveis que s’ofereixen, de
l’activitat agrícola a l’horta i, més recentment,
també de les primeres propostes turístiques,
àmbits tots molt vinculats i interrelacionats”.

L’acte inaugural va estar a càrrec del secretari
autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero, i les
direccions generals relacionades amb la temàtica

de la fira, Rosana Seguí com a directora general
de Comerç, Artesania i Consum i David Torres
com a director general de Desenvolupament Rural.
Prèviament s’havia realitzat la recepció de les
autoritats i de les persones homenatjades a
l’Ajuntament, on fan firmar en el llibre d’or. Enguany,
s’ha homenatjat la Farmàcia Gloria Gil, el llaurador
Ramon Ruiz de Roca i l’entitat Casino La Amistat.

Per a Josep Riera: “són vint anys de fira en què
hem anat incorporant iniciatives, propostes, activitats
i projectes per a reforçar dos dels pilars econòmics
del municipi que ens identifiquen, el comerç i
l’agricultura, als quals hem afegit ara el turisme per
mitjà del pla de governança i dinamització turística
de Turisme Carraixet ”, Rosana Seguí destacava
”la solidesa de la fira de Meliana, que és exemple
per a altres iniciatives del sector. Des de la Generalitat
apostem per el comerç local i de proximitat com a
sector econòmic que representa un model de pobles
i ciutats que volem mantindre”. David Torres va
destacar “les iniciatives que, de manera pionera,
Meliana està portant endavant i que han d’ajudar
a posar en valor el treball que els llauradors i les
llauradores fan a l’horta, en uns moments tan
importants i tan delicats per a l’agricultura
mediterrània en un món globalitzat”. I Francesc
Gamero va assenyalar: “la Generalitat prioritza el
suport econòmic a les iniciatives que beneficien la
ciutadania i els sectors econòmics que formen part
de la nostra realitat i que són motor del progrés del
poble valencià”.

Com s’ha pogut apreciar, s’ha mirat de fer una
programació molt variada per a tots els públics i
molt participada del teixit econòmic, associatiu i
cultural del poble. Volem subratllar el cercavila de
l’escola de tabal i dolçaina, el concert de l’Associació
Amics de la Música, el teatre de Peloki i per a
cloure, l’èxit de l’actuació del grup Els Jóvens.

Diversos II
Del 14 al 18 de octubre se ha celebrado la IV
Setciències,  una semana de ta l leres y
conferencias centrada en el reciclaje.

la XX FIMEL ha sido todo un éxito. Este año,
como los anteriores, se ha constatado que es
un referente en l’Horta Nord. Este año hemos
tenido la visita, en la sesión inaugural, de Francesc
Gamero, secretario autonómico de Hacienda;

Rosana Seguí, directora general de Comercio,
Artesanía y Consumo; y David Torres, director
general de Desarrollo Rural. Todos ellos en sus
discursos insistieron en la importancia de este
tipo de iniciativas, y felicitaron a Meliana por la
buena salud de la misma.

La programación fue variada, para todos los
públicos, y la asistencia fue muy alta.

Diversos II 5
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El	  portaveu	  de	  Compromís	  al	  Congrés	  dels	  Diputats
explica	  la	  decisió	  de	  la	  seva	  formació	  de	  presentar-‐se	  a
les	  eleccions	  generals	  del	  10	  de	  novembre	  en	  coalició
amb	  Més	  Madrid.
L'executiva	  de	  Compromís	  (la	  coalició	  del	  Bloc,	  Iniciativa
pel	  Poble	  Valencià	   i	   Els	   Verds)	   es	   va	   decantar	  per
unanimitat,	  ...	  per	  presentar-‐se	  a	  les	  eleccions	  generals
del	  10	  de	  novembre	  en	  coalició	  amb	  Más	  Madrid,	  el
partit	  d'Íñigo	  Errejón.	  Després	  de	  la	  reunió,	  Compromís
va	  anunciar	  que	  preferirien	  una	  coalició	  en	  la	  qual	  també
estigués	  Unides	  Podem	  però	  que,	  obligats	  a	  triar	  entre
totes	  dues	  formacions,	  es	  decideixen	  per	  Más	  Madrid.
Joan	  Baldoví,	  el	  portaveu	  parlamentari	  de	  Compromís
en	  el	  congrés	  dels	  diputats	  respon:
Com	  han	  arribat	  a	  aquesta	  decisió?
Es	  va	  anar	  imposant	  a	  tot	  Compromís	  la	  certesa	  que
aquesta	  opció	  és	  molt	  més	  nova,	  fresca,	  diferent	  i	  que,
en	  definitiva,	  aporta	  una	  cosa	  nova	  a	  aquestes	  eleccions.

Crec	  que	  molts	  pivotaran	  sobre	  qui	  va	  tenir	  la	  culpa	  que
arribéssim	  a	  això	  i	  aquesta	  candidatura	  pretén	  sumar
sensibilitats	  molt	  semblants	  i	  ser	  part	  de	  la	  solució	  i	  no
del	   problema.	   Vol	   contribuir	   decididament	   a	   la
governabilitat	  d'Espanya	  i	  a	  que	  comenci	  a	  haver-‐hi	  un
govern	  que	  té	  moltíssima	  feina	  per	  davant.	  El	  país	  no
està	  en	  funcions	  i	  nosaltres	  el	  que	  volem,	  ja	  dic,	  és	  ser
part	  de	  la	  solució.	  Crec	  que	  amb	  aquesta	  opció	  estem
més	   a	   prop	   de	   la	   solució	   que	   de	   ser	   part	   del
problema.
No	  és	  ingenu	  plantejar	  que	  el	  pla	  A	  és	  una	  coalició	  amb
tots	  inclòs	  Podem	  i	  Errejón?	  Vostè	  de	  debò	  creu	  que	  aquest
acord	  és	  viable?
Anem	  a	  veure.	  Aquesta	  seria	  la	  nostra	  aposta.	  Crec	  que
seria	  la	  situació	  ideal.	  Però,	  en	  fi,	  el	  temps	  que	  tenim	  és
el	  que	  hi	  ha	   i	   la	  situació	  és	   la	  que	  és	   i	  això,	  amb	  tota
seguretat,	  serà	  inviable.	  Nosaltres	  havíem	  de	  prendre	  una
opció	  ràpida	  perquè	  el	  29	  a	  la	  nit	  es	  tancava	  el	  termini
per	  a	  les	  coalicions.	  Havíem	  de	  triar	  i	  li	  puc	  dir	  que	  ha
estat	  una	  de	   les	  decisions	  que	  dins	  de	  Compromís	  ha
generat	  menys	  confrontació.	  Hi	  ha	  hagut	  discussió	  raonada
però	  a	  l'hora	  de	  prendre	  la	  decisió	  va	  ser	  absolutament
unànime.	  En	  cas	  d'haver	  de	  triar,	  apostem	  per	  aquesta
fórmula.
Què	  li	  ha	  passat	  a	  Compromís	  amb	  Podemos?
Nosaltres	  amb	  Podemos	  hem	  col·laborat	  sempre	  però
probablement	  ja	  des	  del	  principi	  no	  va	  haver-‐hi	  entesa.
Nosaltres	  davant	  notari	  vam	  signar	  que	  ens	  presentariem
junts	  a	  les	  eleccions	  en	  el	  2016	  i	  que	  anàvem	  a	  intentar
aconseguir	  el	  grup	  parlamentari	  valencià.	  El	  dia	  que
acabava	  el	  termini	  per	  presentar-‐los,	  Podemos	  no	  va
voler	  signar	  aquest	  grup	  i	  a	  partir	  d'aquí,	  probablement,
ja	  no	  hi	  va	  haver	  la	  confiança	  que	  calia	  tenir.	  És	  a	  dir,	  no
vam	  ser	  nosaltres	  els	  que	  no	  vàrem	  complir	  aquell	  dia
amb	  allò	  que	  havíem	  signat.	  Sempre	  vam	  dir	  que	  o	  teníem
el	  grup	  valencià	  o	  marxariem	  al	  grup	  mixt	  i	  això	  no	  ha
impedit	   tota	   la	  resta:	  hem	  demanat	  compareixences

junts,	  hem	  signat	  iniciatives	  junts,	  hem	  votat	  en	  el	  99%
de	  les	  ocasions	  junts,	  hem	  presentat	  lleis	  junts	  però,	  en
definitiva,	  hem	  volgut	  preservar	  la	  nostra	  singularitat.
...	  Nosaltres	  ho	  teníem	  clar	  i	  escrit.	  No	  vàrem	  enganyar
a	  ningú,	  ho	  vam	  deixem	  clar	  des	  del	  primer	  dia.

Pot	  haver	  gent	  sorpresa	  en	  Compromís	  o	  en	  Podemos?
Probablement	  hi	  ha	  gent	  sorpresa	  però	  en	  definitiva
cadascú	  pren	  les	  decisions	  que	  creu	  que	  són	  millors	  per
intentar	  representar	  allò	  que	  vol	  representar	  i	  nosaltres
aquí,	  al	  País	  Valencià,	  vam	  tenir	  una	  experiència	  que	  no
va	  ser	  el	  satisfactòria	  que	  nosaltres	  hauríem	  volgut	  i	  hem
pres	  una	  decisió.	  Agraïm	  l'oferta	  que	  se'ns	  va	  fer	  per	  part
de	  Podemos	  però	  entenem	  que	  probablement	  podem
representar	  millor	  el	  que	  som	  i	  el	  que	  volem	  representar
amb	  aquesta	  altra	  opció,	  que	  ens	  permetrà	  presentar-‐
nos	  en	  territori	  valencià	  amb	  el	  nostre	  nom.	  Hi	  haurà
una	  fórmula	  en	  la	  qual	  el	  nostre	  nom	  estigui	  present.
Aquest	  acord	  pot	  afectar	  el	  govern	  valencià	  on	  estan
vostès	  i	  Podemos?
Rotundament	  no.	  Podria	  afectar	  al	  Govern	  valencià	   la
campanya	  electoral	  que	  faran	  Unides	  Podem	  i	  el	  PSOE?
Podria	  haver	  afectat	  tota	  la	  cascada	  de	  declaracions	  per
part	  del	  PSOE	  o	  de	  Podemos	  durant	  tot	  aquest	  procés	  al
govern	  valencià?	  Hem	  vist	  que	  no	  li	  ha	  afectat.	  Per	  tant,
estic	  completament	  segur	  que	  tots	  els	  integrants	  del	  govern
valencià	  posaran	  per	  sobre	  de	  les	  petites	  picabaralles	  o
frecs,	  les	  que	  hi	  puguin	  haver	  en	  campanya	  electoral,	  la
responsabilitat	  de	  portar	  endavant	  al	  govern	  valencià.
Quins	  altres	  partits	  s’han	  sumat	  al	  projecte?
Hem	  intentat	  conformar	  una	  coalició	  el	  més	  àmplia
possible	  de	  partits	  de	  tot	  l’Estat;	  en	  aquest	  sentit	  anirem
junts	  en	  coalició	  a	  més	  de	  Compromís,	  la	  Xunta	  d’Aragó,
EQUO,	  Más	  Madrid	  i	  ...
-‐Què	  han	  de	  dir	  als	  que	  creuen	  que	  la	  candidatura	  d'Íñigo
Errejón	  l'única	  cosa	  que	  aconseguirà	  és	  fragmentar	  més
a	  l'esquerra?

Jo	  els	  dic	  que	  l'aparició	  de	  Compromís	  al	  País	  Valencià
va	  fer	  que	  acabéssim	  amb	  vint	  anys	  del	  Partit	  Popular.
I	   l'aparició	   sobtada	  de	  Vox	   en	   el	   panorama	  polític
espanyol	  va	  fer	  que	  acabessin	  amb	  dècades	  de	  govern
socialista	  a	  Andalusia,	  amb	  l'alcaldia	  de	  Madrid,	  que
tinguessin	  la	  Comunitat	  de	  Madrid,	  de	  Castella	  i	  Lleó	  i
la	  de	  Múrcia,	  és	  a	  dir,	  que,	  a	  vegades,	  tres	  sumen	  i	  no
resten.	  En	  aquest	  sentit,	  jo	  crec	  que	  hi	  ha	  una	  part	  de
l'electorat,	  cabrejat	  legítimament	  amb	  els	  quals	  han	  estat
actors	  durant	  aquests	  quatre	  mesos	  del	  desacord	  i	  de
la	  impossibilitat	  de	  formar	  govern,	  que	  podrien	  tenir	  la
temptació	   de	   quedar-‐se	   a	   casa	   i	   que	   aquesta	   nova
alternativa	  els	  pot	  oferir	  un	  vot	  que	  aspira	  a	  ser	  part	  de
la	  solució	  i	  no	  del	  problema	  que	  no	  han	  sabut	  solucionar.
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Joan	  Baldoví:	  “Amb	  Errejón	  estem
més	  a	  prop	  de	  la	  solució	  que	  de	  ser
part	  del	  problema”

"Compromís	  vol	  contribuir	  decididament
a	  la	  governabilitat	  d'Espanya"

"Vam	  parlar	  amb	  els	  gallecs	  d'En	  Marea
i	  a	  vegades	  es	  queixaven	  de	  la	  invisibilitat
i	  de	  la	  poca	  capacitat	  de	  tenir	  presència"

“A	  vegades,	  tres	  sumen	  i	  no	  resten”

La nostra candidatura: Joan Baldoví, cap de llista per València6



Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
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Maria	  Josep	  Picó:	  "Hem	  de	  crear	  un
relat	  més	  positiu	  sobre	  allò	  que	  som
els	  valencians	  i	  les	  valencianes"

Maria	  Josep	  Picó	  és	  la	  dona	  de	  moda	  a	  la	  Universitat
Jaume	  I.	  Tothom	  que	  la	  coneix,	  la	  felicita	  aquests	  dies
pels	  corredors	  de	  la	  facultat	  d'humanes,	  on	  exerceix
com	  a	  professora	  associada	  i	  on	  s'ha	  embarcat	  en	  una
pila	  de	  projectes	  vinculats	  amb	  el	  medi	  ambient.	  Aspira,
a	  partir	  del	  10	  de	  novembre,	  a	  fer	  tàndem	  amb	  Joan
Baldoví	  al	  Congrés	  dels	  Diputats	  en	  representació	  de
Compromís.

"És	  un	  problema	  que	  a	  Espanya	  no	  existisca
un	  electorat	  verd	  que	  presione	  els	  partits",
assegura	  aquesta	  periodista	  que	  vol	  fer	  de
l'optimisme	  la	  seua	  bandera.
-‐Fins	  ara	  era	  sobretot	  coneguda	  per	  la	  seua	  faceta	  de
divulgadora.	  Per	  què	  ha	  decidit	  fer	  aquest	  pas?

En	  primer	  lloc,	  per	  responsabilitat.	  Després	  de	  més	  de
20	  anys	  formant-‐me	  en	  medi	  ambient	  i	  comunicació,	  i
essent	  conscient	  de	  la	  nostra	  vulnerabilitat	  en	  aquesta
matèria,	  crec	  que	  no	  podia	  dir	  que	  no	  a	  una	  oferta	  que
suposa	   posar	   la	  meua	   experiència	   al	   servei	   de	   la
ciutadania.	   Sento	  que	  hi	   estic	   preparada	   i	  que	   vull
col·laborar	  en	  un	  moment	  de	  molta	  incertesa.	  Alhora	  és
un	  repte	  professional,	  ja	  que	  suposa	  fer	  un	  pas	  des	  de
la	  comunicació	  a	  la	  política.

D'una	  altra	  banda,	  crec	  que	  necessitem	  referents	  de
dones	  i	  mares	  que,	  com	  en	  el	  meu	  cas,	  tinguem	  una	  vida
pública	  i	  política.	  Primer	  em	  feia	  un	  poc	  de	  vertigen	  fer
aquest	  pas	  però	  l'empenta	  de	  la	  família	  m'hi	  va	  abocar
definitivament.	   Sempre	  m'he	  vist	   com	  una	  persona
política,	  en	  el	  sentit	  d'estar	  preocupada	  pel	  que	  passa
al	  meu	  voltant,	  però	  mai	  m'havia	   imaginat	  estar	  en
aquest	  costat.	  Ara	  m'ha	  arribat	  aquesta	  oferta	  per	  fer-‐
ho	  com	  a	   independent	   i	  no	  he	  volgut	  deixar	  passar
l'ocasió.

Què	  creu	  que	  pots	  aportar	  a	  la	  candidatura	  que	  encapçala
Joan	  Baldoví?

Soc	   bona	   coneixedora	   dels	   temes	   vinculats	   a	   la
sostenibilitat	  i	  la	  divulgació	  ambiental	  i	  sempre	  he	  estat
compromesa	  amb	  la	  defensa	  del	  territori.	  Crec	  que	  puc
aportar	   la	   voluntat	   de	   comunicar	   totes	   aquestes
qüestions	  amb	  optimisme,	  tot	  vinculant	  la	  preservació
del	  medi	  ambient	  al	  progrés	  social	  i	  l'estima	  pel	  nostre
territori.

Aquest	  repte	  que	  ara	  se'm	  planteja	  m'il·lusiona.	  Se	  m'ha
plantejat	  aquesta	  possibilitat	  des	  d'una	  posició	  molt
honesta	  i	  respectuosa	  i	  vull	  ser-‐hi	  per	  aprendre	  i	  aportar.

-‐S'incorpora	  com	  a	  independent	  a	  una	  candidatura	  on
conflueixen	  dos	  partits	  Compromís	  i	  Más	  Madrid.	  Què
creu	  que	  li	  aporta	  al	  valencianisme	  anar	  del	  bracet	  d'Íñigo
Errejón?

Crec	  que	  presentar-‐se	  plegats	  és	  una	  actitud	  intel·ligent
perquè	  de	  bon	  començament	  estan	  demostrant	  que
tenen	  consciència	  de	  quina	  és	  la	  seua	  mida	  i	  la	  voluntat
d'arribar	  a	  enteses,	  en	  un	  moment	  en	  què	  precisament
la	  manca	  de	  diàleg	  ens	  ha	  dut	  a	  una	  posició	  de	  bloqueig.

D'altra	  banda,	  confio,	  a	  més,	  que	  mitigarà	  l'efecte	  del
vot	   dual	   que	   Compromís	   va	   patir	   en	   les	   darreres
eleccions.	  Crec	  que	  és	  molt	  important	  que	  els	  valencians
tinguem	  una	  veu	  en	  Madrid	  perquè	  allí	  es	  decideixen
moltes	  polítiques	  que	   ens	   afecten	  directament.	   Els
valencians	  ens	  hauríem	  de	  fer	  mirar	  perquè	  tenim	  tan
poc	  poder	  polític	  a	  Madrid	  quan	  altres	  autonomies	  tenen
històricament	   una	   representació	  molt	  més	   potent.

Crec	  que	  si	  hi	  hagué	  un	  descens	  electoral	  de	  Compromís
el	  passat	  28	  d'abril	  fou	  perquè	  hi	  havia	  una	  situació	  molt
polaritzada,	  amb	  un	  Vox	  que	  pujava	  en	  les	  enquestes.
Dit	  això,	  jo	  crec	  que	  estem	  en	  un	  moment	  polític	  en	  què
ens	  cal	  autorefermar-‐nos.	  Com	  a	  valenciana,	  jo	  m'hi	  he
sentit	  moltes	  voltes	  representada	  pel	  que	  deia	  Baldoví
des	  de	  la	  tribuna.	  Crec	  que	  els	  valencians	  ens	  hem	  de
fer	  respectar	  amb	  diàleg	  i	  sense	  estridències.	  Jo	  soc
partidària	  de	  treballar	  des	  de	  l'empatia	  i	  des	  del	  consens.
Jo	  vull	  parlar	  amb	  optimisme.	  No	  m'agrada	  la	  tendència
a	  l'autoflagelació	  dels	  valencians.	  Hem	  de	  crear	  un	  relat
més	  positiu	   sobre	  allò	  que	   som	  els	  valencians	   i	   les
valencianes.	  Som	  emprenedors,	  treballadors,	  divertits
i	  ho	  hauríem	  de	  valorar	  i	  deixar-‐nos	  d'autocomplexos.

Dit	  això,	  cal	  que	  siguem	  contundents	  en	  la	  defensa	  del
territori.	  Cal	  ser-‐ho	  en	  la	  V-‐21	  i	  en	  l'ampliació	  del	  port
i	  en	  tots	  aquells	  projectes	  que	  es	  basen	  en	  la	  destrucció
del	  territori.	  I	  aquesta	  defensa	  l'hem	  de	  fer	  des	  d'un
discurs	  optimista.

-‐Es	  poden	  fer	  polítiques	  reals	  de	  lluita	  contra	  l'emergència
climàtica	  (inversions	  per	  al	  transport	  públic,	  les	  energies
renovables,	   l'autoconsum,...	   )	   sense	   un	   finançament
adequat?

Jo	  crec	  que	  necessitem	  un	  finançament	  raonable	  com
abans	  millor.	  Ara	  bé,	  es	  poden	  fer	  moltes	  coses	  a	  pesar
de	  la	  migradesa	  econòmica	  de	  la	  Generalitat.	  Necessitem
començar	  a	  fer	  xicotetes	  coses	  que	  no	  costen	  diners.	  Per
exemple,	   en	   l'anterior	   legislatura,	   la	   consellera	   de
territori	  i	  habitatge,	  Maria	  José	  Salvador	  i	  el	  seu	  secretari
autonòmic,	  Lluís	  Ferrando,	  amb	  pocs	  diners,	  van	  aprovar
unes	  lleis	  que	  han	  capgirat	  la	  planificació	  territorial.
Aprofitem	  per	  fer	  xicotetes	  coses.

A	  mi	  em	  fan	  molta	  ràbia	  el	  discurs	  mediambientalista
que	  penalitza	  i	  culpabilitza	  la	  ciutadania.	  A	  la	  ciutadania
li	  donen	  un	  model	  i	  ha	  de	  sobreviure	  en	  el	  seu	  dia	  a	  dia
perquè	  altrament	  acaba	  frustrant-‐se.
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Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

Clara	  Ferrando	  irá	  de	  número	  tres
por	  València	  en	  la	  lista	  de
Més	  Compromís

VALÈNCIA.	  La	  ex	  secretaria	  autonómica	  de	  Hacienda
Clara	   Ferrando	   ha	   decidido	   volver	   a	   dar	   un	   paso
adelante	  y	  repetir	  como	  número	  tres	  en	  la	  candidatura
al	   Congreso	   por	   la	   circunscripción	   de	   Valencia	   de
Compromís,	  que	  en	  este	  caso	  llevará	  el	  prefijo	  'Més'
debido	  al	  pacto	  de	   la	   coalición	  valencianista	  con	   la
plataforma	  de	  Íñigo	  Errejón.

De	  esta	  manera,	  Ferrando	  ocupará	  de	  nuevo	  el	  puesto
al	  que	  accedió	  vía	  primarias	  después	  de	  un	   intenso
debate	  entre	  su	  partido,	  el	  Bloc,	  e	  Iniciativa,	  la	  formación
que	  lidera	  Mónica	  Oltra.

Así,	  en	  los	  comicios	  celebrados	  en	  el	  mes	  de	  abril,	  ambas
fuerzas	  políticas	  -‐primera	  y	  segunda	  pata	  mayoritaria
de	   Compromís-‐,	   acordaron	   que	   Isaura	   Navarro	   -‐
dirigente	  de	  Iniciativa-‐	  figurara	  como	  número	  dos	  y
Ferrando	  la	  siguiera	  en	  el	  puesto	  tres,	  si	  bien	  llegó	  a
apalabrarse	  que	  mediada	  la	  legislatura	  habría	  una	  cesión
del	  escaño.

Un	  acuerdo	  que	  nunca	  llegó	  a	  activarse	  dado	  que	  la
coalición	  valencianista,	  que	  concurrió	  en	  solitario,	  no
obtuvo	  el	  resultado	  deseado	  en	  los	  citados	  comicios.	  De
hecho,	   Compromís	   solo	   logró	   rascar	   el	   escaño	   por
Valencia	  de	  Joan	  Baldoví.

Un	   balance	   que	   propició	   que	   ambas	   dirigentes	   se
dedicaran	  a	  otras	  actividades.	  Navarro,	  tras	  regresar	  a
su	  puesto	  de	  trabajo	  en	  CCOO,	  fue	  llamada	  por

Mónica	  Oltra	  para	  ocupar	  la	  Secretaría	  Autonómica
de	  Sanidad,	  cargo	  que	  mantiene	  en	  la	  actualidad	  y	  que
es	  incompatible	  con	  entrar	  en	  la	  candidatura	  al	  Congreso.
Por	  su	  parte,	  Ferrando,	  quien	  había	  dejado	  ya	  el	  cargo
de	  'número	  dos'	  de	  Hacienda,	  regresó	  a	  su	  trabajo	  en	  la
banca	  privada	  que	  ostentaba	  antes	  de	  incorporarse	  a	  la
vida	  política.	  De	  hecho,	  según	  ha	  podido	  saber	  este
diario,	   la	   dirigente	  mantendrá	   un	   perfil	   bajo	   en	   la
campaña	  y,	  si	  no	  resulta	  elegida,	  continuará	  en	  su	  puesto
de	  trabajo.

El	  caso	  de	  Ferrando	  es	  curioso,	  dado	  que	  su	  intención
inicial	   fue	  presentarse	  a	   las	  primarias	  para	   la	   lista
municipal	  al	  Ayuntamiento	  de	  València.	  No	  obstante,	  la
fuerte	   competencia	   dentro	   del	   propio	   Bloc	   y	   las
características	  de	  su	  perfil,	  muy	  relacionado	  a	  cuestiones
presupuestarias	  y	  a	  la	  financiación	  autonómica,	  hizo
que	  desde	  la	  formación	  nacionalista	  se	  le	  animara	  a
optar	  al	  Congreso	  de	  los	  Diputados.

Ahora,	  la	  dirigente	  del	  Bloc	  vuelve	  a	  realizar	  un	  acto	  de
fe	   ocupando	   el	   puesto	   tres	   de	   la	   candidatura.	   Una
posición	  que	  no	  garantiza	  el	  escaño	  por	  detrás	  del	  cabeza
de	  lista,	  Baldoví,	  y	  de	  una	  independiente	  -‐se	  habla	  de
una	  mujer	  próxima	  a	  movimientos	  ecologistas	  y	  sociales-‐
	  pendiente	  de	  consensuar	  entre	  Compromís	  y	  el	  partido
de	  Íñigo	  Errejón.

DIARI	  PÚBLICO	  	  02/10/2019

Més País
          Més

Acordar,
la política útil

Més país
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