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Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

Ara fa 4 anys, la ciutadania apostà per un equip compromés amb Meliana encapçalat
per Josep Riera, un alcalde amb projecte. Amb la victòria electoral del 24 de maig de
2015, quatre dones (Maria Pilar, Amparo, Marta i Laura) i tres homes (Josep, Joan i Pere)
tinguérem l'oportunitat de portar a cap un nou projecte de poble des de les diferents
regidories. I no ho hem desaprofitat. Hem treballat molt, amb una acció de govern intensa,
pròxima i eficaç, que ha convertit Meliana en un exemple de bon govern i de participació.

En el programa electoral donem compte de tot el que hem fet, i de tot el que farem.
Podeu comprovar, per tant, quin n’és el balanç. Evidentment, en només una legislatura
no s’ha pogut arribar a tot, i sabem que queda molt per fer. Però és innegable el gran
impuls que ha experimentat Meliana en estos anys.

Ara, ens presentem de nou, i ho fem mirant el futur amb il·lusió, perquè som conscients
dels reptes que tenim, i perquè comptem amb l'experiència necessària per a  assolir
majors quotes de benestar per al nostre poble. Compromís som la garantia de progrés
i prosperitat per a Meliana. I per això ens hem reforçat amb noves incorporacions com
les de Rosa Peris, Rafa Comeche o Xavi Martín.

Entre tots i totes #AnemFentMeliana, una #MelianaEnPositiu. Per això volem comptar
amb el teu suport. Perquè, amb tu, som #Imparables.

Núm. 59 / maig 2019 (primavera)

Hace 4 años, la ciudadanía apostó por un equipo comprometido con Meliana, encabezado
por Josep Riera, un alcalde con proyecto. Con la victoria electoral del 24 de mayo de
2015, cuatro mujeres (Maria Pilar, Amparo, Marta y Laura) y tres hombres (Josep, Joan
y Pere) tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un nuevo proyecto de pueblo desde las
diferentes concejalías. Y no lo hemos desaprovechado. Hemos trabajado mucho, con
una acción de gobierno intensa, cercana y eficaz, convirtiendo Meliana en un ejemplo
de buen gobierno y de participación.

En el programa electoral damos cuenta de todo lo que hemos hecho, y de todo lo que
vamos a hacer. Se puede comprobar, por tanto, cuál es el balance. Evidentemente, en
sólo una legislatura no se ha podido llegar a todo, y sabemos que queda mucho por
hacer. Pero es innegable el gran impulso que ha experimentado Meliana en estos años.

Ahora, nos presentamos de nuevo, y lo hacemos mirando el futuro con ilusión, porque
somos conscientes de los retos que tenemos, y porque contamos con la experiencia
para lograr mayores cuotas de bienestar para nuestro pueblo. Compromís somos la
garantía de progreso y prosperidad para Meliana. Y por eso, nos hemos reforzado con
nuevas incorporaciones como las de Rosa Peris, Rafa Comeche o Xavi Martín.

Entre todos y todas #VamoshaciendoMeliana una #MelianaEnPositivo. Para ello queremos
contar con tu apoyo. Porque, contigo, somos #Imparables.
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Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

JOSEP RIE RA VICENT
Nasqueres	  al	  febrer	  del	  68.	  Què	  t’ha	  influït	  més	  en	  la
teua	  trajectòria?
El	  que	  més	  m’ha	  marcat	  durant	  la	  	  joventut	  ha	  estat	  el	  pas
pel	   moviment	   escolta,	   un
espai	   on	   vaig	   estar	   molt
imp l i c a t 	   amb 	   f a s e s
d’aprenentatge.	  Dels	  8	  fins
als	  28	  anys,	  entre	  el	  final	  de
la	  facultat	  i	  	  la	  incorporació
al	  món	  laboral.	  Açò	  marcà	  la
meua	   implicació	   en	   altres
àmbits:	  les	  primeres	  escoles
d’estiu	  a	  Meliana,	  el	  BEA	  a	  la
Facultat	   de	   Filologia,	   i	   a
partir	   del	   87	   en	   la	   UPV	   a
Meliana,	  amb	  una	  vinculació
més	  estreta	  al	  món	  social	  i	  la
política.	  Les	  meues	  aficions
són	  la	  natura,	  el	  senderisme,	  i	  últimament	  més	  la	  natació,
que	  puc	  compaginar	  amb	  l’activitat	  a	  l’Ajuntament.	  M’he
dedicat	  professionalment	  a	  l’assessorament	  lingüístic	  i	  he
treballat,	  per	  oposició,	  en	  l’administració	  de	  l’Estat	  com
a	  traductor;	  més	  tard,	  també	  a	  través	  d’oposicions,	  accedí
a	  la	  televisió	  autonòmica,	  primer	  CANAL	  9	  i	  desprès	  À
Punt.	   I	  ara	  estic	  en	  excedència,	   ja	  que	  portar	   la	  meua
professió	   i	   l’ajuntament	  alhora	  és	  complicat,	  tot	  i	  que
intente	  compaginar-‐ho	  sempre	  que	  puc.

Veiem	  que	  el	  moviment	  escolta	  t’ha	  marcat	  molt.	  Què
més	  ens	  en	  pots	  dir?
M’hi	  vaig	  incorporar	  tot	  just	  es	  va	  fundar	  el	  grup	  escolta
de	  Meliana.	  L'agrupament	  aparegué	  fruit	  de	  la	  reflexió
social	   d'un	   conjunt	   de
persones.	   Els	  meus	   pares
inclosos.	  Actualment	  el	  meu
fill	  també	  hi	  és.	  És	  tota	  una
satisfacció.	  L'escoltisme	  és
u n 	   m o v i m e n t 	   d e
transmissió	  de	  valors,	  de
forma	   de	   fer	   les	   coses,
d'experiències	  vitals.

Ha	  sigut	  una	  escola	  de	  la
vida.
Sí,	  tu	  formes	  part	  d’un	  equip,
i	  cadascú	  s'organitza,	  i	  tots	  dins	  d’un	  moviment	  més	  ampli:
objectius,	  tasques,	  fas	  avaluació,	  coses	  que	  després	  he
pogut	  aplicar	  a	  l’hora	  de	  treballar	  en	  l’Ajuntament.

Com	  entres	  en	  política?
Des	  de	  la	  joventut	  ja	  duia	  el	  cuquet.	  Aleshores	  eren	  els
inicis	  de	  la	  democràcia:	  les	  llibertats,	  els	  drets,	  l’objecció

de	  consciència,	  el	  valencianisme...	  Entrí	  en	  la	  campanya
del	  87,	  i	  a	  partir	  d’ací	  la	  implicació	  anà	  creixent.	  Més	  en
tasques	  de	  dinamització	  del	  col·lectiu,	  fent	  propostes.

Primer	  per	  a	  Vicent	  Martínez,
després	  amb	  Vicent	  Ahuir	  i,
ja	  al	  2003	  amb	  una	  imatge
més	  pública,	  com	  a	  regidor.
Bé	  en	  el	  govern	  municipal,
bé	   en	   l 'oposició. 	   I 	   en
l'oposició	  treballàrem	  amb
rigor	  per	  a	  explicar	  el	  nostre
model	  de	  poble.	  I	  ja	  el	  2015
la	  cosa	  afortunadament	  va
girar.	  Portem	  4	  anys	  fent
moltes	   coses,	   algunes
d'elles	  que	  ja	  plantejàrem
el	   2003.	   Per	   tant,	   estem
guanyant 	   e ixe 	   temps

desaprofitat	  dels	  govers	  del	  PP	  per	  a	  posar	  a	  Meliana	  en
el	  lloc	  que	  nosaltres	  considerem	  que	  li	  correspon.

Ara	  esteu	  en	  un	  moment	  d'avaluació	  de	  la	  legislatura,
del	  Pacte	  del	  Botànic.
El	  Pacte	  del	  Botànic	  té	  més	  importància	  de	  la	  que	  ens
pensem.	  El	  que	  s'hi	  ha	  fet	  no	  s'havia	  fet	  fins	  ara:	  un	  govern
basat	  en	  uns	  principis	  acordats	  entre	  les	  diferents	  forces
polítiques	  per	  a	  generar	  un	  model	  de	  governança,	  un
model	  de	  priorització	  dels	  objectius	  i	  de	  les	  accions	  que,
venint	   de	   l'etapa	   dura	   anterior	   de	   corrupció	   i	   mal
funcionament	  de	  les	  institucions,	  i	  molt	  colpejada	  a	  nivell
social	  per	  la	  crisi	  econòmica,	  era	  més	  difícil	  que	  partir	  de

zero.	  Des	  d'esta	  situació	  s'ha
fet	  una	  labor	  molt	  positiva,
molta	  faena	  per	  a	  replantejar
l'administració,	  la	  legislació,
la	   normativa.	  El	   focus	  de
l 'acc ió 	   pol í t ica 	   s 'ha
traslladat	  a	  les	  persones,	  i
ens	   hem	   centrat	   en	   els
àmbits	   que	   de	   veritat
preocupen 	   la 	   gent :
l'educació,	  l'atenció	  social,
la	  sanitat,	  l'urbanisme	  i	  el
territori .	   Quatre	   pilars

centrats	  en	  les	  persones.	  I	  ara	  venen	  4	  anys	  en	  què	  des
d'este	  marc	  caldrà	  perfilar	  les	  actuacions	  per	  a	  consolidar
el	  benestar	  i	  una	  economia	  i	  un	  territori	  sostenibles.	  I	  vull
subratllar	  que	  l'estabilitat	  ha	  estat	  la	  tònica	  dominant;	  de
fet	  ha	  estat	   el	   govern	  valencià	  més	  estable	  des	  de	   la
recuperació	  de	  la	  democràcia.

Membres de la candidatura amb Mónica Oltra i Josep Riera en
l’acte del dia 16 de maig a la plaça Major
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Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia
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48.Rosa Saurí Molins, jubilada
49.Gemma Montesinos Lizcano, professora
50.Carles Moscad Fumadó, psicòleg
51.Teresa Martorell Resurrección, mestra jubilada
52.José Tarazón Chapa, funcionari
53.Clàudia Moscad Blas, economista
54.Manolo Ferrer Beltran, consultor empresarial
55.Emili Rubió Álvarez, arts gràfiques
56.Carme Martínez Vico, funcionària
57.Vicent Ferrer Peris, agricultor
58.Isabel Ros Rodríguez, sindicalista
59.Joan David Martínez Vico, empleat
60.Maria Jesús Bolta Brunchú, escriptora
61.Carmen Ros Lladró, llauradora
62.Maria Isabel Agustín Brun, tecnòloga
63.Maria José Riera Romeu, mestra jubilada
64.Maria Romero Peris, psicòloga
65.Pilar Montañana Montañana, administrativa
66.Jordi Bistdgne Rodríguez, dissenyador gràfic
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Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

JOSEP RIE RA VICENT
A	  	  nivell	  municipal,	  com	  valores	  el	  pacte	  de	  govern	  amb
el	  PSOE?
Hem	  estat	  molt	  a	  gust.	  Hem	  tingut	  un	  govern	  de	  coalició
molt	  positiu.	  Ajuda	  el	  fet	  que	  estiga	  el	  govern	  del	  Botànic
tant	  a	  la	  Generalitat	  com	  a	  la
Diputació.	  Es	   treballa	   en
una 	   ma t e i x a 	   l í n i a
compartida.	  Hem	  avançat
molt	  a	  nivell	  de	  poble.	  Els
pròxims	  4	  anys	  ens	  donaran
les	   oportunitats	   per	   a
millorar,	  perquè	  sempre	  es
pot	  millorar.

I	  pel	  que	  fa	  a	  l’oposició?
Ho	  he	  dit	  públicament,	  fins
i	  tot	  en	  els	  plens:	  pense	  que
han	  perdut	  quatre	  anys	  per
a 	   f e r 	   un a 	   opo s i c i ó
d'alternativa	  real.	  Des	  del	  primer	  moment	  no	  van	  assumir
la	  pèrdua	  del	  govern.	  Tot	  un	  error.	  I	  s’han	  centrat	  en
l'hostilitat,	  en	  la	  crispació,	  el	  conflicte	  en	  tots	  els	  àmbits
en	  què	  han	  pogut:	  en	  els	  plens,	  en	  les	  xarxes	  socials,
en	  uns	  altres	  espais	  públics...	  en	  un	  llenguatge	  sovint
fora	  del	  que	  ha	  de	  ser	  la	  normalitat	  política,	  però	  que	  no
és	  exclusiu	  del	  nostre	  àmbit	  municipal,	  ja	  que	  tot	  el	  PP	  ha
fet	  el	  mateix	  des	  del	  primer	  moment,	  sempre	  en	  contra
de	  tot	  allò	  que	  ha	  fet	  el	  Botànic.	  I	  el	  resultat	  està	  ahí:	  el
Botànic	  continua,	  i	  per	  tant	  eixe	  discurs	  és	  estèril.	  Dic	  això,
perquè	  ací	  no	  han	   fet	  cap	  tipus	  d’aportació:	  ni	  en	   les
comissions,	  ni	  en	  els	  plens,	  ni	  per	  registre	  d’entrada...	  Han
fet	  una	  activitat	  política	  molt	  escassa,	  molt	  pobra	  si	  tenim
en	   compte	   que	   era	   un	   grup	   polític	   amb	  7	  membres.

Bé,	   parlem	  ara	  de	   les	   teues	   activitats.	   Portes	   les
r e g i d o r i e s
d’urbanisme,	   obres	   i
serveis,	   i	   seguretat
ciutadana.	  Què	  ens	  hi
pots	  dir?

Són	   àrees	   de	   molta
incidència	  directa	  en	  la
ciutadania.	  En	  totes	  hi	  ha
coses	   que	   es	   poden
millorar,	  i	  cadascuna	  va
a l 	   s eu 	   r i tme . 	   En
u r b a n i sm e 	   s ’ h a n
recuperat	  projectes	  que
estaven	   obl idats 	   o
bloquejats,	   com	   ara	   el
pavelló	  cobert,	  la	  rotonda	  de	  la	  carretera	  vella	  de	  Barcelona,
el	  pas	  inferior	  de	  les	  vies...	  Grans	  projectes	  que	  ja	  estan
en	   marxa.	   Hem	   fet	   una	   faena	   molt	   important	   de
col·laboració	  amb	  les	  diferents	  administracions	  per	  a	  posar
els	  temes	  de	  Meliana	  en	  l’agenda	  de	  les	  institucions.	  I

també	  en	  temes	  d’ordenament	  com	  la	  Llei	  de	  Protecció
de	  l'Horta,	  que	  ens	  afecta	  de	  ple,	  o	  la	  Llei	  d’Infraestructura
Verda	  del	  Litoral,	  per	  a	  definir	  per	  fi	  com	  ha	  de	  ser	  la	  platja
de	  Meliana,	  on	  abans	  cada	  administració	  hi	  deia	  una	  cosa.

O	   el	   fet	   d'elaborar	   una
estratègia	   conjunta	   de
conurbació	  amb	  Albalat	  i
Foios,	  coneguda	  com	  a	  VIU-‐
HO,	   amb	   qui	   compartim
problemes	  i	  projectes.	  Estem
acabant	   el	   Pla	   Urbanístic,
adaptant-‐lo	  a	  les	  noves	  lleis
i	   objectius:	   sostenibilitat,
mobilitat	  i	  planificació.	  S'ha
so luc ionat 	   prob lemes
pendents:	   la	   cruïlla	   de	   la
Garrigosa	  amb	  Sol,	  la	  rotonda
de	   la	  Garrigosa,	   l'obertura
del	  carrer	  València...	  coses
que	  eren	  del	  pla	  del	  1991.

I	  en	  obres	  i	  serveis?
També	  calia	  un	  replantejament.	  Arribar	  a	  tot	  no	  és	  fàcil:
des	  d’una	  paperera	  que	  falta	  en	  un	  carrer,	  o	  un	  contenidor
que	  està	  malament...,	  i	  perquè	  que	  arribe	  tota	  la	  informació
incorporàrem	  el	  programa	  Línia	  Verda.	  La	  gent	  utilitza
este	   recurs,	   cada	   vegada	  més.	   Però	   també	   totes	   les
incidències	  no	  poden	  ser	  cobertes	  per	  la	  Brigada,	  i	  cal
planificar	  i	  adaptar	  l'organització.	  Ara	  estem	  treballant
en	  les	  noves	  contractes	  de	  la	  neteja,	  un	  aspecte	  que	  a
la	  ciutadania	  i	  a	  nosaltres	  ens	  importa	  molt,	  i	  on	  el
civisme	  i	  la	  conscienciació	  són	  molt	  importants.	  Millorar
la	  neteja,	  ampliar	  la	  dedicació	  de	  les	  empreses	  i	  campanyes
de	  sensibilització	  han	  d'anar	  paral·lels.	  Si	  es	  neteja	  un
carrer	  a	  primera	  hora	  del	  matí,	  però	  al	  moment	  alguna
persona	  passa	  i	  l'embruta,	  això	  s'hi	  queda	  fins	  l'endemà

que	  tornen.	  I	  el	  que	  no
ho	  sap	  i	  arriba	  a	  casa	  de
nit	   pensa	   que	   no	   s'ha
netejat...	  Com	   l'abandó
de	  mobles	  fora	  de	  dia...

I	   sobre	   la	   seguretat
ciutadana?
S’ha	  aprovat	  la	  nova	  llei
de	  la	  policia,	  hem	  reduït
n o t a b l e m e n t
l’interinatge	  (sis	  places
més	   definitives),	   s’ha
a n a t 	   d o t a n t 	   e l
departament	  de	  material
necessari:	   emissores

noves,	   vehicles,	   tanques,	   tramitacions...	   Encara	   hem
d'avançar	  en	   la	  relació	  de	   les	   funcions	  amb	  diferents
àmbits:	   urbanisme,	   consciència	   ciutadana,	   el	   tema
recurrent	  dels	  excrements	  de	  gossos	  (per	  cert,	  la	  majoria
ho	  fan	  bé,	  però	  hi	  ha	  qui	  no	  ho	  fa),	  ...
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62.Maria Isabel Agustín Brun, tecnòloga
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Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

Els	  pressupostos	  participatius?
Hem	  començat,	  com	  en	  altres	  àmbits,	  a	  fer	  experiències
(com	  les	  smartcities).	  De	  les	  propostes	  més	  votades,	  dos
estaven	  vinculades	  a	  les	  escoles,	  i	  la	  tercera,	  la	  més	  votada,
a	  fer	  els	  torradors.	  Estem	  a	  l’espera	  de	  construir-‐los
perquè	  els	  tècnics	  consideren	  que,	  per	  tal	  que	  tinguen
totes	   les	   instal·lacions	   (seguretat,	   aigua,	   ombra,
aparcaments,	   espais	  oberts	   lúdics...),	   han	  d’anar	   en
l’entorn	  del	  poliesportiu,	  pròxims	  al	  pavelló.	  I	  quan	  este
estiga	  acabat	  es	  construiran.	  En	  el	  2020	  continuarem
una	  altra	  línia	  de	  pressupostos	  participatius.	  Per	  cert,
algunes	   propostes	   també	   les	   estem	   fent	   gràcies	   al
finançament	  d’altres	  administracions.	  Com	  és	  el	  cas	  del
palauet	  de	  Nolla,	  amb	  una	  subvenció	  important	  que	  ens
obliga	  a	  complementar-‐la	  amb	  una	  quantitat.

Ja	  que	  ha	  eixit	  el	  palau	  de	  Nolla:	  quin	  ús	  tindrà?
Amb	  esta	  actuació	  ja	  semblarà	  un	  edifici	  restaurat,	  tot	  i
que	  encara	  quedarà	  molt	  a	  fer,	  però	  ja	  el	  podrem	  utilitzar.
Haurà	  d’estar	  obert	  i	  tindrà	  diversos	  usos,	  entre	  ells	  un
de	  segur:	  expositiu	  pel	  que	  fa	  a	  la	  seua	  història	  i	  cultural,
però	  no	  únicament.	  Imagina:	  si	  ja	  ens	  el	  demanen	  per	  a
fer	  fotos	  de	  boda	  i	  encara	  no	  té	  una	  imatge	  externa	  de
monument	  restaurat...

Què	   li	  aporta	  a	  Meliana	   la	   col·laboració	  amb	  els
pobles	  veïns?
Una	  de	  les	  coses	  importants	  d’esta	  legislatura,	  encara
que	  l’oposició	  no	  ho	  entenga	  perquè	  no	  està	  dins	  de	  la
seua	  cultura	  política,	  és	  la	  col·laboració	  real	  amb	  les
administracions	  supramunicipals,	  inexistent	  fins	  ara,	  i
planificar	  a	  mitjà	  i	  llarg
termini.	   Sobretot	   amb
l’objectiu	   de	   reactivar
l’àrea	  metropolitana.	  No
e s t e m 	   a ï l l a t s ,
compartim	   realitats
amb	   els	   pobles	   més
immed i a t s 	   i 	   l e s
solucions	   han	   de	   ser
conjuntes.	   Fins	   i	   tot
València	  ha	  de	  mirar	  cap
a 	   l a 	   s e u a 	   à r e a
d'influència.	  Els	  tècnics
i	  Europa	  així	  ho	  veuen,	  i	  nosaltres	  també.	  Per	  això	  estem
treballant	  amb	  la	  nostra	  àrea,	  la	  conurbació,	  que	  som
amb	  Foios	  i	  Albalat.	  El	  nostre	  document	  d’esta	  estratègia
de	   caràcter	   europeu	   es	   diu	   VIU-‐HO,	   i	   és	   per	   a	   un
desenvolupament	  sostenible	  i	  integral.	  Gràcies	  a	  ella,

programem	  actuacions	  de	  forma	  paral·lela	  i	  seguint	  els
criteris	  acordats.	  És	  tal	  la	  seua	  importància	  que	  volem
donar-‐li	   continuïtat,	   com	   a	   uns	   altres	   programes
europeus.	  Així,	  els	  objectius	  compartits	  són	  més	  fàcils
d'assolir,	  com	  ara	  el	  tema	  del	  litoral,	  les	  trames	  urbanes,
el	  centre	  de	  dia...

Aleshores,	  són	  important	  les	  eleccions	  europees?
I	  tant.	  El	  nou	  pla	  de	  programes	  europeus	  durarà	  fins	  al
2026:	  les	  línies	  d’actuació	  i	  on	  van	  destinats	  els	  diners.
És	  molt	   important	   tindre	  una	  bona	   representació	  a
Europa	  per	  a	  decidir	  què	  s’ha	  de	  finançar	  i	  a	  què	  estaran
destinats	  els	  programes.	  Per	  al	  corredor	  mediterrani,
infraestructures...	  És	  important	  tindre	  representants
valencianistes,	   és	   important	   que	   de	   nou	   Jordi
Sebastià,	  el	  candidat	  de	  Compromís,	  siga	  diputat
europeu.	  Mira	  què	  ha	  passat	  amb	  el	  tema	  de	  la	  taronja,
i	  ara	  la	  carxofa.	  Estem	  a	  l’horta	  i	  l’agricultura	  mediterrània
allí	  sempre	  s’ha	  deixat	  al	  marge.	  Tenim	  problemes	  per
a	  comercialitzar	  els	  nostres	  productes.	  Hem	  de	  tindre
un	   pes	   i	   a	   través	   d'una	   representació	   valenciana.
Influeixen	  molt	  les	  decisions	  d’allà	  en	  la	  nostra	  economia.
Hem	   de	   tindre	   veu	   pròpia	   i	   defensar	   els	   nostres
interessos,	  com	  ha	  demostrat	  el	  treball	  de	  Jordi	  Sebastià
estos	  últims	  quatre	  anys.

Canviant	  d’àmbit:	  Quins	  projectes	  porteu	  per	  a	  la
pròxima	  legislatura?
En	  portem	  molts.	  Alguns	  ja	  a	  punt	  d’execució:	  la	  rotonda
de	  la	  carretera	  de	  Barcelona,	  que	  es	  complementa	  amb
l’Anell	  Verd,	  i	  el	  contacte	  amb	  bici	  amb	  Foios;	  el	  pas	  de
la	  via;	  les	  noves	  oficines	  de	  LABORA	  (antic	  SERVEF);
reubicació	  de	  tota	  l’àrea	  social	  en	  espais	  més	  adequats;
la	  rehabilitació	  de	  tots	  els	  centres	  públics	  educatius	  de

Meliana,	  alguns	  amb	  més
de	   40	   anys...,	   un	   nou
auditori.. .	   tots	   estos
projectes, 	   que	   van
encadenant-‐se...,	  aniran
cristal·l itzant	   en	   la
pròxima	   legislatura.	   I
molts	   més	   en	   altres
àrees...	  que	  presentem	  en
el	  nostre	  programa,	  un
programa	  que,	  com	  sap
la	  ciutadania,	  complim.

I	   per	   acabar:	   com	   et
veus	  d’ací	  a	  uns	  anys,	  quan	  no	  sigues	  alcalde?
En	  els	  moments	  de	  descans	  em	  veig	  viatjant,	  coneixent
països	  i	  cultures,	  per	  Europa	  mateix,	  en	  caravana	  o	  a	  peu,
o	  en	  tren,	  en	  desplaçament	  tranquil	  i	  sostenible.	  (Riu).
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Josep Riera tornarà a ser candidat a l'alcaldia
La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia
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selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

Ací tens 20 propostes sobre les
que ja hem treballat i que aniran
materialitzant-se en els pròxims
mesos, perquè es troben en una
fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon
de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a
la mil lora dels accessos a
l’empresa i la recuperació de
l'entorn del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de
rehabilitació del palauet de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre
de Dia per a majors.
6- Adquisició d'un nou immoble
per a la ubicació dels diferents
servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels
camins escolars segurs.
8- Instal·lació de càmeres de
control del trànsit i de vigilància
en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert
multiusos.
10- Posada en funcionament de
l'electrolinera al pàrquing de la
Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric
per a ús municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd
metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de
bicicletes de préstec.
14- Obertura del c/ València.

15- Remodelació del c/ Juli
Benlloch.

16- Substitució total de la
passarel·la de la platja.

17- Nova contracta de recollida
del fem i recollida selectiva, i de
la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques
per zones.

18- Ubicació d’un nou espai per
a gossos en substitució de l’actual
on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels
impostos per tal que siguen
progressives i puguen bonificar
les decisions de protecció del
patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que
permeta aconseguir els objectius
de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.

20- Execució dels torradors
públics i zona d’oci en l’àmbit del
poliesportiu.

I ací tens només 5 punts del nostre
programa electoral sobre els quals
treballarem els pròxims 4 anys i
que milloraran les infraestructures
i l’entorn urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori
municipal.
• Construcció del nou centre
d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la
plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu
municipal.
• Finalització de la urbanització de
l’avinguda Constitució i millores
urbanes al carrer Aragó, passeig
Joanot Martorell, Cervantes,
Providència, Immaculada i Corts
Valencianes.

S o m  g e n t  r e s p o n s a b l e ,
treballadora i honesta. En estos 4
anys hem impulsat moltes accions
a Meliana com has pogut
comprovar en el nostre programa
electoral, on també es fa un balanç
de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga

Model de projecte d’escoles que actualment s’estan executant
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Tot el programa en www.meliana.compromis.net

M

E

L

I

A

N

A

I
M
P
A
R
A
B
L
E



Josep Riera tornarà a ser candidat a l'alcaldia
La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

101 LLISTA DE SUPORT 101. I CONTINUARÀ…

1. Dionís Ballester Bueno, professor jubilat
2. José Orts Ruiz, llaurador
3. Neus Granell Ferrer, professora de secundària
4. Vicent Estrems Zaragozà, bomber
5. Elvira Orts Hurtado, metgessa
6. Vicent Balaguer Sorribes, mecànic
7. Teresa Navarrete Chaves, administrativa
8. Laura Martínez Ferrer, enginyera química
9. Joan Claramunt Romero, antenista
10. Amparo Gimeno Gimeno, modista
11. Victòria C. Díez Orts, arquitecta
12. Ignasi de Lekerica, gestor
13. Jordi Zaragozà Pons, aturat
14. Boro Albiach i Català, ciutadà
15. Llanos Martínez Lozano, catedràtica de cant
16. Josep Ignasi Gorris Puchol, professor jubilat
17. Antonio Losada Kunz, funcionari públic
18. Merce Mellado Romero, mestra
19. Mireia Giménez Monzó, advocada urbanista
20. Miquel Escoto Simó, enginyer industrial
21. Ismael Pons Zaragozà, mestre jubilat
22. Juan Rodrigo Legua, pintor i fotògraf
23. Jeroni Valor Abad, arqueòleg i professor
24. Francisco Devís Ferrer, matrisser ajustador jubilat
25. Jesús Riera Vicent, botànic
26. Mª Carmen Aguilar Cerezo, perruquera
27. Pere Jordi Peris Orero, professor
28. Imma Navalón Bonete, psicòloga
29. Javier Navarro Labolais, catedràtic de química
30. Francisca Tamarit Ruiz, funcionària jubilada
31. Carmen Gimeno Traver, mestra d'infantil
32. Rosa Alfonso López, administrativa de finques
33. Josep Aranda Sanromà, mestre i sindicalista
34. Rosa Maria Tamarit i Saurí, administrativa
35. Rafael Peris Cardells, metge
36. Maria Teresa Aguilar i Cortina, catedràtica de flauta
37. Pere Barceló Feliu, agricultor
38. Dolors Jornet Olivé, química
39. Francesc Aguilar i Cortina, professor de música
40. Albert Moncusí Ferré, professor universitari
41. José Cruz Pastor Pastor, encarregat d'obres asfàltiques
42. Mari Carmen Gimeno Máñez, perruquera, pensionista
43. Paco Eulogio Alcover, funcionari jubilat
44. Julia Guijarro Vizcaino, fisioterapeuta
45. Amparo Ferre Vilaplana, mestra
46. Maria Dolores Roig Martí, ajudant de cuina
47. Samuel Alarcón Roselló, llicenciat en dret
48. Rosa Saurí Molins, jubilada
49. Gemma Montesinos Lizcano, professora
50. Carles Moscad Fumadó, psicòleg
51. Teresa Martorell Resurrección, mestra jubilada
52. José Tarazón Chapa, funcionari
53. Clàudia Moscad Blas, economista
54. Manolo Ferrer Beltran, consultor empresarial
55. Emili Rubió Álvarez, arts gràfiques
56. Carme Martínez Vico, funcionària
57. Vicent Ferrer Peris, agricultor
58. Isabel Ros Rodríguez, sindicalista
59. Joan David Martínez Vico, empleat
60. Maria Jesús Bolta Brunchú, escriptora
61. Carmen Ros Lladró, llauradora
62. Maria Isabel Agustín Brun, tecnòloga
63. Maria José Riera Romeu, mestra jubilada
64. Maria Romero Peris, psicòloga
65. Pilar Montañana Montañana, administrativa
66. Jordi Bistdgne Rodríguez, dissenyador gràfic
67. Josep Romero Peris, economista
68. Miguel Sayas Zaragozà, empleat
69. Artur Cortina Martí, mestre jubilat i citricultor
70. Enric Mollà Tejera, arquitecte tènic
71. Vicent Monsoriu i Terrassa, fuster
72. Julia Estrems Zaragozà, infermera
73. Mª Àngels Perea Garcia, comercial
74. Maribel Pellicer Rocher, mestra jubilada
75. Julio Escrig Fernández, infermer
76. Santiago Ros Marchante, auxiliar administratiu
77. Fernando Ruiz Esteve, neuròleg
78. Pilar Roig Perpiñà, mestra
79. Ana Devís Marco, jubilada
80. Xavier Ahuir i Cardells, músic
81. Verònica Martínez Martí, administrativa
82. José María Martí Galán, mestre
83. J. Miguel Martínez Castellanos, venedor majorista
84. Vicent Zaragozà Cardells, coordinador universitari
85. Ana Rosa Serrano Jordan, promotora
86. Máxima Frutos Clemente, modista
87. Jesús Riera Marí, jubilat
88. Empar Peris Cardells, professora
89. Joan Ramon Peris Balaguer, enginyer tècnic agrícola
90. Jorge Sanz Martínez, músic
91. Maria Dolors Peris Balaguer, pedagoga
92. Vicent Santfeliu Martínez, professor jubilat
93. Cristina Bauset Pastor, farmacèutica
94. Vicent  Rafael Zaragozà Cardells, conserge universitari
95. Belén Sesma Valle, mestra
96. Toni Sancho, capellà
97. Àngels Peris Cardells, professora
98. Vicent Biot Moreno, agent d'assegurances
99. Vicent Valero Rodrigo, mecànic jubilat
100. Vicent Peres Lluch, funcionari
101. Irene Pérez Peris, metgessa
102. ...

Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

12/05/2019	  -‐	  VALÈNCIA.	  Cinco	  años	  en	  Bruselas	  dan
para	  mucho.	  Dan	  para	  tener	  una	  hija,	  escribir	  un	  libro	  y…
¿plantar	  un	  árbol?	  De	  momento,	  Jordi	  Sebastià	  lo	  que	  sí
ha	  hecho	  es	  poner	  una	  pica	  en	  Flandes.	  Porque	  su	  paso
por	  el	  Parlamento	  Europeo	  no	  ha	  sido	  en	  vano.	  Desde	  la
comisión	  de	  agricultura	  y	  de	  la	  de	  igualdad,	  el	  eurodiputado
de	  Compromís	  ha	  hecho	  oír	  su	  voz	  en	  la	  Unión	  Europea,
la	   voz	   de	   los	   agricultores	   afectados	   por	   la	   naranja
sudafricana,	  la	  voz	  de	  los	  afectados	  por	  el	  Castor,	  la	  voz
de	  los	  sectores	  productivos	  valencianos	  que	  piden	  un
corredor	   mediterráneo…	   Ahora, 	   renueva	   su
candidatura	  con	  el	  propósito	  de	  terminar	  el	  trabajo	  que
comenzó	  en	  2014.
-‐Inicia	   su	   segunda	   campaña	   como	   candidato	   al
Parlamento	  Europeo.	  ¿Cree	  que	  la	  gente	  es	  conocedora
de	  lo	  que	  va	  a	  votar	  o	  para	  qué	  le	  va	  a	  votar?
-‐Por	  desgracia,	  la	  política	  europea	  está	  aún	  muy	  ausente
del	  debate	  político	  mediático,	  tanto	  en	  el	  Estado	  español
como	  en	  el	  País	  Valencià.	  El	  votante	  no	  está	  informado	  de
la	  importancia	  que	  tienen	  las	  decisiones	  que	  se	  toman	  en
Europa.	  De	  otro	  lado,	  los	  valencianos	  en	  esta	  legislatura
nos	   hemos	   despertado	   con	   el	   golpe	   que	   ha
representado	  el	  acuerdo	  entre	  la	  Unión	  Europea	  y
Sudáfrica.	  Y	  hemos	  descubierto,	  por	  culpa	  de	  esa	  crisis,
que	  las	  decisiones	  que	  se	  toman	  en	  Bruselas	  nos	  afectan
y	  mucho.	  Esperemos	  que	  eso	  anime	  a	  la	  gente	  a	  votar	  y	  a
participar	  y,	  obviamente,	  a	  elegir	  las	  coaliciones	  para	  que
este	  tipo	  de	  decisiones	  no	  se	  puedan	  dar.
-‐Europa	  continua	  negándolo.	  Dice	  que	  la	  entrada	  de
la	  naranja	  sudafricana	  no	  ha	  tenido	  nada	  que	  ver	  con
la	  mala	  campaña	  de	  la	  naranja	  valenciana.
-‐El	  caso	  es	  que	  nosotros	  le	  hemos	  pedido	  a	  la	  Comisión
Europea	  que	  nos	  diga	  de	  dónde	  saca	  esas	  cifras	  de	  que	  no
ha	  aumentado	  su	  exportación,	  porque	  las	  cifras	  oficiales
dicen	  todo	  lo	  contrario.	  Y	  aún	  no	  nos	  han	  respondido.	  La
Comisión	  negó	  en	  directo	  que	  hubiera	  solapamiento	  entre
la	  campaña	  de	  la	  naranja	  valenciana	  y	  la	  sudafricana.	  Y
nosotros	  hemos	  visto	  en	  el	  mes	  de	  octubre	  que	  estaban
unas	   junto	   a	   las	   otras.	   El	   señor	  Hogan	   -‐Phil	   Hogan,
Comisario	  de	  Agricultura-‐,	  cuando	  fue	  elegido,	  sin	  nuestro
voto,	  le	  preguntamos	  qué	  ideas	  tenía	  para	  paliar	  la	  crisis
que	  estaban	  ya	  sufriendo	  el	  sector	  citrícola,	  y	  el	  sector	  de
la	  fruta	  y	  la	  verdura,	  que	  es	  el	  más	  potente	  de	  la	  agricultura
valenciana.	   Su	   respuesta	   fue	  que	  él	  de	   la	   agricultura
mediterránea	  no	  tenia	  mucha	  idea.	  Yo	  le	  dije	  que,	  un
comisario	  que	  no	  conoce	  mi	  realidad,	  no	  me	  vale.	  Y
por	  eso	  votamos	  en	  contra.	  Los	  socialistas,	  los	  populares

y	  Ciudadanos	  le	  votaron,	  y	  ahora	  deberían	  explicar	  este
señor	  qué	  hace	  allí.
-‐Europa	  ha	  entrado	  en	  nuestras	  vidas.
-‐Europa	  entra	  cada	  día	  a	  nuestra	  vida	  cotidiana.	  Desde
hace	  muchos	  años,	  las	  políticas	  neoliberales	  de	  la	  gran
coalición	  socialista,	  populares	  y	  Ciudadanos	  están	  haciendo
que	  cada	  vez	  más	  gente	  se	  considere	  euroescéptica,	  que
vea	  Europa	  como	  un	  problema,	  que	  Europa	  no	  es	  esa
garantía	  de	  progreso	  y	  de	  bienestar	  que	  pensábamos	  que
era.	  Cuando	  el	  Estado	  español	  entró	  en	  la	  Unión	  Europa,
toda	  la	  gente	  estaba	  muy	  contenta	  porque	  entraba	  en	  el
club	  de	  los	  ricos,	  donde	  los	  derechos	  humanos	  se	  cumplían
de	  forma	  sistemática.	  Y,	  ahora,	  comenzamos	  a	  ver	  mucha
gente	  que	  cree	  que	  eso	  no	  es	  así.	  ¿Por	  qué?	  Porque	  las
políticas	  neoliberales	  están	  haciendo	  que	  cada	  vez	  más
gente	   se	   encuentre	   fuera	   del	   sistema	   y	   se	   sienta
desamparada.	  Hace	  veinte	  años,	  había	  un	  23	  por	  ciento
de	  pobres	  y	  ahora	  tenemos	   los	  mismos.	  No	  hemos
conseguido	  avanzar.	  Hemos	  crecido	  en	  riqueza	  pero	  no
en	  bienestar.
-‐Antes	   decía	   que	   esto	   se	   debe	   a	   las	   políticas
neoliberales.
-‐Nosotros	  decimos	  que	  somos	  europeístas	  críticos,	  pero
no	  decimos	  que	  somos	  antieuropeístas,	  en	  absoluto.	  No
vamos	  a	  prescindir	  de	  la	  construcción	  europea,	  la
necesitamos	   y	   pensamos	   que	   puede	   ser	   muy
positiva.	  Lo	   que	   hace	   falta	   es	   un	   cambio	   de	   rumbo.
Tenemos	  clarísimo	  que	  no	  vamos	  a	  abandonar	  el	  barco,
lo	  que	  vamos	  a	  hacer	  es	  apoderarnos	  del	  timón	  hacia	  una
política	  para	   las	  personas,	   social,	   una	  política	  verde,
feminista.	  Vamos	  a	  intentar	  que	  la	  gran	  mayoría	  de	  la
ciudadanía	  europea	  se	  encuentre	  a	  gusto	  y	  vea	  que	  eso	  es
el	  progreso,	  un	  progreso	  basado	  en	  la	  justicia	  social,	  por
encima	  de	  todo,	  y	  en	  la	  solidaridad.
-‐No	  parece	   ser	   el	  panorama	  que	  nos	  auguran	   las
próximas	  elecciones	  al	  Parlamento	  Europeo,	  con	  el
auge	  de	  todos	  los	  grupos	  populistas/fascistas	  que
están	  creciendo	  en	   toda	  Europa	  y	  que	  pretenden
asaltar	  las	  instituciones	  comunitarias…
	  

-‐Hay	  otro	  grupo	  que	  está	  creciendo	  en	  Europa,	  los	  verdes,
especialmente	  en	  Alemania,	  que	  es	  nuestro	  grupo.	  Por	  eso
decimos	  que	  nuestro	  grupo,	  "Compromís	  per	  Europa",
está	  en	  el	   lugar	  adecuado	  para	  poder	  romper	  esa
alianza	  socialistas-‐populares	  y	  para	  poder	  cambiar	  el
rumbo	  de	  la	  Unión	  Europa.	  Somos	  el	  único	  grupo	  que	  está
creciendo	  al	  margen	  de	  esa	  extrema	  derecha	  populista	  y
peligrosa.

Jordi	  Sebastià.	  FOTOS:	  KIKE	  TABERNER

Jordi	  Sebastià:	  "Europa	  entra	  ca	  	  da	  día	  a	  nuestra	  vida	  cotidiana"
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Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.
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Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

-‐¿Podría	  ser	  bisagra	  o	  decidir	  las	  mayorías?
-‐Por	  primera	  vez,	  podríamos	  conseguir	  que	  populares	  y
socialistas	  no	  tuvieran	  mayoría.	  Con	  un	  grupo	  fuerte	  como
los	  verdes,	  que	  está	  creciendo	  en	  Alemania,	  en	  Francia,
en	  Bélgica	  y	  en	  Suecia,	  se	  podría	  decantar	  y	  convencer	  a
los	  socialdemócratas	  y	  decirles:	  “Llevamos	  muchos	  años
de	  neoliberalismo	  que	  no	  ha	  funcionado.	  Es	  hora	  de
evolucionar	   hacia	   una	   política	   social, 	   medio-‐
ambientalmente	  ambiciosa	  y	  por	  el	  cambio	  climático”.
-‐Y	  ustedes	  dicen	  que	  son	  el	  grupo	  que	  ambiciona
cambiar	  esas	  políticas…	  Pero	  es	  que	  también	  está	  el
otro	  grupo	  euroescéptico.
-‐Por	  eso	  mismo,	  vamos	  a	  proponer	  a	  todos	  los	  grupos
supuestamente	  democráticos	  que	  pongan	  un	   cordón
sanitario,	  para	  no	  tener	  relaciones	  con	  esa	  extrema	  derecha
antieuropeísta	  que	  se	  está	  presentando	  a	  las	  elecciones
europeas	  para	  destruir	  Europa.
-‐¿Qué	  es	  lo	  que	  ha	  hecho	  durante	  estos	  años	  desde	  su
escaño	  en	  el	  Parlamento	  Europeo	  para	  los	  valencianos
y	  qué	  es	  lo	  que	  hará	  tras	  las	  próximas	  elecciones?
-‐Desde	  la	  Comisión	  de	  Agricultura,	  he	  sido	  el	  interlocutor
del	  sector	  agrícola	  valenciano,	  he	  llevado	  sus	  peticiones
en	  el	  tratado	  internacional	  de	  Sudáfrica.	  Negocié	  algo	  muy
técnico	  y	  demostramos	  que	  con	  un	  solo	  eurodiputado	  se
puede	  conseguir	  mucho,	  con	  el	  Reglamento	  sobre	  el	  control
de	  la	  propagación	  de	  plagas	  procedentes	  de	  países	  terceros.
La	  plaga	  de	  la	  “xilella”	  entró	  porque	  no	  había	  ningún
Reglamento	  de	  control.	  Hubo	  una	  guerra	  de	  negociación
que	   tú	   conoces	   bien,	  mucho	   pasillo,	  mucho	   café…	   y
conseguimos	  modificar	   la	   posición	   del	   Parlamento.
También	  hemos	  llevado	  a	  muchos	  valencianos	  ante	  el
Comité	  de	  Peticiones	  del	  Parlamento	  Europeo:	  las	  víctimas
del	   metro,	   los	   afectados	   por	   el	   Cástor,	   la	   estafa	   de
renovables,	  los	  agricultores…	  Hemos	  llevado	  también	  a
los	  familiares	  de	  las	  fosas	  de	  Paterna,	  para	  que	  se	  conocería
en	  el	  Parlamento	  Europeo	  esa	  anomalía	  española	  de	  no
haber	  reparado	  a	  las	  víctimas	  de	  una	  dictadura.
-‐¿Estaba	  usted	  en	  el	  Parlamento	  en	  el	  momento	  en
que	  el	  eurodiputado	  polaco	  de	  extrema	  derecha	  Janusz
Korwin-‐Mikke	  dijo	   que	   las	  mujeres	  deben	   ganar
menos	  porque	  son	  más	  débiles,	  menos	  inteligentes	  y
porque	  no	  hay	  grandes	  campeonas	  de	  ajedrez?
-‐No,	  no	  estaba	  en	  ese	  momento.	  Pero	  recuerda	  que	  a	  este
señor	  le	  ofrecimos	  que	  jugara	  contra	  la	  campeona	  Mariya
Muzychuk	  cuando	  visitó	  el	  Parlamento	  Europeo	  y	  que	  lo
demostrara,	   y	  no	  vino.	  Pero	  nosotros	  el	   tema	  de	   la
agenda	  valenciana	  lo	  hemos	  trabajado	  y	  defendido
respecto	  al	  Corredor	  Mediterráneo.	  Y	  hemos	  preguntado
qué	  les	  parece	  que	  el	  dinero	  se	  haya	  desviado	  para	  hacer
obras	  en	  Madrid,	  porque	  Mediterráneo	  y	  Madrid	  no	  son
sinónimos	  y	  el	  Mediterráneo	  no	  pasa	  por	  Madrid.	  Hemos
recibido	  respuestas	  críticas	  hacia	  el	  Gobierno	  español.
-‐Nosotros	  lo	  que	  queremos	  es	  que	  la	  Unión	  Europea	  tenga
autonomía	  financiera,	  que	  tenga	  sus	  propios	  impuestos,
que	  no	  significa	  que	  haya	  más.
-‐¿Y	  qué	  es	  lo	  que	  va	  a	  hacer	  “Compromís	  per	  Europa”
los	  próximos	  cinco	  años?
-‐Vamos	  a	  seguir	  los	  dos	  caminos	  que	  ya	  tenemos	  trazados.
Uno,	   hacer	  de	   lobby	   valenciano,	   llevar	   lo	   problemas

valencianos	  a	  la	  agenda	  europea.	  Yo	  quiero	  seguir	  en	  la
Comisión	  de	  Agricultura.	  Ahora	   estamos	   tratando	   la
reforma	  de	  la	  PAC	  -‐los	  fondos	  europeos	  agrícolas-‐	  y	  ahí
hay	  una	  guerra	  interesante.	  Se	  continúa	  apostando	  por	  el
agricultor	   terrateniente,	   la	   gran	  empresa	  agrícola,	   el
agricultor	  de	  salón	  que	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  nuestra
agricultura	  del	  día	  a	  día.	  Recordemos	  aquí	  a	  la	  Casa	  de
Alba	  y	  al	  comisario	  Cañete,	  que	  se	  han	  beneficiado
mucho	   de	   estas	   ayudas,	   y	   que	   no	   apuestan	   por	   la
agricultura	  competitiva,	  familiar	  y	  arraigada	  en	  el	  territorio.
Y,	  de	  otro	   lado,	  contribuir	  al	  cambio	  de	  timón	  en	  tres
aspectos:	  una	  Europa	  feminista,	  porque	  no	  puede	  ser	  que
una	  de	  cada	  tres	  mujeres	  haya	  sufrido	  un	  episodio	  de
violencia	  machista.	  En	  segundo	  lugar,	  la	  Europa	  social.	  El
presidente	  Juncker	  dijo	  que	  establecería	  una	  renta	  mínima
europea	  para	  paliar	  ese	  23	  por	  cierto	  de	  pobres.	  Y,	  por
último,	  vamos	  a	  luchar	  por	  una	  Europa	  verde	  frente	  a	  los
lobbies	  que	  están	  parando	  la	  descarbonización.	  Tenemos
un	  modelo	  de	  Europa	  y	  tenemos	  un	  representante	  de	  los
valencianos.

-‐Europa	   tiene	   un	   compromiso	   con	   el	   tema	   de	   la
seguridad	  y	  un	  alto	  presupuesto	  para	  defensa,	  tras	  la
crisis	  de	  las	  primaveras	  árabes	  y	  el	  trafico	  ilegal	  de
inmigrantes	  en	  el	  Mediterráneo.

-‐Nos	  parece	  una	  autentica	  barbaridad	  que	  se	  aumente	  el
presupuesto	  de	  defensa	  sin	  tener	  una	  política	  común	  y
que	  se	  mezclen	  dos	  cosas	  como	  es	  la	  defensa	  y	  el	  control
del	  tráfico	  de	  refugiados,	  La	  Unión	  Europea	  dijo	  que	  debían
establecerse	   canales	   seguros	   para	   la	   llegada	   de	   los
refugiados	  a	  Europa	  y	  después	  un	  reparto	  para	  albergarlos.

-‐¿Qué	  les	  diría	  a	  los	  valencianos	  para	  que	  les	  voten?
Ahora	  ya	  pude	  dirigirse	  a	  ellos.

R-‐“Si	  somos	  buenos	  en	  tu	  pueblo,	  somos	  buenos	  en	  la
Unión	  Europa”.	  Si	  votas	  Compromís	  en	  tu	  pueblo,	  vota
Compromís	  en	  la	  Unión	  Europea.	  Le	  llevé	  una	  caja	  de
caquis	   al	   comisario	  Hogan	   con	  María	   José	  Ortega,	   la
alcaldesa	  de	  Carlet,	  cuando	  el	  embargo	  ruso	  nos	  afectó	  a
ese	  producto.	  Me	  prometieron	  una	  serie	  de	  ayudas	  que
no	  han	  llegado.	  En	  este	  caso,	  tocaba	  defender	  el	  caqui,
como	  antes	  la	  naranja,	  y,	  haremos	  de	  lobby	  valenciano.
Apretaremos	  el	  botón	  rojo	  o	  verde,	  pero	  siempre	  será	  el
botón	  valenciano.

Entrevista	  Regina	  Laguna,	  valenciaplaza	  12/05/2019

Jordi	  Sebastià:	  "Europa	  entra	  ca	  	  da	  día	  a	  nuestra	  vida	  cotidiana"
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Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.



Josep Riera tornarà a ser candidat a l'alcaldia
La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

101 LLISTA DE SUPORT 101. I CONTINUARÀ…

1. Dionís Ballester Bueno, professor jubilat
2. José Orts Ruiz, llaurador
3. Neus Granell Ferrer, professora de secundària
4. Vicent Estrems Zaragozà, bomber
5. Elvira Orts Hurtado, metgessa
6. Vicent Balaguer Sorribes, mecànic
7. Teresa Navarrete Chaves, administrativa
8. Laura Martínez Ferrer, enginyera química
9. Joan Claramunt Romero, antenista
10. Amparo Gimeno Gimeno, modista
11. Victòria C. Díez Orts, arquitecta
12. Ignasi de Lekerica, gestor
13. Jordi Zaragozà Pons, aturat
14. Boro Albiach i Català, ciutadà
15. Llanos Martínez Lozano, catedràtica de cant
16. Josep Ignasi Gorris Puchol, professor jubilat
17. Antonio Losada Kunz, funcionari públic
18. Merce Mellado Romero, mestra
19. Mireia Giménez Monzó, advocada urbanista
20. Miquel Escoto Simó, enginyer industrial
21. Ismael Pons Zaragozà, mestre jubilat
22. Juan Rodrigo Legua, pintor i fotògraf
23. Jeroni Valor Abad, arqueòleg i professor
24. Francisco Devís Ferrer, matrisser ajustador jubilat
25. Jesús Riera Vicent, botànic
26. Mª Carmen Aguilar Cerezo, perruquera
27. Pere Jordi Peris Orero, professor
28. Imma Navalón Bonete, psicòloga
29. Javier Navarro Labolais, catedràtic de química
30. Francisca Tamarit Ruiz, funcionària jubilada
31. Carmen Gimeno Traver, mestra d'infantil
32. Rosa Alfonso López, administrativa de finques
33. Josep Aranda Sanromà, mestre i sindicalista
34. Rosa Maria Tamarit i Saurí, administrativa
35. Rafael Peris Cardells, metge
36. Maria Teresa Aguilar i Cortina, catedràtica de flauta
37. Pere Barceló Feliu, agricultor
38. Dolors Jornet Olivé, química
39. Francesc Aguilar i Cortina, professor de música
40. Albert Moncusí Ferré, professor universitari
41. José Cruz Pastor Pastor, encarregat d'obres asfàltiques
42. Mari Carmen Gimeno Máñez, perruquera, pensionista
43. Paco Eulogio Alcover, funcionari jubilat
44. Julia Guijarro Vizcaino, fisioterapeuta
45. Amparo Ferre Vilaplana, mestra
46. Maria Dolores Roig Martí, ajudant de cuina
47. Samuel Alarcón Roselló, llicenciat en dret
48. Rosa Saurí Molins, jubilada
49. Gemma Montesinos Lizcano, professora
50. Carles Moscad Fumadó, psicòleg
51. Teresa Martorell Resurrección, mestra jubilada
52. José Tarazón Chapa, funcionari
53. Clàudia Moscad Blas, economista
54. Manolo Ferrer Beltran, consultor empresarial
55. Emili Rubió Álvarez, arts gràfiques
56. Carme Martínez Vico, funcionària
57. Vicent Ferrer Peris, agricultor
58. Isabel Ros Rodríguez, sindicalista
59. Joan David Martínez Vico, empleat
60. Maria Jesús Bolta Brunchú, escriptora
61. Carmen Ros Lladró, llauradora
62. Maria Isabel Agustín Brun, tecnòloga
63. Maria José Riera Romeu, mestra jubilada
64. Maria Romero Peris, psicòloga
65. Pilar Montañana Montañana, administrativa
66. Jordi Bistdgne Rodríguez, dissenyador gràfic
67. Josep Romero Peris, economista
68. Miguel Sayas Zaragozà, empleat
69. Artur Cortina Martí, mestre jubilat i citricultor
70. Enric Mollà Tejera, arquitecte tènic
71. Vicent Monsoriu i Terrassa, fuster
72. Julia Estrems Zaragozà, infermera
73. Mª Àngels Perea Garcia, comercial
74. Maribel Pellicer Rocher, mestra jubilada
75. Julio Escrig Fernández, infermer
76. Santiago Ros Marchante, auxiliar administratiu
77. Fernando Ruiz Esteve, neuròleg
78. Pilar Roig Perpiñà, mestra
79. Ana Devís Marco, jubilada
80. Xavier Ahuir i Cardells, músic
81. Verònica Martínez Martí, administrativa
82. José María Martí Galán, mestre
83. J. Miguel Martínez Castellanos, venedor majorista
84. Vicent Zaragozà Cardells, coordinador universitari
85. Ana Rosa Serrano Jordan, promotora
86. Máxima Frutos Clemente, modista
87. Jesús Riera Marí, jubilat
88. Empar Peris Cardells, professora
89. Joan Ramon Peris Balaguer, enginyer tècnic agrícola
90. Jorge Sanz Martínez, músic
91. Maria Dolors Peris Balaguer, pedagoga
92. Vicent Santfeliu Martínez, professor jubilat
93. Cristina Bauset Pastor, farmacèutica
94. Vicent  Rafael Zaragozà Cardells, conserge universitari
95. Belén Sesma Valle, mestra
96. Toni Sancho, capellà
97. Àngels Peris Cardells, professora
98. Vicent Biot Moreno, agent d'assegurances
99. Vicent Valero Rodrigo, mecànic jubilat
100. Vicent Peres Lluch, funcionari
101. Irene Pérez Peris, metgessa
102. ...

Reunió de treball amb l'alcalde d'Albalat dels Sorells, alcaldessa de
Godella i alcalde de Foios

Ací tens 20 propostes sobre les que ja hem treballat
i que aniran materialitzant-se en els pròxims mesos,
perquè es troben en una fase avançada de la seua
tramitació:

1- Segon pla de millora del Polígon de la Closa.
2- Conveni amb Schneider per a la millora dels
accessos a l’empresa i la recuperació de l'entorn
del palauet de Nolla.
3- Nous plans d’ocupació.
4-Finalització de la fase de rehabilitació del palauet
de Nolla.
5- Inici de la construcció del Centre de Dia per a
majors.
6- Adquisició d'un nou immoble per a la ubicació
dels diferents servicis de l’àrea social municipal.
7- Marcatge i senyalització dels camins escolars
segurs.
8- Instal·lació de càmeres de control del trànsit i
de vigilància en alguns punts concrets.
9- Inauguració del pavelló cobert multiusos.
10- Posada en funcionament de l'electrolinera al
pàrquing de la Closa.
11- Adquisició d’un vehicle elèctric per a ús
municipal.
12- Finalització de l’Anell Verd metropolità.
13- Ubicació de dos estacions de bicicletes de
préstec.
14- Obertura del c/ València.
15- Remodelació del c/ Juli Benlloch.
16- Substitució total de la passarel·la de la platja.
17- Nova contracta de recollida del fem i recollida
selectiva, i de la neteja viària, amb la introducció
de millores i neteges específiques per zones.
18- Ubicació d’un nou espai per a gossos en subs-
titució de l’actual on es construirà el Centre de Dia.

19- Revisió de les taxes i dels impostos per tal que
siguen progressives i puguen bonificar les decisions
de protecció del patrimoni, del medi ambient o de
qualsevol altre aspecte que permeta aconseguir
els objectius de sostenibilitat i garantir la igualtat
d’oportunitats.
20- Execució dels torradors públics i zona d'oci en
l’àmbit del poliesportiu.
I ací tens només 5 punts del nostre programa
electoral sobre els que treballarem els pròxims 4
anys i que milloraran les infraestructures i l’entorn
urbà de Meliana:
• Construcció d’un auditori municipal.
• Construcció del nou centre d’infantil i primària.
• Projecte de remodelació de la plaça de Nolla.
• Reordenació del poliesportiu municipal.
• Finalització de la urbanització de l’avinguda
Constitució i millores urbanes al carrer Aragó,
passeig Joanot Martorell, Cervantes, Providència,
Immaculada i Corts Valencianes.

Som gent responsable, treballadora i honesta. En estos
4 anys hem impulsat moltes accions a Meliana com
has pogut comprovar al nostre programa electoral, on
també es fa un balanç de gestió. Per això, amb el teu
suport, farem que Meliana siga imparable.

Dionís Ballester Bueno
Professor jubilat

José Orts Ruiz
Llaurador

Neus Granell Ferrer
Professora de secundària

Vicent Estrems Zaragozà
Bomber

Elvira Orts Hurtado
Metgessa

Vicent Balaguer Sorribes
Mecànic

Joan Claramunt Romero
Antenista

Amparo Gimeno Gimeno
Modista

Victòria C. Díez Orts
Arquitecta

Ignasi de Lekerica
Gestor

Jordi Zaragozà Pons
Aturat

Boro Albiach i Català
Ciutadà

Llanos Martínez Lozano
Catedràtica de cant

Josep Ignasi Gorris Puchol
Professor jubilat

Antonio Losada Kunz
Funcionari públic

Merce Mellado Romero
Mestra

Mireia Giménez Monzó
Advocada urbanista

Miquel Escoto Simó
Enginyer industrial

Ismael Pons Zaragozà
Mestre jubilat

Juan Rodrigo Legua
Pintor i fotògraf

Jeroni Valor Abad
Arqueòleg i professor

Francisco Devís Ferrer
Matrisser ajustador jubilat

Jesús Riera Vicent
Botànic

Mª Carmen Aguilar Cerezo
Perruquera

Pere Jordi Peris Orero
Professor

Imma Navalón Bonete
Psicòloga

Javier Navarro Labolais
Catedràtic de química

Francisca Tamarit Ruiz
Funcionària jubilada

Carmen Gimeno Traver
Mestra d’infantil

Rosa Alfonso López
Administrativa de finques

Josep Aranda Sanromà
Mestre i sindicalista

Rosa Maria Tamarit i Saurí
Administrativa

Rafael Peris Cardells
Metge

Maria Teresa Aguilar i Cortina
Catedràtica de flauta

Pere Barceló Feliu
Agricultor

Dolors Jornet Olivé
Química

Francesc Aguilar i Cortina
Professor de música

Albert Moncusí Ferré
Professor universitari

José Cruz Pastor Pastor
Encarregat d’obres asfàltiques

Mari Carmen Gimeno Máñez
Perruquera, pensionista

Paco Eulogio Alcover
Funcionari jubilat

Julia Guijarro Vizcaino
Fisioterapeuta

Amparo Ferre Vilaplana
Mestra

Maria Dolores Roig Martí
Ajudant de cuina

Samuel Alarcón Roselló
Llicenciat en dret

Rosa Saurí Molins
Jubilada

Gemma Montesinos Lizcano
Professora

Carles Moscad Fumadó
Psicòleg/cap de recursos humans

Teresa Martorell Resurrección
Mestra jubilada

José Tarazón Chapa
Funcionari

Clàudia Moscad Blas
Economista

Manolo Ferrer Beltrán
Consultor empresarial

Emili Rubio Álvarez
Arts gràfiques

Carme Martínez Vicó
Funcionària

Vicent Ferrer Peris
Agricultor

Isabel Ros Rodríguez
Sindicalista

Joan David Martínez Vicó
Empleat

Maria Jesús Bolta Brunchú
Escriptora

Carmen Ros Lladró
Llauradora

Maria Isabel Agustín Brun
Tecnòloga

Maria José Riera Romeu
Mestra jubilada

Maria Romero Peris
Psicòloga

Pilar Montañana Montañana
Administrativa

Jordi Bistdgne Rodríguez
Dissenyador gràfic

Pere Martínez Mateo
Jubilat

Miguel Sayas Zaragozà
Empleat

Artur Cortina Martí
Mestre jubilat

Enric Mollà Tejera
Arquitecte tènic

Vicent Monsoriu i Terrassa
Fuster

Julia Estrems Zaragozà
Infermera

Mª Àngels Perea Garcia
Comercial

Maribel Pellicer Rocher
Mestra jubilada

Julio Escrig Fernández
Infermer

Santiago Ros Marchante
Auxiliar administratiu

Fernando Ruiz Esteve
Neuròleg

Pilar Roig Perpiñà
Mestra

Ana Devís Marco
Jubilada

Xavier Ahuir i Cardells
Músic

Verònica Martínez Martí
Administrativa

José María Martí Galán
Mestre

J. Miguel Martínez Castellanos
Venedor majorista

Vicent Zaragozà Cardells
Coordinador universitari

Ana Rosa Serrano Jordá
Promotora

Máxima Frutos Clemente
Modista

Jesús Riera Marí
Jubilat

Empar Peris Cardells
Professora

Joan Ramón Peris Guanter
Enginyer tècnic agrícola

Jorge Sanz Martínez
Músic

Maria Dolors Peris Balaguer
Pedagoga

Vicent Santfeliu Martínez
Professor jubilat

Cristina Bauset Pastor
Farmacèutica

Vicent R. Zaragozà Cardells
Conserge universitari

Belén Sesma Valle
Mestra

Toni Sancho Garcia
Capellà

Àngels Peris Cardells
Professora

Vicent Biot Moreno
Agent d’assegurances

Vicent Valero Rodrigo
Mecànic jubilat

Vicent Peres Lluch
Funcionari

Irene Pérez Peris
Metgessa
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