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ALBORAIA, PORTAL DE QUÈ?
MANUEL ÁLVARO PREPARA 

"SU" PLAN GENERAL PARA ALBORAIA

◗ El projecte del PP situaria les noves vivendes de luxe amb vista al mar i
les vivendes de protecció oficial per a joves, amb vista al cementeri.

◗ El nou Pla General que prepara el PP preveu un creixement de
població que s’acosta als 15.000 habitants més. 

◗ Es menjaria gran part de l’horta tant per edificar com per acollir les
noves infraestructures d’accés a València, com son  l’AVE, el cinturó de
ronda o l’accés al port. 

ECONOMÍA
■ El endeudamiento

del Ayuntamiento
del PP a debate. 

EDUCACIÓN
■ Masificación en las

aulas

■ El PP no quiere
críticas de las AMPA,
ni de ningún otro
colectivo en el
periódico municipal

■ Injustificada la falta
de inversión del PP
en el instituto
público. La
Conselleria no tiene
previsto que el  IES
Patacona se traslade
o desaparezca.

PATACONA PORT-
SAPLAYA
■ Anomalía en la

recepción de la
señal de televisión.

■ NUEVO

POLIDEPORTIVO: En
la piscina de la
Patacona nadar
cuesta  hasta un
53% más que en las
piscinas de Valencia

■ Tala de árboles en
Port-Saplaya.

GRUPO MUNICIPAL
■ Mociones

presentadas por el
grupo socialista

SANITAT
■ El pitjor model, el

del PP

CON Z DE ZAPATERO

Jóvenes: Plan de apoyo a la 
emancipación e impulso al alquiler

PARTICIPA

Poc a poc, l’horta desapareix baix l’asfalt. Amb tota la raó una pintada al pont del barranc, deia "Alboraia, portal de què?"

Nueva sección:
Cartas al director,

escríbenos y
publicaremos tus

comentarios.  
pspv-psoe@alboraia.org

Webs y blogs de interés
¿Quieres estar al día de todo lo que pasa en Alboraia?

Consulta las Webs recomendadas y participa en los BLOGS:

IES PATACONA http://www.iespatacona.com
LA VEU DE LA PATACONA: www.ampa_patacona.zoomblog.com/

ASOCIACIÓN VECINOS PATACONA: http://aavvpatacona-vera.blogspot.com
CEIP CERVANTES http://es.geocities.com/ampacervantes_alboraia

http://cpcervantesalboraya.blogspot.com/

MIGUEL CHAVARRÍA, noticias de Alboraia, Ayuntamiento, Plenos, comentarios, etc. 
Participa en www.miguelchavarria.com o en http://miguelchavarria.blogspot.com

Bones

Festes
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Els sous de tots els regidors
Els regidors del PP

alliberats son 8
aquesta legislatura,
molts més que en l’an-
terior. a temps complet,
a més de l’alcalde, un
tinent d’alcalde i una
regidora. Els 3 restants
per la seua faena NO
seria legal alliberar-los.

Criden l’atenció els
sous dels regidors amb
una dedicació de soles
10 o 12.30 hores set-
manals (vore quadre),
els quals, en proporció,
cobren més que el
mateix alcalde. 

Per descomptat, no

“Els regidors amb
una dedicació de
soles 10 o 12.30
hores cobren més,
en proporció, que
el mateix alcalde”
“Aquesta
legislatura son 9
(de 11) els
regidors del PP
alliberats total o
parcialment”

¿Quién?

Manuel Álvaro

Juan Gimeno

Carmen López

Mª Carmen Peris

Joaquín Rubio

Mª Cruz Tamarit

Jorge Martínez

Mª Dolores Aldaba

Cargo

Alcalde

T. Alcalde

Concejal Prox.

Concejal Prox.

Concejal de Área 

Concejal Prox.

Concejal Prox.

Concejal Prox.

Tiempo

Completo

Completo

Completo

Parcial 10 h.

Parcial 10 h.

Parcial 12.30 h.

Parcial 10 h.

Parcial 10 h.

Al mes

4.703 €

4.084 €

3.167 €

1.500 €

1500 €

1.841 €

1500 €

1500 €

1 año

56.426 €

49.014 €

38.000 €

18.000 €

18.000 €

22.100 € 

18.000 €

18.000 €

En 4 años

225.704 €

196.056 €

152.000 €

72.400 €

72.400 €

88.400 €

72.400 €

72.400 €

Extrapolación a
40 horas semanales

4.703 € Al mes

4.084 € al mes

3.167 € al mes

Cobraría 6.000 € al mes

Cobraría 6.000 € al mes

Cobraría 6.000 € al mes

Cobraría 6.000 € al mes

Cobraría 6.000 € al mes

◗ Arrivaran a final de mes?

Els Regidors no alliberats del PP i els regidors de l’oposició cobren en brut el
següent en concepte d’indemnització per assistència als Òrgans Col·legiats de l’A-
juntament:

Comissió Informativa 131’84 € (una al més, generalment)
Especial de Comptes 131’84 € (una a l’any)
Junta Govern Local 150’00 € (soles els regidors del govern NO alliberats)
Comité de Direcció 160’00 € (soles els regidors del govern NO alliberats)
Junta de portaveus 65’92 € (una al més, avans del ple, soles els portaveus)
Ple 131’84 € (un al més, soles els regidors NO alliberats)

CON Z DE ZAPATERO

Jóvenes: Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler
La vivienda es el segundo problema para el conjun-
to de los españoles y el primero para los jóvenes.

La mayoría de los jóvenes quiere emanciparse pero
tiene dificultades económicas para hacerlo. La
edad media de emancipación en España está cer-
cana a los 30 años (de las más altas de Europa).

El encarecimiento de la vivienda, ahora en tasas
del 5%, sufrió un alza del 150% entre 1998 y
2005. En España el alquiler está poco desarrollado,
representa el 11% del mercado, frente al 40% de
media en Europa.

El Gobierno socialista ha presentado las primeras medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los espa-
ñoles con menores rentas y a los jóvenes que desean emanciparse. Estas son:

✔ Ayudas destinadas a los JOVENES

- Renta de 210 euros al mes para el pago del alquiler para
jóvenes, de entre 22 y 30 años, con ingresos máximos de
22.000 euros brutos anuales. La prestación podrá recibir-
se durante 4 años como máximo, lo que significaría
10.080 euros a lo largo de 48 meses. 

Y además:
- 600 euros de préstamo para la fianza
- Un aval de seis meses para garantizar seguridad a los pro-

pietarios

✔ Ayudas destinadas a las FAMILIAS y
ALQUILADOS CON RENTAS MÁS BAJAS

- Deducción fiscal del 10’5%, equivalente a la que se aplica
a la compra de vivienda, SIN LÍMITE DE EDAD y para
inquilinos con ingresos máximos anuales de 24.000 euros
netos.

Y es más:
- La medida es compatible con la renta para el alquiler

joven

La Corporació Municipal al complet.

Sous substanciosos per a la
majoria dels regidors del PP
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El tema econòmic, amb un endeutament molt important del nostre Ajuntament que s'arrossega d'exercicis pas-
sats, és també motiu de polèmica aquesta legislatura. Es pretenen dur a terme projectes molt cars que no se sap
ben bé com es van a finançar. Les solucions "d'economia creativa" que  aplica el PP donen més problemes dels
que  resolen i acabaran perjudicant als ciutadans al quedar el municipi greument hipotecat per molts anys. 

L’economia del PP hipoteca Alboraia

No sólo los vecinos con
hipotecas sobre sus viviendas
tienen que hacer frente a una
deuda pendiente, sino que
todos los vecinos de Alboraia
tenemos que hacer frente a
una abultada deuda munici-
pal, que no para de aumen-
tar de forma desorbitante.
Alguien puede pensar que
esta deuda no va con él, pero
nada más lejos de la realidad,
ya que las deudas municipales
sólo se pueden pagar con más
ingresos. Y los ingresos sólo
pueden venir de más tribu-
tos, no hay fórmulas mágicas,
ni nada que descubrir. El mon-
tante de deuda municipal es el
mayor, con creces, de la histo-
ria de Alboraia.  Obtener
ingresos por venta de patri-
monio no es posible, ni mate-
rial, ni legalmente; las sub-
venciones de Administracio-
nes superiores para pagar
deudas ni están previstas, ni
son legales. Así que aunque
nos den explicaciones de todo
tipo, la realidad es tozuda y la
deuda que ha originado el
gobierno municipal del PP
tendremos que pagarla
entre todos, tarde o tem-
prano.

El Ayuntamiento de Albo-
raia en el 2005 tenía unas
deudas que superaban los
22.470.000 euros – más de
3.738 millones de las anti-
guas pesetas-,  y aunque
están pendientes de ingresar
3.192.548 euros que el equi-
po de gobierno municipal

asegura que podrá cobrar a
los deudores – algo muy
dudoso, ya que no se toman
medidas efectivas para conse-
guirlo-, al final el pueblo de
Alboraia tiene que pagar esas
deudas y con intereses a las
entidades de crédito y prove-
edores.  Pero es que las
cuentas del 2006, que a la
fecha de hoy aún no han
sido presentadas, aumenta-
rán previsiblemente esa deu-
da en más de 7 millones de
euros, con lo que pasaremos
a deber el pueblo de Alboraia
más de 5.000 millones de
las antiguas pesetas. 

El Ayuntamiento de Alboraia
va camino de la quiebra, en
una  pendiente cuesta abajo
acelerada y sin freno. Para
solucionar todo esto el PP
parece tener puestas todas
sus esperanzas en los presu-
mibles ingresos por plus-
valías que se obtendrían
de la venta de los terrenos
que rodean Alcampo para edi-
ficar apartamentos de lujo;
aunque en estos momentos,
en los que se apunta una cier-
ta crisis del sector de la cons-
trucción, tal vez nadie se atre-
va a construir de manera
inmediata. Además esos futu-
ribles ingresos tenían que ser-
vir para construir un centro
comercial y aún tenían que
sobrarnos dinero para pagar
el 50% de las obras de ente-
rramiento del Metro, cuyo
proyecto ya supera los 6.000
millones de pesetas de los
cuales el pueblo de Alboraia
tiene que pagar 3.000. Y,
francamente,  ello no puede
dar para tanto.

La gestión del PP al frente
del Ayuntamiento de Alboraia
ha sido totalmente manirrota,
se han disparado los gas-
tos superfluos y suntua-
rios,  contrataciones “a
dedo” innecesarias, se ha
llenado el Ayuntamiento de
elevados sueldos de foraste-
ros contratados como altos
cargos que, a la vista está, no
siempre han procurado una
mejora sustancial de los servi-
cios municipales, y contribu-
yen al peligroso aumento de
un agujero patrimonial al que
tendremos que hacer frente
sólo todos nosotros, los veci-
nos. 

Y si alguien duda de estos

datos, nos ponemos a su dis-
posición para debatirlos libre-
mente en foro abierto. Pero
por encima de ideologías, los
números cantan, y el PP ten-
drá que reconocer la evidencia
de su incalificable gestión.

Pep Moratal
Portavoz, del Grupo 
Municipal Socialista

Las deudas del Ayuntamiento del PP se convierten 
en la hipoteca de todos

"Los vecinos de
Alboraia tenemos que
hacer frente a una
abultada deuda
municipal, que no
para de aumentar de
forma desorbitante.
Más de 5.000 millones
de las antiguas
pesetas"

"El PP nos compromete
a pagar el 50% de las

obras de enterramiento
del Metro, cuyo

proyecto ya supera los
6.000 millones de las

antiguas pesetas"

“Se han disparado
los gastos superfluos

y suntuarios y las
contrataciones 

"a dedo"
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En el último pleno, el señor alcalde advirtió que había ordenado la retirada de todos
los artículos de opinión de los colectivos y asociaciones de Alboraia “para reducirlo”.
En la práctica, el periódico público se convierte así en una publicación al servicio del
gobierno municipal y del PP. Cómo se nota que se acercan nuevas elecciones!

El PP quiere a los colectivos calladitos
◗ El alcalde no quiere críticas a su gestión en el periódico municipal

El AMPA del CEIP Cervantes publica en nuestras páginas el
artículo que le rechazaron en el Periodic d’Alboraya

NOVA AGRESSIÓ AL C.P. CER-
VANTES D’ALBORAIA

Una vegada més serà el Col·legi
d’Educació Infantil i Primària
(CEIP) Cervantes d’Alboraia:
Alumnes, professorat, mares i
pares, personal d’administració i
servicis (PAS), els que han d’assu-
mir la falta de rigor, seriositat i
compromís de l’Ajuntament d’Al-
boraia en primer lloc i de la Conse-
lleria d’Educació en segon, a l’hora
de planificar i equilibrar l’oferta i
demanda de places escolars en el
nostre poble.

Per al proper curs escolar
2007/2008, hi ha més demanda
que oferta de places escolars en el
municipi. Com sempre. 

Què farem?. On els ficarem?. En
el “CEIP CERVANTES – ALBO-
RAIA”. No passa res.

Les mares i pares del Cervantes,
ja ho sabem. Un any sí i un altre
també, sempre passa el mateix.
La Conselleria ha augmentat la
ratio (de 20 a 26 alumnes en els 3

anys). L’Ajuntament d’Alboraia
gira la cara i tanca la boca. FESTA
!.

Al CEIP CERVANTES tenim
QUATRE aules més de les que ens
pertoquen. Hem donat cabuda a
CENT xiquetes i xiquets i, de no
haver sigut així, eixes xiquetes i
xiquets no anirien a escola en el
nostre poble. A qui l’importa?.

A la comunitat escolar del CEIP
CERVANTES - ALBORAIA sí que
l’importa. Està encantada que les
mares i pares d’eixos xiquets i
xiquetes opten per l’ensenyament
públic i concretament per la seua
escola.

Ara bé: On els ficarem si l’esco-
la està plena?. No passa res.

Des de fa anys es repeteix el
mateix. S’augmenta la ràtio, les
unitats, els barracons, ... i gràcies
al CEIP CERVANTES, de moment,
tothom troba cadira i taula per a
estudiar. Sense oblidar les més de
cinquanta famílies que han optat
per matricular els seus fills i filles
en altres municipis.

Per què es castiga novament al
col·legi més massificat?. Per què el
Consell Escolar Municipal i la
Comissió d’Escolarització, no fan
l’esforç per trobar una solució més
lògica i que no perjudique sempre
el mateix?. Si tots els centres edu-
catius del municipi es sostenen
amb fons públics, doncs bé, anem
a repartir-nos-ho tot.

Què és el que opinen les nostres
INSTITUCIONS?. No valoren la
repercussió que té aquesta decisió
en el Centre, a curt, mitjà i llarg
termini. La incorporació d’una
nova unitat d’educació infantil per
al curs escolar 2007/2008, suposa
una nova agressió a la qualitat de
l’ensenyament que reben els nos-
tres fills I filles: Augmenta el nom-
bre d’alumnes per aula; al pavelló
d’Infantil no hi ha possibilitat d’a-
collir tots els grups d’aquest nivell;
tots els espais del centre de Pri-
mària es converteixen en aula-cla-
se; la massificació – a més d’unes
instal·lacions inacabades i certes
deficiències i mancances no resol-
tes – dificulta la qualitat de l’en-
senyament i l’atenció a xiquets i
xiquetes amb necessitats específi-
ques. De moment, suposarà tindre
un barracó adossat al menjador
per poder atendre i garantir en
unes mínimes condicions als usua-
ris d’aquest servei, donat què el
recent inaugurat “nou menjador
escolar” no dóna per a més.

Tots contents, gràcies al CEIP
CERVANTES.

Quines mesures pal·liatives i de
support ha previst Conselleria i l’A-

juntament d’Alboraia?. Cap
mesura.

A qui l’importa?: Als alumnes,
professorat, pares i mares i perso-
nal d’administració i serveis del
Co·legi, els quals s’empassen
aquesta nova situació amb les
conseqüències que se’n deriven.

Ho repetim un any rere un altre:
Falta de planificació, seriositat i
atenció, falta de rigor. El nostre
poble ha crescut i creix considera-
blement però, no pel que fa a l’en-
senyament públic: No passa res.

A qui l’importa?. Després de
dues legislatures, l’importa a l’e-
quip de govern del nostre Ajunta-
ment una qüestió bàsica i fona-
mental com és el dret constitucio-
nal a un ensenyament públic i de
qualitat?. De veres l’importa?

Vuit anys per fer possible el nou
CEIP AUSIÀS MARCH, que encara
no hi és, per exemple.

A algú li hauria de caure la cara
de vergonya, per no parlar de res-
ponsabilitats polítiques.

Les mares i pares dels alumnes
del CEIP CERVANTES - ALBORAIA,
s’esforçarem i treballarem amb
entusiasme pel conjunt de xique-
tes i xiquets del col·legi, d’una
manera activa i positiva, assumint
la responsabilitat que ens pertoca,
per una escola pública, digna i de
qualitat.

EL FUTUR ÉS DE LES NOSTRES
FILLES I FILLS.

A qui l’importa? : A nosaltres
sí.

AMPA CEIP CERVANTES -
ALBORAIA Juliol de 2007

El passat mes de juliol, l’Associació de Mares i Pares d’A-
lumnes del Col·legi Públic Cervantes d’Alboraia, volent fer us
d’un mitja de comunicació que pertany a tots els veins i veï-
nes d’Alboraia, vam presentar per registre d’entrada de l’A-
juntament un article d’opinió per a ser publicat al Periòdic
d’Alboraia. Donat que des d’aleshores, en la primera publica-
ció des de les vacances d’estiu, no s’ha donat a conèixer l’o-
pinió de les mares i pares del Col·legi Públic Cervantes d’Albo-
raia en el periòdic d’Alboraia, respecte a la situació de mas-
sificació d’alumnes que pateix any rere any la nostra escola,
fem us de l’oportunitat que se’ns brinda des d’aquest col·lec-
tiu, perquè els veins i veïnes d’Alboraia pugen coneixer de pri-
mera ma la situació de la nostra escola.

¿Por qué no te callas?

Al parecer la fiebre desatada por su
majestad el rey don Juan Carlos, ha conta-
giado al caudillo de Alboraia don Manuel
Álvaro. Con la gran diferencia de que su
majestad solo pretendía que el señor Cha-
vez dejara hablar al presidente Zapatero  y
nuestro queridísimo caudillo lo que preten-
de es que los ciudadanos de Alboraia no
expongamos con libertad mensualmente
nuestra opinión en el apartado de opinión
del periódico de Alboraia que todos paga-
mos con nuestros impuestos.

La represión y la censura, propios de los
dictadores, las ansias de coartar la libertad

de expresión se vuelven a dejar ver en
Alboraia 30 años después  -casualmente
cerca del 20-N  esperemos que el Alcalde no
lo haga en conmemoración del asesino que
durante 40 años dictó los designios de
España a su antojo-.  

Hoy, por suerte, el uniforme de la policía
ya no es gris, no apalea ni maltrata ni ase-
sina… Hoy la Policía es un servicio público,
un cuerpo cercano al ciudadano y que vela
por nuestra seguridad.  Mucho dista de las
formas de actuar de aquella policía que se
creía con derecho a todo  y la forma de
actuar de la  policía actual.

Señor Alcalde, pues no tiene usted fe, si
piensa que los ciudadanos de Alboraia
vamos a quedarnos callados e impasibles
ante sus acciones castristas,  esta usted
equivocado, siempre habrá una media cuar-
tilla  de alguna publicación donde poder
expresarnos o el boca a boca entre la gen-
te.

Lo dicho señor Alcalde, seguiremos dando
nuestra opinión lo quiera usted o no lo quie-
ra.

Por cierto, una ultima cuestión antes de
callarme…. ¿para cuando la cartilla de racio-
namiento?

Asociación de Vecinas y Vecinos Rey Don Jaime y adyacentes
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El PSOE vol que els ciutadans
tinguen veu al nou PGOU

◗ Estem segurs de voler creixer tant?
Entre  els grans temes de

debat d’aquest exercici,  un
dels  més determinants ha de
ser l’aprovació del PLA Gene-
ral d’Ordenació Urbana que
prepara l’equip de govern del
PP. Aquest pla afectarà de
manera substancial al model
de ciutat que tindrem als prò-
xims anys, un model que els
veins d’Alboraia hauran de
gaudir o patir, segons els cri-
teris que s’apliquen a la seua
concepció, per la qual cosa,
cal participar; els ciutadans i
ciutadanes en  tenen dret i
l’equip de govern municipal
ha de facilitar aquesta partici-
pació.

L’alternativa Socialista
El Grup  Municipal Socialista

té previst defendre un model
amb criteris de sostenibili-
tat en la pràctica prou dife-
rents dels del PP. 

Pretenem que no augmen-
te de manera ràpida i
excessiva la població dels
diferents nuclis urbans d’Albo-
raia. Optem per un desenvo-
lupament gradual dels ser-
veis als ciutadans, d’acord
amb l’augment de població i
que respecte el nostre
entorn d’horta i platjes,
però com s’ha de fer això?

Per esbrinar-ho volem
obrir el debat a la població
amb totes les dades reals,
tant dels avantatges com
dels molts inconvenients del
creixement i de la manera
en què el PP vol dur a terme
eixe creixement. (fins a
35.000 habitants, vivendes de
luxe a Sapalya i de protecció

oficial junt al cementeri, o
trasllat del centre comercial
Alcampo enmig de l’horta i a
més gestionat per les empre-
ses municipals, donat que no
hi ha cap empresa privada dis-
posada a assumir eixa actua-
ció). 

Cal establir quines son les
prioritats: 

És imprescindible crèixer
tant? 

A quin preu ho farem? 
Podem obtindre financiació

per atendre les necessitats
d’Alboraia per altres vies?,
etc. 

Tots i totes tenim la
paraula.

“Volem obrir el debat
a la població amb
totes les dades reals,
tant dels avantatges
com dels molts
inconvenients del
creixement que
proposa el PP”

“Cap empresa
privada disposada a
assumir el nou
centre comercial.
I l’Ajuntament sí?”

El PP proposa: 
• Crèixer fins a 35.000 habitants en els propers 10 anys.
• Vivendes de luxe en Saplaya  i de protecció oficial al

voltant del cementeri 
• Trasllat del centre comercial Alcampo enmig de l’horta

i a més gestionat per les empreses municipals”

Lo que dejaremos de ver
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El conseller de Educación,  destina
dinero a los institutos privados en
detrimento de los públicos

Injustificable l’estat en que manté
el PP l’Institut de la Patacona

Establece conciertos de bachillerato a pesar de las protestas
de padres y profesores que ven cómo, mientras tanto,  se acu-
mulan deficiencias en los institutos públicos. 

Estos problemas son palpables en el instituto de La Patacona
de momento el único instituto público de Alboraia. 

Hemos de recordar que nuestro pueblo tiene más de 20.000
habitantes repartidos entre sus tres núcleos urbanos y la huerta. 

“L’ institut es queda on està encara que es
faça el nou IES al nucli vell d’Alboraia"

Preguntat pel Grup Municipal del PSOE, el regidor d'educació va
desmentir els rumors de trasllat o desaparició de l'institut, la qual
cosa fa encara menys justificable l'estat en  que es troben les ins-
tal.lacions i la no atenció, per part de la Conselleria, de les neces-
sitats de professorat o la supressió d'alguns mòduls professionals
al llarg d'aquestos anys, de l’únic institut públic d’Alboraia.

Probablemente son los mas altos de todos los polidepor-
tivos públicos de la provincia.
Sirva como ejemplo el precio del baño en la piscina don-
de los precios son hasta un 53% mas caros que en el
municipio de Valencia.

POLIDEPORTIVO PATACONA
BAÑO LIBRE: 4€ SESION
BONO DIEZ BAÑOS: 35€
(además horario muy restringido de 20 a 22 h)

CENTROS DEPORTIVOS DEL AYTO VALENCIA
BAÑO LIBRE: 2,75€ SESION
BONO DIEZ BAÑOS: 25,50€
horario de baño libre mas amplio

UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA
BAÑO LIBRE: 2,60€ SESION
BONO 10 BAÑOS: 25,50€ 

La empresa que gestiona nuestro centro deportivo
gestiona varios del Ayuntamiento de Valencia cobrán-
donos a nosotros un 45% mas que lo que cobra a sus
clientes de Petxina y Orriols en Valencia.

NOTICIAS DE SAPLAYA –  PATACONA

EDUCACION

Los precios del nuevo
polideportivo de la
Patacona son abusivos

Desde hace tiempo los
vecinos de La Patacona
vienen sufriendo proble-
mas de recepción  en sus
televisores de forma que es
imposible ver algunos
canales, anomalías que
coinciden con el periodo de
obras que están realizando
en la C/. Blasco Ibáñez
frente a la caseta de la
antena colectiva  de la
zona. Este problema ya ha
sido notificado al Ayunta-
miento, a través de la Con-
cejalía de Proximidad,
organismo al que le corres-
ponde intervenir para acla-
rar la situación y que hasta
el momento permanece en
silencio. El actual equipo de
gobierno, formado por el
Partido Popular, con su

mayoría de concejales,
siguiendo en la línea del
anterior equipo, desoye las
quejas de los vecinos y
deja que sus denuncias
sobre este y otros temas
queden en el baúl de los
recuerdos. Los vecinos de
la Patacona toman nota de
las promesas electorales
del Partido Popular.

Anomalías en la recepción de
las televisiones en la Patacona

"Las anomalías
coinciden con el
periodo de obras que
están realizando en
la C/. Blasco Ibáñez
frente a la caseta de
la antena colectiva
de la zona".

Los vecinos de Saplaya se ven impo-
tentes mientras el equipo de gobierno
les arrebata sus vistas: donde antes
veían árboles ahora verán la autopista.
Se han talado sin compasión alguna y
a disgusto de muchos vecinos. 

Con ello destruyen también el hábi-
tat de los pájaros que anidaban en
ellos y sin embargo se llenan la boca
anunciando en el Aula de Medio
Ambiente que lo mas apreciado de la

fauna de nuestro municipio son las
aves, tanto las que van de paso como
las residentes, etc. etc. Todo se queda
en palabras cuando el Ayuntamiento
no tiene empacho en talar los árboles
a pesar de la oposición de los vecinos,
los cuales no se conformaron sólo con
protestar si no que presentaron un
plan alternativo que conservaba los
grandes eucaliptos, siendo este recha-
zado."

Vecinos de Port-Saplaya
indignados por la tala de árboles
◗ Piensan que hay alternativas para salvarlos

y el Equipo de Gobierno no les escucha

"Los vecinos presentaron un plan
alternativo a la avenida que conservaba los
grandes eucaliptos y evitaba que sus raíces
se enredaran en los tubos de canalización
pero fue rechazado."
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Problemes a les escoles públiques
per l’abandó del PP

El fet de créixer massa de pressa i sense
el control adequat fa que algun servei bàsic
haja de ser cobert per altres municipis
propers a Alboraia, com està passant amb
el tema d’escolarització dels xiquets i
xiquetes menuts. L’oferta d’aquest curs ha
hagut de ser ampliada amb un augment
del nombre d’alumnes per aula (ratio) en
totes les escoles y altre augment d’unitats
d’infantil al CEIP Cervantes en condicions
de provisionalitat que amenacen a fer-se
permanents. 

Any rere any a les escoles públiques es
soluciona la falta d’aules i altres espais amb
els famosos barracons. Davant està cir-
cumstància, alguns pares opten per
escolaritzar als seus fills i filles en con-
dicions més favorables fora del nostre
municipi.

Mentres tant La Conselleria no fa front com
cal a la construcció de noves escoles, donat
que l’empresa encarregada d’adjudicar les
obres, CIEGSA, no ha executat més que la
meitat del seu pressupost aquest any i és
sospitosa de nombroses irregularitats. 

El nou CEIP Ausias March, està a
l’espera de ser construït al nou
emplaçament des de fa 9 anys i ara,
per empitjorar encara més la seua
situació, es troba cercat per les obres
del metro

L’empresa de La
Generalitat
encarregada
d’adjudicar les obres
de construcció de les
escoles i instituts
públics, CIEGSA, no ha
executat més que la
meitat del seu
pressupost  aquest
any i és sospitosa de
nombroses
irregularitats

No només Alboraia, tots els
pobles i ciutats haurien de tin-
dre com a prioritat l’educació
dels nostres xiquets i xiquetes,
donat que son el seu futur. Però
la realitat està molt lluny d’eixa
afirmació. Alboraia, sense anar
més lluny, manca d’escoles
públiques que puguen acollir la
creixent població d’escolars que
viu als tres nuclis urbans que la
composen, i cada curs el PP, des
de La Conselleria i l’Ajuntament,
fa apanyos per donar solució als
problemes que arroseguem
degut a la NO construcció de les
escoles que estàn previstes.

Però ahí no s’acaben els pro-
blemes, com cada any se parala
de la gratuïtat dels llibres, el
Partit Poular imcomplix sistemà-
ticament les seues promesses
electorals; el famós
“bono–libro” havia d’estar dotat
aquest any amb 50 milions
d’euros per cobrir les despeses
de llibres a les etapes obligatò-
ries, segons el que va prometre
el conseller Font de Mora i apa-
reix al seu programa electoral.

Tan sols s’han dedicat 11
milions. Els Ajuntaments, un
any més, han de posar diners
per augmentar les ajudes i així i
tot, mai arriben a cobrir el preu
total dels llibres de text .

Del tansport escolar, aquest
curs se’n fa càrrec directament
La Conselleria i no mitjançant
subvencions, com fins ara oco-
rria a Alboraia. Però a nuclis
urbans dispersos com el nostre i
amb carències de places esco-
lars en escoles públiques, es
deixa de banda a alumnes
d’escoles concertades als
quals se’ls donava el servei
anteriorment junt als alumnes
de les escoles públiques, previ
pagament de dit serveri, i tot es
fa sense avís previ ni a les esco-
les ni als pares i mares. 

L’Ajuntament, contínuament
ha de detraure diners que hau-
rien de cobrir gastos de la seua
competència, (com passa amb

l’escola provisional de la Pataco-
na) per donar serveis que
corresponen a  La Conselleria, i
així intenta tapar la incompe-
tència del govern autonómic del
PP amb actuacions provisionals
que no solucionen realment els
problemes d’escolarització i que
es van agreujant cada any a
Alboraia. 

Està molt bé que es facen
activitats extraescolars, en part
subvencionades per l’Ajunta-
ment, però com que no es fan
als mateixos centres escolars,
pot suposar un trastorn per als
alumnes, sobre tot dels nuclis
de Saplaya i Patacona. 

Cal tenir en compte que a
Alboraia, no sempre “está
cerca el colegio o la ludote-
ca”, com diu el mateix PP que
necessiten les famílies. I sumat
això amb l’augment de ratio a
les classes de totes les escoles
del poble (públiques o concerta-

des), o  escoles públiques amb
més unitats de les que li
corresponen, (CEIP Cervan-
tes), o barracons per a poder
donar servei, (CEIP Cervantes,
CEIP Ausias March, IES Pataco-
na), o amb instal-lacions
obsoletes des de fa ja vora
10 anys, (CEIP Ausias March),
etc. etc. no es pot dir que els
xiquets i xiquetes d’Alboraia
estàn en les millors condicions
per rebre una “sólida forma-
ción… al alcance de todos”, com
afirma el PP.

Ana Brú, regidora del PSOE.

Alboraia, ciutat educadora?
EL Consell Escolar
Municipal, es veu
obligat a pujar la ratio
a totes les escoles
d’ALboraia per acollir
als nous alumnes

“Cada curs el PP, des de
La Conselleria i
l’Ajuntament, fan
apanyos per donar
solució als problemes
que arroseguem degut
a la NO construcció de
les escoles que estàn
previstes.”

La Conselleria deixa
sense transport escolar
a xiquets dels
assentaments rumanos
dels Peixets,  i a
alumnes d’infantil que
viuen en  Saplaya pel
fet d’assistir a escoles
concertades.

Segons denuncien els
pares i mares, el nou
menjador del pavelló
d’infantil al CEIP
Cervantes inservible
per  les seues funcions
(inundable quan plou,
amb parets de cristal
mal orientades la qual
cosa augmenta la
temperatura interior
amb excés, entre altres
deficiències de les
instal.lacions) 

MASSIFICACIÓ A LES AULES
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EL GRUPO MUNICIPAL INFORMA

El PSOE presenta 
varias mociones para

mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos 

y ciudadanas de Alboraia

■ Evitar alergias innecesarias debido a una elección poco
adecuada de las plantas del ajardinamiento urbano.

Aprobada

■ Controlar los vertidos de las acequias a las playas de
Alboraia, vengan de Valencia o de nuestro municipio,
y evitar enfermedades a los usuarios y perjuicios
ecológicos a la zona.

Rechazada por el PP

■ Recordar la riada de 1957, rendir homenaje a los
vecinos y vecinas que la padecieron y crear la nece-
saria conciencia en la ciudadanía actual del peligro
que puede suponer no prevenir adecuadamente
estas posibles catástrofes.

Aprobada

■ Controlar el gasto energético evitando su despilfarro
en los centros públicos y privados.

Aprobada

■ Evitar las molestias por ruidos debidos a obras,
operaciones de mantenimiento, etc., e impedir la
circulación de motocicletas con tubos de escape
libre.

Aprobada

■ ALEGACIONES.
El PSOE participó en la valoración del paisaje que
pidió el Ayuntamiento a los vecinos y exige en sus
alegaciones que no se tomen decisiones al respecto
sin un amplio consenso.

El Grup Municipal Socialista 
i l’Agrupació Local d’Alboraia

vos desitjen Bon Nadal i un Venturós
Any 2008

SANITAT

El pitjor model, el del PP
Cada dia més patim la massificació als centres de salut, que a Alboraia ja

s'han quedat xicotets per al volum de població que han d'atendre. I millor no par-
lar de quan hem d'anar als centres d'especialitats o a l'hospital on ens donen cita
als 3 o 6  mesos, si tenim sort.

Mentres tant, els recursos de la sanitat pública es deriven a la privada amb con-
certs cada dia més cars i poc justificables.


