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EDITORIAL
INICI DE CURS EN TEMPS DE PANDÈMIA
Per Mireia Martín, Regidora d’Educació

 a ens situem a mitjans del primer trimestre d’aquest curs tan complicat. Després d’estar con 
	 finats	durant	quasi	3	mesos	i	treballar	des	dels	diferents	centres	educatius	a	distància,	hem		
	 començat	el	curs	2020/2021	adoptant	diferents	mesures	i	adaptant-nos	a	una	nova	realitat	per	
tal	de	portar	a	terme	la	millor	educació	per	a	la	gent	del	nostre	poble.
	 Començant	pel	centre	on	acudeixen	els	infants,	a	Pequelar	s’han	adaptat	a	aquesta	nova	nor-
malitat	de	la	millor	manera.	Un	dels	punts	forts	que	s’ha	realitzat	ha	sigut	el	canvi	de	finestres	per	
portes,	per	tal	de	millorar	els	accessos	i	la	ventilació,	ja	que	d’aquesta	manera	els	més	menuts	van	a	
un	pati	nou	adaptat	i	els	més	grans	a	l’altre	pati	que	es	troba	dividit	en	dos	espais.	A	més	a	més,	s’ha	
adaptat	un	espai	per	rebre	les	mercaderies,	per	tal	de	poder	arribar	al	centre	i	desinfectar-ho	tot	abans	
d’accedir a la cuina. 
	 Una	altra	adaptació	ha	sigut	l’entrada	esgraonada	per	torns,	podent	triar	les	famílies	el	millor	
horari	per	a	ells	i	elles,	la	supressió	de	la	sala	comú	de	descans,	de	manera	que	actualment	cada	grup	
descansa	a	la	seua	aula	amb	la	tutora	i	no	cal	oblidar-nos	de	l’ús	de	mascaretes	FPP2	per	part	de	les	
mestres,	ja	que	com	sabem,	aquests	xiquets	i	xiquetes	no	fan	us	de	mascareta.
	 D’altra	banda,	també	cal	mencionar	la	nova	realitat	que	viu	el	CEIP	Cervantes	Dualde,	on	
s’han	decidit	per	fer	que	totes	les	aules	del	centre	siguen	grups	estables	de	convivència	on	van	acom-
panyats	en	tot	moment	del	seu/a	tutor/a,	per	tal	de	que	els	xiquets	i	xiquets	s’adapten	millor	a	tots	els	
nous	canvis.	A	més	a	més,	la	primera	setmana	es	van	decidir	per	realitzar	una	entrada	esgraonada	i	a	
partir	d’este	moment,	l’alumnat	accedís	a	l’edifici	per	3	portes	diferenciades	i	fan	fileres	separades	
entre elles a l’entrada del centre. 
	 A	més	a	més,	també	cal	mencionar	que	fan	torns	als	patis,	tant	d’espais	com	d’horaris	per	tal	
d’evitar	el	contacte	entre	els	alumnes	de	les	diverses	classes.
	 Pel	que	fa	a	l’IES	Betxí,	cal	dir	que	han	reestructurat	el	centre	en	diferents	àmbits.	Començant	
per	les	entrades	i	les	eixides,	hi	ha	grups	que	entren	a	les	8h	i	altres	que	accedeixen	al	centre	a	les	
8:55h,	a	més	d’afegir	que	han	habilitat	dues	portes	d’accés,	per	evitar	al	màxim	els	contactes	entre	
l’alumnat.
	 A	més	a	més,	 també	s’ha	adaptat	una	nova	parada	d’autobús	i	s’ha	guiat	 tot	 l’institut	amb	
fletxes	al	terra	per	conduir	als	alumnes	i	als	professors.	
	 Respecte	als	patis,	han	decidit	fer	dos	torns	d’eixida,	amb	una	diferencia	horària	de	5	minuts,	
per	tal	de	reduir	els	contactes	als	passadissos,	 ja	que	tot	el	pati	està	dividit	per	nivells,	des	de	1er	
d’ESO	fins	2n	curs	del	cicle	formatiu.	Un	gran	èxit	a	l’IES	ha	sigut	aconseguir	l’assistència	presencial	
a l’educació de tot l’alumnat.
	 Pel	que	fa	a	l’EPA,	han	reduït	la	ràtio	de	les	aules	per	tal	d’adaptar	els	espais	a	les	mesures	de	
la	distància	d’1,5	m	entre	taules	i	han	fet	us	de	mampares.
	 De	forma	general,	cal	dir	que	en	tots	els	centres	han	ampliat	les	mesures	de	seguretat,	de	nete-
ja	i	de	desinfecció,	esforçant-se	al	màxim	per	tal	que	el	curs	esdevinga	de	la	millor	manera	possible.
Per	finalitzar,	cal	donar	molts	ànims	i	moltes	gràcies	per	la	feina	realitzada	a	tots	els	docents,	a	les	
famílies	i	com	no,	a	tot	l’alumnat.

J
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Ple del 20 de maig de 2020

	 Al	Ple	de	la	Corporació	es	dóna	compte	de	la	remissió	dins	del	termini	establit	per	a	això,	del	
Pla	Pressupostari	a	mitjà	termini	(2021/2023).
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	Municipal,	de	la	Resolució	adoptada	per	l’Alcaldia	
aprovant	el	Pla	Anual	de	control	financer	per	a	l’exercici	2020.
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	Municipal,	de	la	Resolució	de	l’Alcaldia-presidència	
de	data	27	març	de	2019,	per	la	qual	s’aprova	la	Liquidació	del	Pressupost	de	l’exercici	2019.
	 Per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació,	s’aprova	modificar	l’Ordenança	Fiscal	Regu-
ladora	de	la	Taxa	per	utilització	privativa	i	aprofitament	especial	del	domini	públic	Local,	i	atribuir	
eficàcia	retroactiva	a	la	modificació	proposada	(a	comptar	des	de	l’entrada	en	vigor	de	l’adopció	de	
mesures	restrictives	de	l’ocupació).
	 Per	unanimitat	dels	membres	de	 la	Corporació,	s’aprova	el	 reconeixement	extrajudicial	de	
crèdits	per	un	import	total	15.249,12	€.
	 Es	dóna	compte	als	membres	de	la	Corporació,	de	la	resolució	per	la	qual	es	suspén	la	cele-
bració	de	les	sessions	de	la	Junta	de	Govern	Local	ordinàries	fins	que	finalitze	l’emergència	sanitària	
i		reclamar	les	competències	delegades	en	virtut	del	decret	de	delegació	d’atribucions	d’1	de	juliol	de	
2019.
	 Es	dóna	compte	als	membres	de	la	Corporació	de	la	resolució	per	la	qual	se	suspenen	la	cele-
bració	de	totes	les	sessions	dels	òrgans	col·legiats	de	govern	de	l’Ajuntament	de	Betxí	fins	que	fina-
litze	l’emergència	sanitària.	Per	la	qual	cosa,	queden	suspeses	les	sessions	del	Ple	i	de	les	comissions	
informatives	així	com	la	resta	de	sessions	dels	diferents	òrgans	col·legiats	d’aquest	ajuntament.
	 Queda	 aprovat	 per	onze	vots	 a	 favor	 (BLOC-COMPROMÍS,	PP	 i	UP)	 i	 dues	 abstencions	
(PSOE)	modificar	el	règim	de	dedicació	exclusiva	de	l’Alcaldia,	aprovat	en	sessió	de	05/07/2019,	
deixant	sense	efecte	aquesta	dedicació.
	 Acabat	el	debat,	queda	aprovat	per	huit	vots	a	favor	(BLOC-COMPROMÍS),	tres	abstencions	
(PSOE	i	UP)	i	dos	en	contra	(PP)	que	siga	modificat	pel	Ple	de	la	Corporació	el	règim	de	dedicació	
exclusiva	de	 l’Alcaldia	que	posseeix,	que	va	ser	aprovat	el	5	de	 juliol	de	2019,	deixant	d’exercir	
aquesta	dedicació	amb	data	22/02/2020,	renunciant	a	ella	i	manifestant	que	és	la	seua	voluntat	la	per-
cepció	única	de	les	dietes,	indemnitzacions	o	assistències	que	li	puguen	correspondre	com	a	membre	
d’aquesta Corporació des d’aquesta data.
	 Per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació,	s’aprova	a	cessió	gratuïta	d’ús	del	bé	immoble	
de	titularitat	Municipal	situat	en	C/	Colón,	39	de	Betxí	qualificat	com	a	bé	patrimonial,	en	favor	de	la	
Generalitat	Valenciana,	amb	destinació	a	Centre	de	Dia.
	 Per	onze	vots	a	favor	(BLOC-COMPROMÍS,	PSOE	i	UP)	i	dues	abstencions	(PP),	s’aprova	
delegar	en	l’Alcaldia	l’exercici	de	la	competència	per	a	l’aprovació	de	projecte	tècnic	“Recuperació	
de	l’antic	Teatre	Liceu	del	Palau	Castell	de	Betxí”	i	l’expedient	de	licitació	per	a	l’execució	de	les	
obres.
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	 Acabat	el	debat,	queda	aprovada	per	onze	vots	a	favor	(BLOC-COMPROMÍS,	PP	i	UP)	i	dues	
abstencions	(PSOE)	la	Memòria	Valorada/Projecte	de	la	Inversió	“Modificació	de	subministrament	
elèctric	bombeig	d’aigua	potable	Versalles”,	l’import	de	la	qual	ascendeix	a	17.142,75€,	redactada	
per	l’enginyer	industrial	Sr.	Miguel	Ortiz	Gómez.

Ple del 25 de juny de 2020

	 Queda	aprovat	per	onze	vots	a	favor	(COMPROMÍS,	PP	i	UP)	i	dues	abstencions	(PSOE)	
deixar	sense	efecte	el	Concurs	Obert	per	a	Joves	Intèrprets	Vila	de	Betxí	Musical	i	que	es	procedisca	
a	la	devolució	de	les	taxes	en	concepte	d’inscripció	al	concurs	a	les	persones	inscrites.
	 Per	onze	vots	a	favor	(COMPROMÍS,	PSOE	i	UP)	i	dues	abstencions	(PP),	queda	aprovat	
habilitar	crèdit	mitjançant	l’aprovació	d’una	modificació	de	crèdit	per	un	import	total	de	50.200,00	€,	
per	a	fer	front	a	l’aportació	municipal,	de	la	inversió	denominada	“Restauració	i	posada	en	valor	del	
Claustre	renaixentista	del	Palau”,	inversió	que	no	compta	amb	consignació	en	el	Pressupost	Munici-
pal de l’exercici 2020.
	 Per	onze	vots	a	favor	(COMPROMÍS,	PSOE	i	UP)	i	dues	abstencions	(PP),	queda	aprovat	
habilitar	crèdit	mitjançant	l’aprovació	d’una	modificació	de	crèdit	per	un	import	total	de	40.000,00	€,	
per	a	fer	front	a	la	inversió	denominada	“Consolidació	de	forjat	de	planta	segona	de	la	Casa	Pasqual	
Meneu	en	el	Palau	Castell	Betxí”,	inversió	que	no	compta	amb	consignació	en	el	Pressupost	Munici-
pal de l’exercici 2020.

Ple del 22 de juliol de 2020

 En compliment del que es disposa en la normativa vigent, es dóna compte al Ple de la Corpo-
ració de l’acta de la Junta de Govern Local, sessió 08/07/2020.
 En compliment del que es disposa en la normativa vigent, es dóna compte al Ple de la Corpo-
ració de les resolucions dictades per l’Alcaldia durant els mesos de maig i juny de 2020.
 De conformitat amb el que s’estableix en l’Ordre HAP/2082/2014 es dóna compte al Ple de la 
Corporació Municipal del compliment de l’obligació de subministrament d’informació, dins del ter-
mini establit per a això, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2020.
 De conformitat amb el que s’estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals, es dóna compte a l’Ajuntament Ple de la relació de resolucions de l’Alcaldia presidència contràries 
a les objeccions efectuades per la Intervenció Municipal corresponents als mesos de gener, febrer i 
març de 2020.
 Es dóna compte al Ple de la Corporació Municipal de la relació detallada de modificacions 
pressupostàries aprovades per Resolució d’aquesta Alcaldia presidència durant el primer Trimestre de 
l’exercici 2020, de conformitat amb el que s’estableix en les Bases d’Execució al Pressupost Municipal.
 Al Ple de la Corporació Municipal, es dóna compte dels informes definitius de control financer 
realitzats per la Intervenció, corresponents a l’exercici 2019.
Per unanimitat dels membres de la Corporació queda aprovat  el Pla estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament de Betxí per a l’exercici 2020.
 Per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	queda	aprovada	provisionalment	la	modifica-
ció	de	l’Ordenança	Fiscal	Reguladora	de	la	taxa	sobre	el	servei	de	cementeris,	conducció	de	cadàvers	
i	altres	serveis	fúnebres	de	caràcter	municipal.
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	 Per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	queda	aprovat	modificar	l’Ordenança	Fiscal	
Reguladora	de	la	Taxa	per	prestació	de	serveis	d’activitats	esportives	i	ús	d’instal·lacions	esportives	
municipals.
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	de	la	resolució	sobre	represa	del	règim	de	sessions	
dels	òrgans	col·legiats.
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	de	la	resolució	sobre	represa	del	règim	de	sessions	de	
la	Junta	de	Govern	i	devolució	de	competències.
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	que	per	l’alcaldia-presidència	s’ha	dictat	resolució	
aprovant	inicialment	el	Pla	Reduït	d’Incendis	Forestals	del	municipi	de	Betxí,	i	la	remissió	del	mateix	
a	 la	Conselleria	d’Agricultura,	Desenvolupament	Local,	Emergència	 i	Transició	Energètica,	per	 a	
l’emissió	d’informe	favorable.
	 Queda	aprovada	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	l’Ordenança	reguladora	de	
l’administració	electrònica	de	l’Ajuntament	de	Betxí.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	declarar	l’extinció	de	la	cessió	
d’ús	en	precari	dels	locals	de	propietat	municipal,	situats	en	el	Centre	situat	al	carrer	Colón,	39,	baix,	
del	municipi	de	Betxí,	 formalitzada	en	conveni	amb	la	Fundació	d’Alzheimer	Salomé	Moliner	en	
data	22	de	gener	de	2015,	i	requerir	a	la	Fundació	d’Alzheimer	Salomé	Moliner	perquè,	en	el	termini	
de	dos	mesos	des	que	reben	la	notificació	de	la	present	resolució,	deixen	el	local	lliure	i	expedit	a	la	
disposició	de	l’Ajuntament.
	 Queda	aprovada	per	unanimitat	la	Declaració	Institucional	d’adhesió	al	Manifest	del	Fons	de	
Cooperació	i	Solidaritat	sobre	cooperació	contra	la	covid-19.
	 Queda	aprovada	per	dotze	vots	a	favor	(COMPROMIS,	PP	i	PSOE)	i	una	abstenció	(UP)	la	
moció	de	recolzament	al	sector	taurí	valencià.
	 No	s’aprova	per	5	vots	a	favor	(PP,	PSOE	i	UP)	i	8	vots	en	contra	(COMPROMIS)	la	moció	
d’actuació	per	fer	front	la	covid-19.
	 Queda	aprovada	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	la	moció	en	matèria	LGTBI.
Queda	aprovada	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	la	moció	per	a	la	participació	de	les	
entitats	locals	en	la	distribució	dels	fons	de	la	Unió	Europea	per	a	la	reactivació	econòmica	dels	estats	
membres.

Ple del 30 de setembre de 2020

	 En	compliment	del	que	es	disposa	en	la	normativa	vigent,	es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corpo-
ració	de	l’acta	de	la	junta	de	govern	local,	sessió	15/09/2020.
	 En	compliment	del	que	es	disposa	en	la	normativa	vigent,	es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corpo-
ració	de	les	resolucions	dictades	per	l’Alcaldia	durant	els	mesos	de	juliol	i	agost		de	2020.
	 De	conformitat	amb	el	que	s’estableix	en	ll’Ordre	HAP/2082/2014	es	dóna	compte	al	Ple	de	
la	Corporació	Municipal	del	compliment	de	l’obligació	de	subministrament	d’informació,	dins	del	
termini	establert	per	a	això,	corresponent	al	2n	trimestre	de	l’exercici	2020.
	 De	conformitat	amb	el	que	s’estableix	en	la	Llei	Reguladora	de	les	Hisendes	Locals,	es	dóna	
compte	 a	 l’Ajuntament	Ple	 de	 la	 relació	 de	 resolucions	 de	 l’Alcaldia	 presidència	 contràries	 a	 les	
objeccions	efectuades	per	la	Intervenció	Municipal	corresponents	als	mesos	d’abril,	maig	i	juny	de	
2020.
	 Es	dóna	compte	al	Ple	de	la	Corporació	Municipal	de	la	relació	detallada	de	modificacions	
pressupostàries	aprovades	per	Resolució	d’aquesta	Alcaldia	presidència	durant	el	segon	trimestre	de	
l’exercici	2020,	de	conformitat	amb	el	que	s’estableix	en	les	Bases	d’Execució	al	Pressupost	Municipal.
	 En	virtut	de	les	facultats	conferides	per	la	vigent	Legislació	de	Règim	Local,	es	dóna	compte	
de	la	Resolució	de	l’Alcaldia	presidència	que	aprova	la	Liquidació	del	pressupost	exercici	2019.
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	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	habilitar	crèdit	per	un	
import	total	de	148.631,24	€,	per	a	amortitzar	anticipadament	el	préstec	del	Banc	de	Santander.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	anul·lar	l’expedient	
de	crèdit	extraordinari,	en	el	seu	moment	aprovat,	per	import	de	40.000,00	€,	que	es	finançava	amb	
baixa	de	partides.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	habilitar	crèdit	mit-
jançant	l’aprovació	d’una	modificació	de	crèdit	per	un	import	total	de	10.407,46	€,	per	a	fer	front	a	la	
despesa	derivada	de	la	certificació–liquidació	de	la	inversió	denominada	“Passarel·la	per	als	vianants	
sobre	el	riu	Sec	i	carril	bici	en	l’Av.	J.	Dualde»,	inversió	que	no	compta	amb	consignació	suficient	en	
el	Pressupost	Municipal	de	l’exercici	2020.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	habilitar	crèdit	mi-
tjançant	l’aprovació	d’una	modificació	de	crèdit	per	un	import	de	29.592,54	€,	per	a	fer	front	a	les	
Inversions	que	no	compta	amb	consignació	en	el	Pressupost	Municipal	de	l’exercici	2020.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	modificar	l’acord	del	
Ple	de	l’Ajuntament	de	data	20	de	maig	de	2020	referent	a	la	cessió	gratuïta	d’ús	del	bé	municipal	
situat	en	C/	Colón,	39	en	favor	de	la	Generalitat,	amb	destinació	a	Centre	de	Dia,	en	l’apartat	segon,	
punt	1r,	de	manera	que	on	diu	que	“l’autorització	d’ocupació	a	favor	de	la	Generalitat	Valenciana	
s’efectuarà	per	un	termini	de	30	anys,	prorrogable	de	comú	acord	entre	totes	dues	parts”	ha	de	dir		
“L’autorització	d’ocupació	a	favor	de	la	Generalitat	Valenciana	s’efectuarà	per	un	termini	de	30	anys,	
de	conformitat	al	que	es	disposa	en	el	art.187	de	la	Llei	8/2010	de	Règim	Local	de	la	Comunitat	Va-
lenciana”.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	les	Bases	que	han	de	
regir	la	concessió	de	subvencions	a	les	Organitzacions	No	Governamentals	Dedicades	al	Desenvolu-
pament	i	Millora	de	les	Condicions	Socioeconòmiques	als	Països	Subdesenvolupats	(ONGS)	corres-
ponent	a	l’exercici	2020	i	la	convocatòria	d’aquestes.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents	ratificar	aquest	Ajun-
tament	l’adhesió	al	Pla	Edificant,	per	a	dur	a	terme	l’actuació	de	“Ampliació	de	les	instal·lacions	de	
l’IES	Betxí	per	a	implantació	de	mòduls	de	cicles	formatius”	a	Betxí.
	 Després	de	debat,	resulta	aprovada	per	10	vots	a	favor	(COMPROMIS,	PSOE	I	UP)	i	dos	vots	
en	contra	(	PP)	la	moció	per	a	sol·licitar	a	la	Diputació	de	Castelló	la	participació	en	la	Fase	V	de	
Recuperació	del	Palau-Castell	de	Betxí,	com	ha	fet	en	anteriors	etapes.
	 Queda	aprovat	per	unanimitat	dels	membres	de	la	Corporació	assistents		cedir	a	I-DE	Redes	
Esléctricas	Inteligentes,	S.A.U.,	les	instal·lacions	incloses	en	el	projecte	de	pavimentació	de	les	pla-
ces	Major	i	de	l’Església	de	Betxí.
	 Després	de	debat,	queda	desestimada	per	7	vots	en	contra	(COMPROMIS),	3	vots	a	favor
(UP	i	PP)	i	una	abstenció	(PSOE)	la	moció	de	creació	del	servei	d’infermeria	escolar.

A PEPE ALMELA MARTÍNEZ, “EL PAIO”

Vas	rebre	de	la	mà	del	“tio	Petit”,	
un	home	eficient	en	el	quefer,

sumant	exitoses	embolades	en	teu	haver
decidit,	coratjós,	intrèpid	i	atrevit.

Del	perill,	del	risc	eres	amant,
resolut	i	mesurat	en	la	brocada.
Destre,	efectiu	amb	la	cordada,

en l’ull del piló sempre encertant.

A	plom,	audàcia,	gallardia	demostrant,
a	cada	bou,	li	calcules	l’envestida,

doncs	un	error	ocasiona	una	ferida
que l’esmolat pitó deixa sagnant.

Valentia,	experiència	acumulada
suscita	l’entusiasme	en	l’afició,	

que	embadocada	manifesta	admiració,
aclamant-te	amb	entusiasme	emocionada.

Teu	nom	simbolitza	fama	i	glòria,
signe,	emblema,	imatge,	honor.
Una	vida	regalant	el	teu	valor.

“Paio”,	en	la	vila	de	Betxí,	eres	història.

Santiago Mollar Franch
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Quin any vas començar la teua activitat com a secretària de l’ajuntament de Betxí? 
En	1989

Va ser un començament fàcil?
En	un	principio	fue	fácil.	Desde	el	punto	de	vista	profesional,	yo	ya	traía	una	experiencia	de	siete	años	
en	un	municipio	con	algo	menos	de	población	que	Betxí,	donde	había	llevado	la	mayoría	de	las	áreas	
existentes	en	la	Administración	Local.	Desde	el	punto	de	vista	de	las	relaciones	personales	dentro	del	
Ayuntamiento,	tuve	un	recibimiento	acogedor,	tanto	desde	la	Alcaldía,	que	detentaba	Manuel	Peirats,	
como	por	parte	de	 la	plantilla,	en	aquél	momento	de	menor	número	que	 	 la	actual:	Manolo	Rius,	
Antonio	Ferrandis,	Obdulio	Casanova,	Visitación	Franch,	Dolores	Alfaro,	Antonio	Felip,	Antonio	
Calatayud,	Joaquin	Gumbau	y	Vicente	Doñate.
Sí	me	supuso	inicialmente	algo	de	dificultad,	el	encontrarme	con	una	nueva	lengua,	la	valenciana,	
puesto	que	yo	he	nacido	y	había	trabajado	hasta	entonces	en	Aragón.	Con	el	tiempo	he	mejorado	y	la	
comprendo	sin	dificultad	alguna,	aunque	no	lo	suficiente	para	expresarme	con	corrección.
También	tuvimos	que	adaptarnos	reciprocamente	a	una	forma	de	ser	distinta,	ya	que	la	mía,	ententien-
do	que	como	buena	aragonesa,	era	más	temperamental	que	la	de	la	Plana	Baixa.

Has estat en més pobles a part de Betxí , o va ser el teu primer destí?
Mi	primer	destino	fue	el	Ayuntamiento	de	Alcorisa,	en	la	provincia	de	Teruel,	en	el	que	permanecí	
desde	1982	a	1989.	En	ese	año	me	trasladé	mediante	concurso	a	Betxí,	por	motivos	de	conciliación	
de	la	vida	laboral	y	familiar,	donde	he	prestado	servicios	hasta	el	pasado	mes	de	agosto,	con	la	única	
interrupción	de	9	meses	en	el	año	1996,	en	los	que	trabajé	para	la	Universitat	Jaume	I,	como	Jefa	del	
Servicio	de	Contratación.

Quants alcaldes i alcaldesses has conegut durant tots aquests anys?
Dos	en	Alcorisa.	Y	en	Betxí:	Manuel	Peirats	Blasco,	durante	varios	mandatos,	Josep	Antoni	Meneu	i	
Gaya,	Luciano	Monzonís	Rey,	Manuel	Blasco	Balaguer,	Pilar	Martínez	Vedrí	y,	durante	los	últimos	
mandatos,	Alfred	Remolar	Franch.

Quina gestió ha estat la més gratificant per a tu?
Me	resulta	muy	difícil	esa	elección,	mi	trabajo	ha	consistido	en	la	ejecución	de	multitud	de	tareas,	
pero	quizás	una	de	las	más	gratificantes	ha	sido	la	selección	de	personal,	en	todas	ocasiones	en	las	
que,	finalmente,	se	ha	demostrado	que	la	persona	seleccionada	ha	sido	merecedora	de	ello	por	su	en-
trega	al	servicio	a	la	comunidad,	su	integridad	y	cualificación.
En	otro	orden	de	cosas,	ha	sido	especialmente	gratificante	la	recuperación	del	Palau	como	símbolo	
emblemático	de	la	población,	que	se	ha	producido	a	lo	largo	practicamente	de	toda	mi	vida	laboral,	
con	el	esfuerzo	de	las	distintas	Corporaciones	que	la	han	gestionado	y	el	de	los	funcionarios	que	he-
mos	colaborado	en	la	labor:	desde	su	adquisición	a	los	herederos	de	Pascual	Meneu	Meneu	en	el	año	
2002,	hasta	la	actualidad	en	la	que	se	están	ejecutando	la	últimas	fases	de	su	rehabilitación	
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Ha segut Betxí un poble difícil de gestionar?
A	mi	manera	de	ver,	la	gente	de	Betxí	se	distingue	por	su	nobleza,	aunque	también	por	su	genio	vivo.	
Ninguna	de	estos		rasgos	me	es	ajeno,	por	lo	que	puedo	decir	que	mi	relación	con	los	vecinos	ha	sido	
fundamentalmente	cordial.	En	general	no	ha	sido	difícil	la	gestión	y,	en	los	casos	en	que,	por	distintas	
circunstancias,	sí	lo	ha	sido,	quiero	destacar	el	clima	de	respeto	en	el	que	se	ha	desarrollado.

Quin ha estat el problema més complicat o difícil de gestionar al teu parer?
A	mi	manera	de	ver,	la	tarea	más	complicada,	tanto	a	nivel	jurídico	como	económico,		ha	sido	el	de-
sarrollo	urbanístico.	Durante	estos	años	la	iniciativa	municipal,	con	la	colaboración	de	técnicos,	ase-
sores,	empresarios	y	vecinos	ha	conseguido	una	mejora	sustancial	en	el	municipio,	tanto	en	lo	que	se	
refiere	al	suelo	industrial	como	al	residencial,	con	la	urbanización	de	algunas	áreas	semiconsolidadas	
y	de	algunos	sectores	nuevos.	Pero	las	circunstancias	económicas	adversas	han	hecho	que	tuvieran	
que	paralizarse	inversiones	que	se	econtraban	a	punto	de	ejecución,	y	otras	que	estaban	por	iniciar	y	
que	requieren	de	un	esfuerzo	económico	de	los	propietarios	que	dificulta	notablemente	su	desarrollo.

Has tingut, en general, una bona relació amb els treballadors? I amb els polítics?
Sin	duda.	Podría	decir	que	durante	estos	31	años,	los	funcionarios	y	trabajadores		relacionados	con	mi	
servicio	han	hecho	que	mi	día	a	día	haya	sido	más	fácil,	que	las	dificultades	que	siempre	conlleva	el	
ejercicio	de	un	puesto	de	responsabilidad	hayan	sido	más	llevaderas,	tanto	por	haberlas	compartido	a	
nivel	personal,	como	por	el	nivel	de	su		preparación	y	su	buen	hacer.
También	la	relación	con	los	miembros	de	la	Corporación	y	especialmente	con	los	Alcaldes	y	Alcalde-
sa	ha	sido	siempre	cercana	y	de	respeto	mutuo.
A	nivel	personal	algunas	de	estas	relaciones	se	han	convertido	en	entrañables	amistades.
Aprovecho	esta	entrevista	para	agradecer	la	colaboración	y	comprensión	de	todas	aquellas	personas,	
tanto	plantilla	como	miembros	de	la	Corporación,	que	a	lo	largo	de	estos	31	años	han	compartido	
conmigo	tanto	los	buenos	ratos,	como	las	situaciones	de	mayor	estrés.

Quins són alguns dels records que t’emportes de Betxí?
Son	muchos	los	recuerdos	que	me	llevo	de	todas	las	experiencias	vividas	y	todas	las	personas	con	las	
que	las	he	compartido,	a	lo	largo	de	estos	treinta	y	un	años,	però	recuerdo	con	especial	cariño	la	ce-
lebración	anual,	cada	17	de	enero,	del	patrón,	Sant	Antoni:	El	olor	de	los	rotllos	recien	salidos	de	los	
hornos,	depositados	a	la	entrada	del	Ayuntamiento,	la	entrañable	puesta	en	escena	del	baile	del	barril,	
la	romería	a	la	ermita,	el	cant	dels	gojos	por	algunas	de	las	voces	más	veteranas	de	la	localidad,	y	la	
comida	compartida	en	un	ambiente	festivo	y	de	camaradería.

Voldries dir-li alguna cosa al poble de Betxí i a la 
seua gent, com acomiadament?
Hacia	 ellos	 solamente	 tengo	 palabras	 de	 agradeci-
miento,	porque	desde	un	primermomento	me	han	he-
cho	sentir	como	en	casa	y	me	han	acogido	como	si	
toda	la	vida	hubiera	formado	parte	de	las	suyas.	
Deseo	 manifestar	 mi	 admiración	 y	 afecto	 por	 un	
gran	empresario	y	humilde	persona,	Manuel	Franch,	
«Poré»,	que	ha	dedicado	su	vida	a	la	mejora	continua	
de	 sus	 empresas,	 sin	menoscabo	de	 la	 entrega	a	 su	
família	y	amigos:	Manolo,	gracias	por	tu	amistad.
Sin	duda	Betxí	es	un	pueblo	con	muchos	valores.	

Gracias	a	todos.
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	 Des	de	la	regidoria	d’Igualtat	 i	 Inclusió	de	l’Ajuntament	de	Betxí	pretenem	amb	aquesta	iniciativa	
crear	un	espai	de	formació,	especialitzat	i	de	qualitat	que	permeta	reflexionar	sobre	com	construir	una	societat	
més	justa	i	més	igualitària,	on	dones	i	homes	tinguen	les	mateixes	oportunitats,	un	municipi	lliure	d’agressions	
sexistes	i	on	es	contribuïsca	al	canvi	col•lectiu	per	avançar	cap	a	la	societat	que	mereixem.
	 L’objectiu	general	d’aquesta	escola	és	aportar	eines	que	milloren	 les	estructures	de	participació	en	
el	municipi	i	la	convivència	ciutadana.	Aquestes	escoles	aporten	als	territoris	una	nova	energia,	una	manera	
d’entendre	les	relacions	socials,	les	tradicions,	la	cultura,	l’economia,	la	salut	i	la	resta	d’àmbits	socials,	i	ens	
ajuden	a	eliminar	la	violència	masclista,	la	discriminació	i	les	jerarquies	que	mantenen	la	desigualtat	i	conti-
nuen en les nostres estructures socials des de l’antiguitat.
	 Sabem	que	la	violència	de	gènere	és	la	manifestació	més	cruel	i	inhumana	de	la	secular	desigualtat	
existent	entre	dones	i	homes	que	s’ha	produït	al	llarg	de	tota	la	història,	en	tots	els	països	i	cultures	amb	inde-
pendència	del	nivell	social,	cultural	o	econòmic	de	les	persones	que	l’exerceixen	i	la	pateixen.	Combatre	tot	
acte	de	violència	basat	en	la	pertinença	al	sexe	femení	que	tinga	o	puga	tindre	com	a	resultat	un	mal	o	sofrimen	
físic,	sexual	o	psicològic	o	perjudici	econòmic	per	a	la	dona,	tant	en	la	vida	pública	com	en	la	vida	privada,	ha	
de ser una qüestió de totes i de tots.
 
Els	objectius	generals	de	la	I	Escola	Municipal	d’Igualtat	són;

*	 Prevenció	i	lluita	contra	la	Violència	de	gènere.
*	 Aprendre	a	veure	amb	una	altra	mirada,	amb	mirada	igualitària.
*	 Participar	en	el	desenvolupament	d’una	societat	igualitària	entre	homes	i	dones.
*	 Visibilitzar	el	valor	de	les	dones	en	el	municipi.

I	per	tal	d’aconseguir	aquests	objectius	tractarem	de;

	 Sensibilitzar	 a	 homes	 i	 dones	 en	 el	 valor	 de	 la	 Igualtat	 com	a	 eix	 per	 al	 desenvolupament	 social,	
promovent	que	el	municipi	de	Betxí	siga	un	àmbit	on	dones	i	homes	es	desenvolupen	i	es	relacionen	en	les	
mateixes	condicions	i	constituir	en	el	municipi	xarxes	de	treball	en	igualtat.	Donar	suport	a	les	potencialitats	
de	les	dones	i	l’atenció	a	les	seues	necessitats	socials,	per	al	seu	ple	desenvolupament	en	igualtat.
Dotar	a	associacions	i	a	entitats	d’eines	que	fomenten	la	igualtat	d’oportunitats	entre	dones	i	homes	i	l’equilibri	
entre	la	vida	personal,	familiar	i	professional	de	tota	la	plantilla.
	 La	I	Escola	Municipal	d’Igualtat	de	Betxí	comptarà	amb	9	sessions	formatives,	l’últim	dimarts	de	mes,	
d’octubre	de	2020	a	maig	de	2021,	de	18:00	a	20:00	hores	a	l’edifici	de	l’EPA	de	forma	presencial.
A	causa	de	la	situació	sanitària	en	la	qual	ens	trobem,	es	combinaran	les	accions	formatives	de	forma	presencial	
i per internet.
	 Les	inscripcions	seran	gratuïtes	i	obertes	per	a	tota	la	ciutadania.
	 L’Ajuntament	de	Betxí	a	través	de	la	regidoria	d’Igualtat	i	Inclusió	pretén	fomentar	de	manera	clara	
polítiques	que	millores	la	vida	de	les	persones	de	Betxí,	fomentar	la	igualtat	entre	homes	i	dones	és	un	eix	
fonamental	per	aconseguir	eixes	millores.	Continuarem	treballant	per	a	erradicar	situacions	que	discriminen	i	
ens	allunyen	de	valors	com	la	solidaritat,	la	igualtat	i	el	respecte	entre	totes	les	persones	de	Betxí.

INSCRIPCIÓ ESCOLA D’IGUALTAT BETXI
https://www.betxi.es/i-escola-digualtat-i-prevencio-de-la-violencia-de-genere-de-betxi/

El passat dimarts, 27 d’octubre de 2020 va començar la I Escola Municipal d’Igualtat al 
nostre municipi.
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	 Per	la	mateixa	època	de	l’any	en	què	els	valencianistes	de	1920	pujaven	a	la	Muntanyeta	de	
Sant	Antoni,	l’associació	DECIDIM–PLATAFORMA	PEL	DRET	A	DECIDIR	va	voler	commemorar	
el segle de lluita pels drets de la terra.
	 Començaren	els	actes	al	migdia	al	carrer	que	té	dedicat	en	Artana	Vicent	Tomás	i	Martí,	ànima	
d’aquelles	concentracions,	prop	de	la	casa	natalici.	Es	feu	una	ofrena	de	vegetació	de	la	Serra	d’	Es-
padà	que	quedà	depositada	al	peu	del	rètol	que	indica	el	carrer.	Parlaren	Ximo	Meneu,	Antoni	Infante	
i	Josep	Herrero.	La	senyera	quatribarrada	va	ser	portada	en	comitiva	fins	al	carrer	de	l’església,	on	es	
va	poder	contemplar	la	façana	lateral	on	hi	ha	elements	arquitectònics	de	distintes	èpoques	com	se’ns	
donà	explicació.
	 A	les	13.00	es	passà	a	Betxí,	al	Palau	gòtico-renaixentista,	on	hi	hagué	la	recepció	per	part	del	
consell	de	la	Vila.	En	el	seu	nom	donà	la	benvinguda	la	regidora	de	cultura	Núria	Meneu.
	 Els	organitzadors	digueren	unes	paraules	d’agraïment	insistint	en	el	caràcter	acollidor	de	Be-
txí	en	totes	les	èpoques	i	ens	els	problemes	que	tenim	pendents	de	solució	els	valencians,	en	especial	
el	finançament,	sense	el	qual	poca	cosa	pot	fer	el	poder	autonòmic.
	 Els	participants	en	la	jornada,	procedents	de	l’Horta	fins	al	Maestrat,	es	quedaren	a	dinar	en	
Betxí	en	animosa	conversa	fins	a	l’hora	de	pujar	a	la	Muntanyeta,	com	ens	agrada	dir	als	betxinencs.
A	les	cinc	de	la	vesprada,	al	peu	de	la	probablement	part	construïda	més	antiga,	desafiant	l’amenaça	
de	pluja,	tingué	lloc	la	part	més	reivindicativa	de	la	Diada.	Presentada	per	David	Casanova,	inter-
vingueren	Joaquim	Meneu,	Zahia	Guidoum,	Encarna	Canet	i	Antoni	Infante.	Un	repàs	a	l’actualitat	
social	i	política,	sense	oblidar	d’on	venim	i	on	volem	anar.
	 S’ha	d’agrair	a	l’entitat	PLATAFORMA	PER	LA	LLENGUA	la	seua	participació	activa	al	
llarg	del	dia,	amb	la	presència	de	Toni	Royo	i	Monolo	Carceller.
	 Les	impressions	foren	molt	bones	i	l’organització	s’ha	emplaçat	a	repetir	tots	els	anys,	per	la	
mateixa	època	d’enguany	i	a	Betxí,	una	jornada	d’estudi	i	reivindicació	per	a	marcar	cada	inici	de	
represa	de	l’activitat	després	de	l’estiu.

J.	Meneu

28 d’agost a Betxí: DIADA PATRIÒTICA EN LA CELEBRACIÓ DELS CENT ANYS DEL
1er APLEC NACIONALISTA
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SEGUIM CAMINANT

 Estem	vivint	uns	mesos	molt	complicats	i	tot	fa	pensar	que	el	futur	més	immediat	continuarà	
sent-ho.
	 Haver	de	restringir	aforaments,	canviar	esdeveniments,	planificar	i	organitzar	actes	per	des-
près	possiblement	anular-los,	trastoca	a	tot	el	món.	
	 És	per	això	que,	des	del	principi,	 ens	vam	posicionar	en	contra	de	 la	proposta	del	govern	
central	de	prohibir	el	gasto	del	superàvit	dels	ajuntaments.	És	a	dir,	que	tots	aquells	municipis	que	
hem	estat	durant	anys	treballant	dur,	gestionant	com	cal	les	despeses	i	tirant	endavant	el	poble,	ens	
quedàvem	sense	superàvit	perquè	s’havia	de	cedir	al	govern.
	 Ara	bé,	nosaltres,	sempre	ho	hem	tingut	molt	clar	i	així	ho	vam	manifestar:	“Betxí	no	cedirà	
el	superàvit	municipal	com	demana	el	govern	central”.
I	és	a	principis	de	setembre	quan	el	congrés	tomba	aquest	mateix	decret	i	arriben	a	la	mateixa	conclu-
sió	que	la	majoria	de	nosaltres	ja	havíem	arribat.	Els	ajuntaments	estan	en	tot	el	seu	dret	de	gastar-se	
els	diners	del	municipi,	i	de	tots	els	seus	veïns	i	veïnes,	per	millorar	la	qualitat	de	vida.
	 Nosaltres,	en	estos	moments,	ja	tenim	moltes	propostes	damunt	la	taula.	En	primer	lloc,	la	
remodelació	del	paviment	dels	nostres	carrers	 i	camins	 rurals,	continuant	en	el	nostre	compromís	
d’asfaltar,	almenys,	un	camí	cada	any.		Enguany	en	seran	3.
	 També	es	posarà	en	marxa	un	pla	de	remodelació	i	millora	dels	parcs	i	jardins	del	poble,	per	
poder	traure	el	màxim	partit	a	totes	aquestes	zones,	i	ampliar	els	espais	per	als	vianants.	
Estos	són	els	projectes	que	en	els	pròxims	mesos	activarem,	gràcies	a	la	gran	labor	econòmica	que	
hem	fet	des	que	estem	en	l’Ajuntament:	estricta	revisió	de	les	despeses	i	disminució	del	deute	muni-
cipal. 
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de Betxí

	 Desde	el	Partido	Popular	de	Betxí	queremos	agradecer	y	dar	la	enhorabuena	a	toda	la	población	por	su	
comportamiento	y	abnegación	en	estos	aproximadamente		siete	meses	de	pandemia	del	covid-19.
	 Tenemos	que	reconocer	que	han	sido	unos	meses	muy	complicados	y	difíciles	de	vivir.	En	esta	nueva	
etapa	en	la	cual	nos	ha	correspondido	vivir,	hemos	tenido	que	manifestar	características	personales	nunca	antes	
manifestadas,	desde	la	gran	paciencia	por	el	confinamiento,	hasta	la	empatía	de	ponernos	en	el	lugar	de	otros	
vecinos.
	 Todo	ello	nos	ha	hecho	madurar	como	personas,	a	la	vez	que	nos	ha	unido	como	vecinos,	manifestan-
do	características	de	personalidad	que	quizás	nunca	hubiéramos	imaginado	que	pudiéramos	desarrollar.	Nos	
ha	hecho	vivir	más	unidos	a	los	nuestros,	demostrar	actitudes	y	aptitudes	que	pudieran	copiar	nuestros	hijos,	
hemos	podido	demostrar	más	unión	con	nuestro	cónyuges,	amigos	y	familiares,	en	resumidas	cuentas,	se	nos	
han	despertado	las	cualidades	más	profundas	de	nuestro	ser,	que	quizás	las	teníamos	olvidadas.
También,	desde	el	Partido	Popular	de	Betxí	queremos	reconocer	el	trabajo	del		al	actual	equipo	de	gobierno	en	
la	lucha	en	la	pandemia	del	covid-19.
	 En	los	últimos	meses	el	Partido	Popular	de	Betxí,	y	debido	a	la	pandemia	del	covid-19,	se	ha	man-
tenido	en	constante	comunicación	en	reuniones	telemáticas,	no	solo	con	el	actual	equipo	de	gobierno	local,	
sino	con	entidades	públicas	y	privadas	para	saber	la	marcha	de	la	pandemia	actual,	los	efectos	ocasionados	y	
los	efectos	en	nuestra	población.	En	todo	momento	hemos	tenido		constancia	de	las	necesidades	de	nuestros	
vecinos	y	como	se	estaban	atendiendo	a	los	más	necesitados.	Muestra	de	ello,	en	plena	pandemia	aprobamos	en	
junta	extraordinaria	urgente	telemática	del	Partido	Popular	de	Betxí,	la	donación	urgente	de	alimentos	a	Cruz	
Roja	local	para	su	distribución	entre	las	personas	más	necesitas	de	la	localidad.
	 Pero	como	en	todas	las	cosas,	también	pudiéramos	ser	muy	críticos	en	como	se	han	tratado	muchos	
asuntos	desde	el	Ayuntamiento,	pero	no	queremos	pecar	de	“oportunismo	político”,	aun	teniendo	motivos,	no	
lo	haremos.
	 Durante	 la	 pandemia	 hemos	 tratado	 de	 incluir	 en	 nuestras	 reuniones	 locales	 reivindicaciones	 para	
nuestros		vecinos,	ayudas	a	nuestros	empresarios,	pymes,	autónomos.	Planes	de	choque	para	minimizar	los	
efectos	del	covid-19.	Nos	hemos	preocupado	en	cómo	se	atendían	a	los	más	necesitados	y	vulnerables.	Nos	
hemos	preocupado	en	saber	cómo	se	estaba	atendiendo	a	las	víctimas	de	violencia	de	género	y	sus	familias.	
	 Desde	el	Partido	Popular	queremos	hacer	un	llamamiento	a	todos	nuestros	los	vecinos,	la	lucha	contra	
el	 covd-19	no	ha	 terminado,	mantengámonos	alerta	a	 las	 recomendaciones,	 si	nos	mantenemos	protegidos	
nosotros,		protegeremos	a	los	demás,	nuestros	familiares	y	amigos.	
	 Limitemos	en	lo	posible	las	reuniones	sociales	multitudinarias	familiares	o	con	amigos,	sin	duda	ya	
tendremos	tiempo	de	poderlas	realizar.	Animemos	a	nuestros	conocidos	y	amigos	a	no	realizar	los	“llamados	
botellones”,	además	de	estar	prohibidos,	pueden	ser	el	foco	de	contagio	para	vosotros,	vuestros	amigos	y	más	
tarde	vuestros	familiares,	especialmente	vuestros	mayores	y	niños.	Mantengamos	las	distancias	sociales,	use-
mos	nuestras	mascarillas	y	geles	desinfectantes.
	 Desde	el	Partido	Popular	de	Betxí,	estamos	a	vuestra	disposición	para	lo	que	podáis	necesitar,	con	
gusto	aceptaremos	vuestras	sugerencias,	contestaremos	vuestras	preguntas	y	trasladaremos	vuestras	quejas	al	
propio	Ayuntamiento.	
	 Desde	el	Partido	popular	estaremos	alerta	a	vuestras	necesidades,	porque	las	vuestras	serán	las	nues-
tras.	Seguiremos	controlando	y	fiscalizando	al	actual	equipo	de	gobierno,	porque	es	la	comisión	que	hemos	
recibido	de	todos	vosotros.
 Seguimos trabajando en el presente, pensando en vuestro futuro.
                                                                            
	 PARTIDO	POPULAR	DE	BETXI
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«Hi ha batecs del cor, que la raó no entén»

Així	es	mou	la	gestió	municipal	del	nostre	poble,	per	impulsos		del	cor	de	seu	alcalde,	sense	parar-se	a	
pensar	de	les	argumentacions	i	dels	raonaments	dels	altres	membres	de	la	corporació	que	pot	fer	pensar	
que	la	decisió	que	es	pren	en	un	moment	per	una	sola	persona,	de	vegades	pot	no	ser	la	mes	adient.
Ara	bé,	si	eixe	impuls	rep	el	raonament	de	la	lògica	dels	arguments	de	tots	i	totes		pot	esdevindre	en	una	
decisió	assossegada	i	eficient	per	al	futur	del	nostre	poble.

Per	a	exemples	en	tenim	de	molt	aclaridors.	La	legislatura	passada	ja	tingueren	que	canviar	de	disseny	
de	l’avinguda	J.	Dualde,	quan	havia	d’haver-hi	una	separació	central	i	malgrat	les	advertències	de	que	
això	era	inviable	per	les	mesures	s’obstinaren	en	que	si	s’havia	de	fer-ho,	al	final	«Alcaldà	al	canto»	i	
ahí		tenim	una	avinguda	que	sembla	una	pista	d’aterratge	de	l’aeroport	de	«l’abuelito»,	que	dóna	peu	a	
infinitat	d’infraccions	dels	vehicles	que	no	compleixen	les	normes	de	travessar	la	línia	contínua.	També	
ho	tenim	amb	els	distints	carrils	bicis	dissenyats	que	no	compleixen	la	normativa	de	mobilitat	urbana	i	
de	la	que	no	podem	vore	ningun	informe	del	caporal	de	la	policia	sobre		la	idoneïtat	dels	projectes.

Un	altre	exemple	de	gestíó	per	impuls	la	tenim	ara	també	amb	les	obres	del	Pla	Edificant,	fan	un	gimnàs	
i	només	se’ls	ocorre	eliminar	patí	escolar	per	a	la	seua	edificació,	tenint	al	costat	el	skay	parc,	on	només	
calia	llevar	els	aparells	que	hi	ha,	i	traslladar-los	a	una	altra	ubicació.	A	propòsit,	si	eixe	skay	parc	ha-
guera	estat	fet	per	una	altra	corporació,	no	ho	dubten,	allí	estaria	ara	el	gimnàs.
Tan	costa	abans	de	fer	un	projecte	comentar	als	distints	grups	polítics	el	que	es	pensa	fer	per	a	recollir	
propostes	i	suggeriments	i	no	portar	ja	els	projectes	damunt	la	taula	i	així	no	poder	ja	fer	modificacions.
Eixa	és	la	tònica	del	dia	a	dia	al	nostre	Ajuntament,	PENSE,	HO	PENGE	AL	MEU	BLOG	i	ja	està	tot	
el món d’acord.

I	realment	com	deia	el	cantant	LL.LL,	«No	és	això	companys	no	és	això	pel	que	varen	morir	 tantes	
flors».

La	democràcia	no	és	fer	el	que	li	vinga	en	gana	a	una	persona,	malgrat	que	les	seues	idees	siguen	in-
superables	i	meravelloses,	és	també	comptar	amb	l’opinió		i	visió	dels	altres,	perquè	sempre	ens	poden	
aportar	un	grau	de	serenitat	a	la	decisió	final.	I	no	oblidem	que	aquells	projectes	que	porten	el	recolza-
ment	de	tots	els	grups	polítics	són	els	que	perduren	en	el	temps,	cas	contrari	es	cau	en	la	temptació	de	
que	el	canvi	de	color	en	el	govern	modifique	allò	en	el	que	no	s’està	d’acord,	i	no	oblidem	que	els	que	
paguen	són	sempre	els	veïns	i	veïnes	del	nostre	poble.		

No	vull	acabar	aquest	article	sense	fer	referència	a	la	negativa	del	grup	que	manté	el	govern	de	l’Ajun-
tament	de	crear	una	taula	entre	tots	els	agents	econòmics	i	socials	del	nostre	poble,	per	posar	propostes	
damunt	de	la	taula	per	superar	la	situació	econòmic	malmesa	per	la	PANDÈMIA	de	la	COVID-19,	la	
seua	argumentació,	Sr	Alcalde,	per	votar-la	en	contra,	si	ens	permet,	no	va	estar	a	la	altura	de	la	seua	
intel•ligència.
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Una apuesta por recuperar el río Sec 

	 Desde	la	Concejalía	de	Medio	Ambiente	del	Ayuntamiento	de	Betxí	estamos	impulsando	la	
redacción	de	 la	Estrategia	 de	Regeneración	del	 río	Sec	 a	 su	paso	por	 el	municipio.	La	 estrategia	
apuesta	por	la	participación	como	principal	herramienta	para	aproximar	la	iniciativa	a	la	ciudadanía	
y	contar	con	la	colaboración	de	los	diferentes	agentes	sociales	del	municipio.

	 La	primera	fase	de	redacción	concluyó	durante	el	mes	de	julio,	en	la	cual	se	ha	elaborado	el 
diagnóstico	del	estado	actual	del	río	a	su	paso	por	Betxí.	Mediante	entrevistas	personalizadas	y	talle-
res	abiertos	a	la	ciudadanía,	se	ha	contado	con	la	participación	de	un	gran	número	de	entidades,	como	
la	Fundació	Novessendes,	la	Comunidad	de	Regantes	local,	la	Unió	de	Llauradors	o	la	Cruz	Roja;	
además	de	consolidarse	un	grupo	de	personas	interesadas	a	título	personal.

	 Las	personas	participantes	coincidieron	en	identificar	problemáticas	como	la	falta	de	mante-
nimiento	y	cuidado	del	lecho	del	río,	la	presencia	de	vertidos	ilegales	y	contaminación,	el	aumento	de	
especies	invasoras	de	flora	y	fauna	o	la	desconexión	que	existe	entre	el	río	y	el	municipio.

	 A	partir	de	ahí	se	ha	empezado	a	elaborar	una	visión	de	futuro	optimista,	en	la	que	la	recupe-
ración	del	entorno	natural	se	configura	como	una	oportunidad	de	contribución	a	la	mejora	del	medio	
ambiente	y	la	salud	y	calidad	de	vida	de	los	vecinos	y	vecinas.	Así	como	una	apuesta	por	recuperar	el	
patrimonio	arquitectónico	y	cultural	vinculado	al	agua.

	 El	trabajo	avanza	a	buen	ritmo,	y	ya	se	han	empezado	a	elaborar	las	primeras	propuestas	que	
formarán	parte	de	la	estrategia,	como	proyectos	de	recuperación	de	la	vegetación	autóctona,	progra-
mas	de	formación	para	jóvenes	y	adultos	o	la	constitución	de	un	archivo	con	información	sobre	el	río	
y su relación con el municipio.

	 La	estrategia	cuenta	además	con	la	supervisión	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Júcar,	
con	la	que	ya	se	han	iniciados	los	contactos	y	realizado	una	visita	a	la	zona	de	actuación,	para	valorar	
el	estado,	así	como	futuras	colaboraciones.

	 La	redacción	del	documento	proseguirá	los	dos	próximos	meses	aspirando	a	implicar	a	un	ma-
yor	número	de	personas	y	entidades.	Actualmente	se	están	programando	nuevos	talleres	que	servirán	
para	priorizar	y	detallar	las	propuestas,	así	como	sesiones	de	formación	y	difusión	sobre	la	realidad	
de	los	ríos	temporales	del	Mediterráneo	y	su	proceso	de	restauración.	Ya	se	ha	informado	al	resto	de	
grupos	políticos	y	este	mismo	mes	de	octubre,	dentro	del	Semana	de	la	Sostenibilidad,	hay	previstas	
algunas	actividades.	Se	espera	que	la	estrategia	esté	lista	para	su	presentación	antes	de	que	finalice	el	
2020.
	 Desde	Unides	Podem	consideramos	muy	 importante	esta	propuesta	y	aspiramos	a	 llevar	a 
cabo	un	proyecto	emblemático	para	Betxí.	Es	necesario	poner	en	valor	todos	aquellos	elementos	que	
nos	identifican	como	pueblo	y,	sin	duda,	el	río	Sec	es	uno	de	los	más	importantes.

	 Queremos	agradecer	la	implicación	que	están	mostrando	muchos	ciudadanos	y	ciudadanas	de	
Betxí	en	este	proyecto	y	especialmente	al	equipo	de	Crearqció	por	su	magnífico	trabajo.	




