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HORARI d’autobusos
València - Montserrat
De dilluns a 
divendres

Cap de setmana i 
festius

08:00/ 08:50 09:30/ 10:00

10:00/ 10:50

12:00/ 12:50 13:30/ 14:20

14:00/ 14:50

17:15/ 18:05 16:30/  17:20

18:30/ 19:20

20:30/ 21:20 20:00/ 20:50

Montserrat - València
De dilluns a 
divendres

Cap de setmana i 
festius

06:50/ 07:45

07:55/ 08:45 08:25/ 09:15

08:55/ 09:45

10:10/ 11:00 11:25/ 12:15

12:10/ 13:00

14:10/ 15:00 15:45/ 16:15

15:40/ 16:30

19:10/ 20:00 18:25/ 19:15

TELÈFONS d’interés

Ajuntament: 962 988 000 / 
962 999 136
Ajuntament fax: 962 998 058
Policia Local: 962 999 205
Guàrdia Civil (Llombai): 962 550 406
Centre de Salut: 962 980 000
Urgències: 962 980 001
Servei d’ambulància: 962 556 109
Servei d’ambulància  de la Mancomu-
nitat: 669 391 020
Poliesportiu: 962 999 432
Biblioteca: 962 986 027
AVIVA: 
962 988 000 ext. 115
Casa de la Cultura: 962 998 178

Psicòleg municipal: 962 999 047
CP Evaristo Calatayud: 962 980 085
IES Vall dels Alcalans: 962 998 072
Escola Infantil: 962 999 837
Escola d’Adults: 962 986 388
Secretaria SIUM: 962 998 477
Poliesportiu: 962 999 432
Servei de Taxi: 617 840 562, 
962 999 768
Llar dels Jubilats: 962 998 519
Bombers: 112
Cooperativa agrovinícola: 962 999 042

Parròquia: 962 999 233 / 609 847 588

Càritas: 677 515 859

Crèdits

* Atenció al públic de 9.00 a 13.00 H.

CALENDARI Fiscal 2013
Del 5 de febrer al 5 d’abril:
•	 Impost de vehicles de tracció 
mecànica.
•	 Taxa de llicència de gual 
permanent.

Del 5 d’abril al 5 de juny:
•	 Primer termini de l’IBI de 
naturalesa urbana.
•	 Taxa de recollida de fem 
domiciliari.
•	 Taxa de recollida de fem de 
comerços.

Del 5 de juny al 5 d’agost:
•	 Segon termini d’IBI de 
naturalesa urbana.

Del 23 de setembre al 3 de desembre:
•	 Tercer termini d’IBI de 
naturalesa urbana.
•	 Impost de béns immobles 
rústics.
•	 Impost d’activitats 
econòmiques.

FARMÀCIES de guàrdia
Des del 16 fins al 22 de 
desembre:
Francisco J. Vidal. C/ Jaume I, 12. 
Real. 962 555 001

Des del 23 fins al 29 de 
desembre:
Mª Dolores Jorge. C/ Blasco 
Ibàñez, 32. Montroi. 962 555 494

Des del 30 de desembre fins 
al 5 de gener:
José A. Puchades. Av. Jaume I, 19. 
Montserrat. 962 998 371

Des del 6 fins al 12 de gener:
Valverde-Viru. C/ Sant Antoni, 4.
Montserrat. 962 999 272

Des del 13 fins al 19 de 
gener:
Francisco J. Vidal. C/ Jaume I, 12. 
Real. 962 555 001

Des del 20 fins al 26 de 
gener:
Mª Dolores Jorge. C/ Blasco 
Ibàñez, 32. Montroi. 962 555 494

Des del 27 de gener fins al 2 
de febrer:
José A. Puchades. Av. Jaume I, 19. 
Montserrat. 962 998 371

Horari de misses des d’octubre fins 
a març
Laborables i 
dissabtes

Diumenges

19:00 09:30

12:30

Horari de misses des d’abril fins a 
setembre
Laborables i 
dissabtes

Diumenges

20:00 09:30

12:30

Horari Salat 
de l’hivern

Horari Salat  de 
l’estiu

abans de 
l’eixida del sol

abans de l’eixida 
del sol

14:00 13:00

17:00 16:00

19:00 18:00

20:00 19:00
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Sumari
  NORMES de publicació

Els articles presentats per entitats i els articles d’opinió:

1. No hauran d’excedir un full per una cara, amb lletra Arial 12 i a un 
espai. L’article serà presentat en format electrònic.

2. Els textos han d’anar signats amb el nom i els cognoms, el DNI, i 
incloure una adreça, correu electrònic o telèfon de contacte.

3. Sols es publicarà un article per entitat i persona.

4. L’equip de redacció es reserva el dret de publicar aquests articles, 
així com de resumir-los o estructurar-los quan ho considere oportú, 
i amb el corresponent consentiment de l’autor/a.

5. No es tornaran els originals que no se sol·liciten, ni es facilitarà 
informació postal o telefònica sobre ells.

6. Els escrits es poden fer arribar a l’Ajuntament (pl. Església, 1) o bé 
a través de correu electrònic (elportell@montserrat.es).

7. Es respectarà, si es demana expressament pels autors que no 
formen part del personal de la corporació, la llengua originària dels 
articles o altres col·laboracions.

8. Existeix una secció de Govern per donar compte de la gestió 
municipal en la qual els membres de l’equip de govern es 
comuniquen amb la població.

9. Existeix una secció de la Corporació en la qual només el partits 
polítics amb reprentació en la corporació municipal poden escriure 
el que consideren convenient, amb un màxim d’una plana de forma 
orientativa. Si el text supera aquestes dimensions, es reduirà el cos 
de lletra perquè tinga cabuda.

10. Fora d’aquestes seccions no es publicarà cap article partidista 
amb referències locals. El Portell no és cap plataforma de 
propaganda política. S’admetran articles que tinguen reflexions 
polítiques generals, però en cap cas es publicaran articles que 
exalcen un partit polític, ni articles difamatoris o subjetius amb clar 
interés de política partidista local.

10. No es permetran articles del grup no adscrit en ‘Corporació’ 
perquè no representa el partit polític que es va presentar inicialment 
a les eleccions i que obtingué representació a la corporació.

11. Tots els articles se signaran. Si fan referències personals, es 
comunicarà a les persones afectades perquè puguen contestar en 
el mateix Portell amb una clara intenció periodística i igualitaria.

L’equip de redacció

elportell@montserrat.es

Si et vols anunciar en el butlletí municipal, 
contacta amb el 962 998 178
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Continuem fins al 2015 

Com tothom sap, hem estat un parell de mesos pendents 
de les negociacions entre els dos partits que conformem 
l’equip de govern PSPV-PSOE i AIGUA al voltant del 
compliment del pacte signat al juny del 2011. Així doncs, 
manifestàrem que el PSPV-PSOE i concretament jo com 
a alcalde, posàvem damunt la taula el compliment del 
pacte atenent-nos a totes les conseqüències, i ho vam fer 
saber als companys d’AIGUA. Ens hem reunit amb ells i 
finalment el partit AIGUA ha decidit renunciar a l’Alcaldia 
i continuar governant amb el PSPV-PSOE fins a final de 
legislatura. 
Donada la resposta dels companys d’AIGUA, hem dut a 
terme la part del pacte que sí que es pot fer sense cap 
problema, com és el canvi de regidories entre l’Alcaldia i el 
primer tinent d’alcalde. Les regidories d’Hisenda, Personal 
i Policia Local que eren responsabilitat de l’alcalde, ara 
han passat a ser-ho del primer tinent d’alcalde Joan 
Garcia Perales, més la regidoria d’Urbanitzacions que 
era responsabilitat de la companya Carmen Masó. Les 
regidories de Manteniment, Urbanisme,  Infraestructures 
i Mobilitat, i Medi Ambient passen ara a ser responsabilitat 
d’Alcaldia. La resta de companys continuen amb les 
mateixes responsabilitats i regidories.
En aquests moments estem preparant ja el pressupost de 
l’exercici de 2014, que durem endavant amb els criteris de 
retenció i control de la despesa corrent que corresponga, 
igual com hem fet des de principis de legislatura, cosa 
que està ja donant els seus fruits i que podem demostrar 
amb les liquidacions dels pressupostos anteriors.
Esperem que al final de la legislatura la recuperació 
econòmica de l’Ajuntament siga una realitat, tant en 
l’aspecte pressupostari com en tresoreria.
Tancarem l’any 2013 amb la pràctica totalitat de les 
factures de les pimes i dels autònoms pagades, i les 
poques que queden es pagaran a principi de 2014. Les 
obligacions salarials i de la seguretat social estan al 
corrent, igual que les amortitzacions dels préstecs i els 
interessos corresponents. Hem pagat més de 600.000 
euros del deute pendent dels anys 2009 i 2010 a la 
Mancomunitat Vall dels Alcalans.
Aquesta és la línia de treball de l’actual equip de govern 
PSPV-PSOE+AIGUA, com a responsable de les decisions 
econòmiques. En l’àrea de serveis socials, gestionem 

Govern

Josep Maria Mas i Garcia
Alcalde de Montserrat
PSPV-PSOE

correctament la borsa de treball social i atenem en la 
mesura de les nostres possibilitats les entitats socials 
i culturals del poble, sense oblidar les nostres festes i 
tradicions.
Així continuarem fins a maig de 2015 per a poder 
recuperar econòmicament l’Ajuntament. És la nostra 
responsabilitat i la nostra obligació.
Gaudim de les festes de Nadal amb discreció i sobretot 
amb humilitat.

BON NADAL

Joan R. Garcia Perales
Regidor d’Hisenda, 
Personal, Seguretat i 
Urbanitzacions
AIGUA

Regidoria d’Hisenda, Personal, Policia Local i 
Urbanitzacions
A partir d’ara i conjuntament amb l’equip de govern, 
m’encarregaré d’estes tres noves delegacions. Un nou 
repte al qual dedicaré tot l’esforç i que espere realitzar 
satisfactòriament. Primer que res he de dir que seguirem 
en la mateixa línia de treball complint els objectius 
previstos i creant-ne de nous.

Àrea d’Hisenda         
Les mesures aplicades en els dos anys i mig que 
governem, ara estan donant resultats positius. Un 
primer fet ha estat la liquidació del pressupost de l’any 
passat que ha tingut un romanent positiu, cosa que 
no passava des del 2006. Com a novetat vull dir que al 
2014 hem decidit no incrementar els impostos ni les 
taxes municipals (lamentablement el PP i l’exregidor 
d’EUPV van votar en contra d’esta congelació). I dir 
que seguirem amb un major control sobre la despesa 
municipal i optimitzant els serveis públics. 
Cal destacar 5 punts bàsics del nou pressupost.
1. Reduir el deute municipal i fer-nos càrrec de les 
obligacions de crèdit, i seguir pagant els proveïdors en 
menys de dos mesos.
2. Prioritzar l’ajuda social a les persones més necessitades 
incrementant les partides als serveis socials.

Resum de comptes
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3. Afavorir la formació personal. És important l’actualització 
professional dels agents, ja que repercutix en benefici 
dels ciutadans. Des de l’equip de govern incentivarem la 
formació en cursos i estudis de grau. Tinc la confiança que 
els caps de la policia, l’intendent i l’oficial,  conjuntament 
amb la resta d’agents portaran endavant les tasques i els 
objectius previstos.

Àrea d’urbanitzacions
Seguirem amb la tasca iniciada i incorporarem dos homes 
a mitja jornada per al manteniment dels espais comuns i 
neteja. A més, l’ajuntament es farà càrrec de l’enllumenat 
públic dels nuclis residencials que tinguen els carrers 
públics com ja ho fa per al nucli de població. Altrament 
seguirem amb la subvenció del 10% en les infraestructures 
de les urbanitzacions que siguen d’interés social i públic.

Com sempre, seguiré atenent-vos els dimarts i els dijous de 
matí a l’Ajuntament, i al correu joangp@uv.es

Govern
3.  Aposta per l’estalvi energètic, reduint el consum de la 
factura d’enllumenat públic amb el sistema de peretes 
LED.
4. Recuperació del sistema de subvencions a entitats 
que dinamitzen la vida cultural, educativa i social del 
poble, seguint uns criteris objectius i equitatius.
5. Inversions amb fons propis. Des de fa tres anys no hi 
havia inversions, enguany podrem destinar uns 200.000 
euros propis per a inversions en infraestructures 
necessàries al poble i al terme.
Podem dir que hem iniciat la recuperació econòmica del 
municipi, al següent pressupost tindrem els comptes 
equilibrats, açò no vol dir que ja està tot resolt, significa 
que ja no anem amb l’aigua al coll, encara que tots 
sabeu que hem heretat un gran deute que haurem 
d’anar pagant a poc a poc. 

Àrea de personal
Ja sabeu que hem reduït tot el personal municipal 
que era possible llevar, els actuals treballadors són 
funcionaris o imprescindibles per a la gestió municipal. 
Açò ha suposat un descens en la despesa de personal.
La brigada municipal era insuficient per a encarregar-
se del servei de poda i neteja de punts negres, per este 
motiu es contractaran dos persones a mitja jornada de 
la borsa de serveis socials municipals que ajudaran al 
funcionament de la brigada.
Altrament, també es contractaran dos persones a mitja 
jornada de la borsa pública i objectiva de serveis socials 
que s’encarregaran exclusivament del manteniment de 
les urbanitzacions i nuclis residencials del terme.
Respecte de la Policia Local de Montserrat (PLM), hem 
de dir que el servei que realitzen els agents de policia de 
Montserrat és fonamental, són una peça clau per a una 
bona gestió municipal. Són pocs però valents, ara per 
ara no podem incrementar la plantilla, no obstant tenen 
els recursos materials necessaris perquè seguisquen 
fent un bon treball. Tres grans objectius hem previst: 
1. Un servei de Policia Local pròxim a la ciutadania. La PLM 
sempre està atenta a les peticions ciutadanes, és ràpida 
i efectiva quan se la requerix. A partir d’ara intentarem 
que siga més visible, al poble i a les urbanitzacions, amb 
la creació de dependències de policia a diferents punts 
estratègics del terme.
2. Continuar amb el control de la delinqüència. En 
concret ens preocupa el tràfic i el consum de droga 
entre els adolescents. La violència domèstica i de 
gènere. Les noves edificacions il·legals i abocaments de 
residus incontrolats. La coordinació amb altres cossos i 
forces de seguretat. El control de robatoris i vigilància a 
les urbanitzacions.

Mirant cap endavant...

En l’àrea de Serveis Socials continuem treballant amb 
força i ganes, i així ho hem fet per a fer possible el tan 
necessari trasllat del Centre de Salut. Al dia de hui la 
Conselleria de Sanitat continua dient que cal fer una gran 
inversió perquè cal habilitar la segona planta (la planta 
baixa no els val) i que ells no poden assumir aquesta 
despesa (nosaltres tampoc). En l’antepenúltima reunió 
ens van explicar que habilitar aquesta planta (una sola 
planta) costaria uns huit-cents mil euros (el mateix que 
costaren les dues plantes i la teulada ja reformades). 
En l’última visita ens van dir que donada la situació 
econòmica per la qual passem hui costaria reformar una 
mica menys, uns cinc-cents mil euros (i per descomptat, 
que no tenen diners). 
Al final es va arribar a la conclusió que calia veure si era 
possible desdoblar les consultes, és a dir, que el Centre 
de Salut funcione matí i vesprada, i d’aquesta forma 
no utilitzar la primera planta (ja veurem). Per això vull 
recordar a les conselleries de Sanitat i Educació, que 
Montserrat existeix i que si no tenen diners per a res 
(segons diuen), com és que n’hi ha per a tant de personal 

Carmen Masó 
Martínez
Regidora de Benestar 
Social i Sanitat
AIGUA
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Ens donava esperances que sols duraren unes setmanes, 
ja que el 30 d’octubre quan presenten els pressupostos 
2014 en les Corts comprovem que el nostre col·legi no 
està consignat, ni el nostre ni cap dels 14 que va anunciar.
A més a més, la primera setmana de novembre, la 
consellera d’Educació fa una intervenció en les Corts per 
explicar el pressupost de la seua Conselleria per a 2014, 
i no anomena ni el nostre col·legi ni cap, es limita a fer 
una explicació del pressupost en línies generals. Tenint 
en compte que el dia de hui la consellera encara no ens 
ha contestat a la sol·licitud de reunió que li vàrem fer des 
d’aquesta corporació al mes de setembre, intuïm que no 
ens vol rebre perquè sap que li exigirem una vegada més 
la construcció del nostre col·legi.
Per tot açò i per desgràcia, els escolars de Montserrat 
continuaran anant a una escola de barracons amb 
unes pèssimes condicions, no sabem per quant de temps 
més. Aquesta és la política del PP al País Valencià.

Taller d’atenció 
sociosanitària a persones 
dependents 
Com ja vaig anunciar en revistes d’El Portell anteriors, 
hem estat presentant-nos a les diverses convocatòries 
de subvencions per a la realització d’accions formatives 
per a treballadors desocupats. És per això que férem les 
gestions necessàries per a obtindre el certificat de Centre 
Col·laborador del Servef, per tal de poder fer aquests 
cursos al nostre municipi en el cas d’obtindre alguna 
subvenció i que els alumnes no s’hagueren de desplaçar 
per a fer accions formatives d’aquest tipus.
Enguany ens han concedit una subvenció per a portar 
endavant un Taller d’Atenció Sociosanitària a persones 
dependents d’institucions socials. Aquest taller consta 
de 505 hores formatives, que s’impartiran a les aules 
homologades del carrer d’Alfredo Garcia, durant els 
mesos de desembre a maig. La subvenció concedida és 
de 35.350 euros, dels quals el 80% són del Fons Social 
Europeu i el 20% de la Generalitat Valenciana. Aquests 
diners es rebran conforme l’Ajuntament vaja justificant 
que les despeses es destinen al taller esmentat i no a 
altres finalitats, de no ser així no ens arribarien ja que són 
subvencions de caràcter finalista sotmeses al control de 
l’Administració adjudicatària. 
Les 10 persones seleccionades pels tècnics de Serveis 
Socials i l’AODL, obtindran la capacitació i el títol que 
els permetrà treballar a residències amb persones 
dependents. 
Bones festes i bon 2014.

Promeses incomplides, 
‘ESCOLA NOVA, JA!’

El president de la Generalitat Alberto Fabra ha 
resultat ser un mentider. Només prendre possessió del 
càrrec (recordem que no es va sotmetre a unes eleccions, 
sinó que va arribar al càrrec per la corrupció que envaïa 
l’expresident Francisco Camps), va anunciar que anava 
a eliminar els barracons de tot el País Valencià, clar està 
que no va dir en quin termini.
L’última setmana de setembre d’enguany ens torna 
a mentir, en un debat de política general en les Corts, 
va anunciar a bombo i plateret la construcció de 14 
infraestructures educatives el 2014, fins i tot les va 
anomenar, entre elles estava el col·legi del nostre poble. 

com tenen, i què és el que fan, em pregunte.
D’altra banda, com a responsable de Serveis Socials, 
des d’un principi he treballat per formar un equip de 
persones que treballen juntes i hui puc dir que ho 
estem aconseguint. Som nou en total, entre treballadors 
socials, psicòloga, educadora social i les voluntàries del 
banc d’aliments. He de destacar que per a la població 
que som, hi ha molts casos amb problemes, com ara 
famílies amb risc d’exclusió social, maltractament 
infantil, crisis familiars, violència de gènere, etc. Tots els 
casos necessiten intimitat, discreció, atenció, teràpia... 
Per tot això, el baix on som ara se’ns ha quedat xicotet 
i properament ens traslladarem a l’edifici de les 
antigues escoles al carrer Bon Aire, d’aquesta manera 
donarem l’atenció necessària i un ús a l’edifici.
A més, el temps que l’equip de govern s’ha fet més 
estret el cinturó comença a donar els seus fruits i per al 
proper any, a més d’incrementar la partida de Serveis 
Socials, podrem contractar més homes. La finalitat és 
que la borsa social no només se centre en les dones de 
la neteja d’edificis municipals, sinó també en homes que 
mantinguen en condicions el terme, d’aquesta manera 
seran més persones les que durant tres mesos tinguen 
un xicotet respir.
Seguirem treballant per millorar el servei i l’atenció a les 
persones que més ho necessiten.

I finalment us desitge unes bones festes.

Lídia Campos Saiz  
Regidora d’Educació, 
Formació i Festes

PSPV-PSOE

Govern
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Una vegada ha passat la 
tempesta...

Una vegada ha passat la tempesta d’estiu, aplega la serenor 
de la tardor i amb ella resorgim amb nous projectes i 
energies renovades.
Abans de compartir amb vosaltres les novetats, vull donar-
vos informació detallada de la situació de la gestió del 
Camp de Futbol del poble, i de la relació amb l’Escola de 
Futbol Vall dels Alcalans.
Com bé sabeu, la gestió del Camp de Futbol ha passat per 
diverses etapes al llarg dels anys. Quan vàrem començar 
la legislatura a l’estiu de 2011, qui es feia responsable de 
l’obertura i el tancament, la neteja i la venda de llaunes 
de beguda fresca i algun aperitiu embossat, era la 
mateixa escola, a través de les persones que va considerar 
oportunes, i els pocs beneficis que poguera portar, 
revertien en el mateix equip.
Donat que rebíem queixes de pares i de la mateixa escola, 
al·legant mancances en la neteja i en la puntualitat de 
l’obertura de les instal·lacions, decidírem canviar la gestió 
oferint-la a l’Associació de Protecció Civil. D’aquesta forma, 
aquesta associació passava a tindre un lloc més ampli i 
una activitat des d’on poder traure els recursos econòmics 
que els ajuntaments no podem mantindre. Hui en dia 
seguisc pensant que va ser una decisió encertada, donat 
que la neteja, la puntualitat, el manteniment del camp i les 
millores d’aquest, foren més que notables. Si aquest estiu 
tornàrem a canviar el sistema, va ser perquè la gestió de 
la cantina es va pervertir i ja no podíem permetre aquest 
abús, més encara havent avisat en repetides ocasions 
que l’activitat estava extralimitada i que podia portar 
conseqüències. Eixe lloc només està concebut legalment 
per a la venda dels productes que abans he detallat, però 
no per fer entrepans, tapes, etc. Amb açò se sobrepassa 
la frontera de la legalitat i, com a Ajuntament, no devem 
fomentar-ho ni donar-li suport. 
És per eixe motiu, i per cap altre, que aquest equip de 
govern ha decidit no tornar a obrir la cantina fins que 
s’incloga en el nou plec de condicions que regule la 
gestió del Poliesportiu municipal al 2015. En aquest plec 
s’especificarà l’ús i les obligacions de la gestió del camp 
de futbol. Entenem que l’Ajuntament ha de regular de 
forma clara i definitiva aquest tema i que això passa per 
incloure el camp de futbol en la resta del poliesportiu. És 
la solució més correcta i la que millor resultat té tant per a 
l’Ajuntament com per als usuaris.

I què fem fins a 2015? Doncs donar el servei nosaltres. 
Ens hem fet càrrec de la neteja, seguim fent-nos càrrec 
de les despeses que es produeixen (gas, aigua, llum, 
etc.), i hem solucionat l’obertura, el tancament i el 
manteniment de la gespa artificial. En aquests moments 
podem afirmar amb rotunditat que la gestió del camp 
està coberta al 100% i que l’única cosa que ha canviat és 
que la cantina està tancada.
Quin paper juga l’Escola de Futbol en aquests moments? 
Cap. Si bé la relació amb ella segueix sent cordial, no 
hem aplegat a un acord perquè puguen utilitzar les 
nostres instal·lacions. Nosaltres entenem que estem 
oferint unes instal·lacions noves, netes, vestidors 
nous i equipats, amb llum, aigua calenta i un correcte 
manteniment de la gespa. Tanmateix això per a l’Escola 
de futbol no és suficient i creuen imprescindible que la 
cantina estiga oberta. Com he dit abans, la decisió de 
no tornar a caure en errors passats i la voluntat de fer les 
coses ben fetes, fa que no puguem cedir en eixe punt. 
Entenem que hi ha dos bars a tir de pedra, per si algú vol 
anar, que la cantina no és un bar i que no és un requisit 
imprescincible i vital per a fer ús d’una instal·lació. 
Molts altres usuaris i associacions fan ús de l’institut i 
d’instal·lacions com la de l’edifici del carrer d’Alfredo 
Garcia, que no tenen bar ni cantina, i ho fan de forma 
responsable i a gust. Per tant, la decisió de l’Escola de 
futbol de no gastar el camp exclusivament per no haver-
hi cantina és respectable però per a res és compartida 
per aquest equip de govern. Tampoc no l’entenc 
personalment. Si prefereixen fer ús només d’un camp 
(tenint-ne dos disponibles), i tindre els jugadors menuts 
i grans amb menys espai i menys temps d’entrenament, 
és una decisió d’ells. No podem més que seguir en la 
línia de mantindre una bona relació i si decideixen 
canviar d’opinió, mantindre les condicions i obrir-los les 
portes. Sincerament, és una llàstima no aprofitar el que 
tenim i el que tants diners ha costat…
I ara passem als nous projectes. Com ja sabeu, tenim 
un edifici inutilitzat totalment per estar remodelat per 
un ús que, en els temps que corren, no es pot donar 
(Centre de dia). Un edifici que hem oferit a la Conselleria 
de Sanitat perquè fera el nou Centre de Salut de 
Montserrat, però que, per motius econòmics i tal volta 
polítics, no ha volgut aprofitar ni hi ha previsió que ho 
puguem fer a curt o mitjà termini. És per eixe motiu que 
aquest equip ha decidit destinar-lo a aquells que més 
el necessiten: assumptes socials i activitats diverses, 
culturals i esportives, a més de les que puguen vindre 
més endavant. Descongestionarem l’ús d’espais limitats 
en horari i físicament, i oferirem al veïnat un nou edifici, 
versàtil i necessari. Així que ja us informarem de les 
noves activitats que s’oferisquen. 
I per últim, i una vegada més, vull agrair a l’institut la 

Regina Campos Ortega
Regidora  de Cultura i Patrimoni, 
Joventut i Esports
PSPV-PSOE

Govern
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La recollida de fem i el nostre 
entorn natural

Altre any els residus sòlids urbans (RSU) ens han 
desbordat en temporada alta, malgrat que hem creat 
un servei addicional per a la neteja dels punts negres. 
Aquest estiu això ha sigut insuficient. Demanem 
disculpes al veïnat que ha sofrit aquest inconvenient 
durant la temporada estival.
Al pressupost 2014 hem augmentat la partida destinada 
a aquest fi i esperem resoldre el problema que 
arrosseguem ja tres temporades, des de la implantació 
del nou sistema d’arreplega. Des d’ací preguem a 
la ciutadania que faça bon ús del servei i que no 
abandone cap deixalla fora dels contenidors, ja que 
el servei contractat sols buida el contenidor al camió i 
no neteja el punt (sols hi ha un xofer). Açò ens obliga a 
tindre un servei addicional per a arreplegar el fem que el 
camió no arreplega. Des de l’Ajuntament us convidem 
a fer ús de l’Ecoparc municipal tan eficient que tenim i 
que es troba al polígon de les Valletes. Hem de reciclar 
tot el que puguem i dur allí els trastos que es deixen fora 
dels contenidors.
És fonamental la col·laboració ciutadana per al correcte 
funcionament del servei, i és imprescindible no deixar 
cap bossa de fem fora dels contenidors.
Esperem que les noves mesures que s’adoptaran al 
2014 facen l’efecte desitjat i puguem solucionar per fi 
aquest problema greu que degrada a poc a poc, però 
sistemàticament, el nostre entorn. 
Passejant pel terme podem observar deixalles que 
duen allí dècades! Cada volta és més difícil poder gaudir 
i conservar el nostre entorn natural. Vull donar les 
gràcies a aquells que s’esforcen.
Que passeu bones festes plenes de bons propòsits per 
al 2014.

Govern
PRESSUPOST 2014

A poc a poc anem aconseguint el principal objectiu 
d’aquesta legislatura: estabilitzar econòmicament 
l’Ajuntament.
Encetàrem la legislatura amb un descontrol pressupostari 
que arrossegava 1.000.000 d’euros de Reconeixement 
Extrapressupostari de Crèdit (REC) del 2011. Això és el 
que coneixem com factures al calaix, despeses que no 
han sigut pressupostades. Això no és el monumental 
deute que tenim, però sí que és la conseqüència 
d’aquest desquadrament pressupostari. Aquest REC 
destrossa qualsevol pressupost, deixant sense validesa el 
pressupost de l’any vinent i provoca un gran problema 
en la gestió diària de l’Ajuntament.
Durant els pressupostos de 2012, 2013 i 2014,  amb les 
accions que dissenyàrem del Pla d’Ajust, hem intentat 
anar absorbint el desquadrament any rere any. Amb 
el pressupost 2014 ja incloguem la part de REC que 
arrosseguem. Aquest pressupost absorbeix 480.000 
euros de REC que ens quedava fins ara. Així i tot, el 
nostre objectiu és que siga el pressupost de 2015 el que 
consolide les polítiques de regulació pressupostària que 
duguem endavant.
No obstant això, podem destacar diverses idees que 
queden reflectides en aquest pressupost:
1. Correcció de la desviació pressupostària des del 2011, 
com hem comentat abans.
2. Increment de la despesa d’ajudes de serveis socials 
pujant de 25.000 a 35.000 euros.
3. Aposta decidida per solucionar d’una vegada per totes 
el problema del nou sistema de replega de fem (RSU) en 
temporada alta, dotant de més recursos el servei amb la 
incorporació de 3 places de netejador/a distribuïdes en 
6 contractes a mitja jornada, que donaran treball a 18 
persones de la borsa de treball, anualment.
4. Manteniment de les ajudes a la SIUM, Falla i a la Pilota 
Valenciana.
5. Dotació d’una partida pressupostària global destinada 
a Programes de Dinamització Social. La nostra política de 
subvencions anirà destinada, exclusivament, a projectes 
culturals, socials i esportius que presenten les diferents 
associacions del poble, buscant la col·laboració de 
l’administració local amb la societat civil.
6. Noves partides exclusives destinades a Formació, 
Esport, Desenvolupament Local i modernització de 
l’Administració local.
Aquest serà en línies generals el pressupost que hem 
presentat a la corporació per a la seua aprovació.

Equip de govern

seua col·laboració a l’hora d’oferir-nos utilitzar de forma 
totalment gratuïta les seues instal·lacions. Tenim un gran 
club de bàsquet gràcies a ells.
Ara a seguir treballant amb tots vosaltres per fer d’aquest 
poble un lloc millor per viure. Salut.

Santiago Martínez Tarazona 
Regidor de Desenvolupament Local i 
Tecnologia, Participació Ciutadana i 
Comunicació. PSPV-PSOE
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Tio Pavo, Arturet el Negre, pare de Pepita la Bomba

De dreta a esquerra: Tia Rosario la d’Adolfo, tia Vicentica, tia Vicentica la del Pavo, 
Amparito la d’Arturet

Des de baix i de dreta a esquerra:  xiqueta Malín, Tio Rogelio, Pili, tia Consuelo, tia 
Pilar, tio Juanito el de Hilaria,  tio Miguel, Miguel de Jacaranda, tia Carmen, tia 
Amparo la d’Arturet, tio Antonio, tia Amparo Espardenyera i el tio Emilio

De dreta a esquerra: Tia Vicentica la del Pavo, Vicentica 
Cagueta, tio Gorreu, Amparo Torrentina, Amparo la 
d’Arturet

Imatges per al Futur
cultura@montserrat.es

96 299 81 78

Fons d’Amparo la Varilla
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Cristià Campos Campos

Animalet de pell rosada

Animalet de pell rosada

que habites als boscos

i regnes a la granja,

animalet de cara ampla

que et reflectixes als miralls 

dels despatxos de la banca.

Jo respecte el teu nom

quan passeges pels prats

on resisteixen els aglàs.

Animalet de pell rosada,

simpàtic animalet de taula

en les fotos de la paret

on en la gola de la corbata.

Animalet de pell rosada

que als miralls d’ajuntaments

es reflectix la teua estampa

i als corredors del congrés

als teus caníbals de barret

pels bigots els cau la baba

 animalet de cara simpàtica

animalet de pell rosada

que el teu nom fa menyspreu

a la vergonya humana.

Assaboríem

Assaboríem el salnitre que ens cobria

en les joguines juvenils entre dunes,

abraçats a la nit llevantina de València.

Ens miràvem capritxosos, asseverant

una vetlada prometedora i carismàtica,

posseïts per la tendresa de la bromera

que la mar ens regalava, novençans.

Assaboríem la briseta refrescant que

fugia de l’ardent infern de la soledat.

Raonant i raonant les mans esculpien

la bellesa del foc arran de platja,

cecs!, lliures!, en un esclat de sensacions,

pures, explorant-se cada racó del cos.

Assaboríem l’entrellum que s’alçava

a l’infinit oceà buscant l’horitzó

i entre besos adoràvem el temps,

aquell rellotge digital que no s’aturava.

Entre besos i carícies ens vèiem envellir

junt amb el rellotge que decidírem aturar per 
sempre.

I assaboríem el silenci d’una il·lusió.

I assaboríem la prometença eterna.

I assaboríem la sort.

I assaborirem l’amor etern i lliure.
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PEPICO 
(Primera part)

Si visiteu el cementeri, podreu observar entre les làpides 
una molt senzilla, amb una sola inscripció: «Pepico». No 
hi ha en la làpida més epitafi, tan sols eixe nom, i com a 
simbologia, un ciri amb flama.1 Una mort tràgica i íntima 
va ser, però no parlaré del seu final sinó del seu principi, 
en definitiva, d’allò que crec que és interessant i forma 
part de la història local.

A Montserrat tenim un carrer que es denomina dels 
Germans Chasan, un carrer dedicat a dos germans que de 
manera altruista s’interessaren pel poble, per la cultura 
i el progrés del nostre poble. Un era Carmelo, sempre 
participant i dirigint el teatre local; i l’altre Pepe, el nostre 
personatge, compromés en fer realitat certs ideals.

1.	La	làpida	es	troba	en	el	cementeri	vell,	part	sud,		fila	29,	
tramada	tercera.
	

José Chasán Ribes era el fill major de Carmelo i Josefa. 
Va nàixer el 27 d’abril de 1903 en el número 17 del 
carrer València. Li posaren el mateix nom que el del 
seu avi patern. Dos anys després vingué al món l’altre 
xiquet, Carmelo, i després tot foren xiques: Carmen, 
Vicenta i Alberta. Totes fadrines i ells també. Alberta va 
regentar una perruqueria de dones (l’altra germana, 
Carmen, l’ajudava a llavar cabells). Este establiment, el 
de les Albertes, estava situat en la mateixa casa familiar 
del carrer València i va ser, a Montserrat, la primera 
perruqueria de dones, a més de la primera dels pobles 
de la contornada. Per tant no era estrany trobar a 
l’establiment clientela d’altres localitats. El pare era obrer 
de la construcció i els dos fills, Pepe i Carmelo, seguiren 
la mateixa professió. A Pepe tots el coneixien amb el mot 
de Pepico l’Obrer, diminutiu que va portar des de menut. 
A l’escola va passar la seua infància com un alumne 
aplicat. He pogut observar uns dibuixos tècnics efectuats 
per ell durant l’últim curs, quan comptava amb 12 anys i, 
entre ells, una làmina concreta que diu: «para la Escuela 
de Monserrat». També va dibuixar en cartolina gran un 
mapamundi, molt ben fet, tan ben fet que segurament 
el mestre li digué que li buscara un marc i l’emmarcara.

Estic convençut que el mestre Evaristo Calatayud va 
aconsellar els pares perquè Pepico continuara estudiant, 
per bon alumne, però tots sabem que en aquella època no 
era comú seguir estudis, i més quan es tractava del major 
dels germans i fill d’un obrer. Don Evaristo, no obstant 
això, no va perdre mai la pista del seu alumne, com més 
endavant (en la segona part d’esta narració) podrem 
constatar. Pepico va acabar l’escola i es posà a treballar 
de peó amb un cosí de son pare, Salvador Chasán López,2 
que era mestre d’obres i el va contractar, tant a ell com 
a Carmelo. Segurament que de Salvoret aprengueren 
coses interessants, era un home culte. Este home va 
participar com a intermediari en les negociacions que es 
portaren a terme per a formar la Unió Musical, l’any 1925, 
en companyia d’Asencio el Flare, el tio Damián i altres.

Pepico s’estimava la seua professió, era molt observador, 
i prompte deixà de ser peó per a convertir-se en oficial. 
La seua vida de joventut no seria diferent de la de la resta 
de joves: el treball quotidià, la família, la colla d’amics, 
es mesclaven amb certes distraccions on no faltaven els 
llargs passejos pel terme, la lectura, i una gran afició al 
teatre que junt amb el seu germà Carmelo un dia posaria 
en pràctica.

Sens dubte que en eixa joventut de Pepico influí l’ideari 
de l’escriptor i polític valencià, Vicent Blasco Ibàñez. 
A Montserrat, hi havia persones que abraçaven este 
ideal polític des de feia un temps, no debades sabem 

2.	Salvador	Chasán	López	vivia	al	carrer	València,	actual	casa	del	
número	7.

Pepico l’Obrer de jovenet (primers anys de 1920)
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que el 1901 hi va haver un intent de constituir un 
casino republicà a la localitat, fins i tot es van publicar 
els estatuts.3 Alguns dels que formaven la directiva 
eren persones amb una posició o situació social 
estable. En definitiva, podem dir que es tractava d’un 
republicanisme burgés. Aquell intent no va quallar. El 
blasquisme no tingué repercussió en la vida política del 
nostre poble d’inicis del segle XX, la qual estava regida 
aleshores pels dos partits monàrquics de la Restauració, 
junt amb un caciquisme rural arrelat i una lluita constant 
entres les dues entitats musicals: el Centro Instructivo 
Musical i la Sociedad Agrícola.

Però el blasquisme sí que tingué el seu auge els anys 
finals de la dictadura del general Miguel Primo de 
Rivera, tant a Montserrat com a la resta dels pobles 

3.	Els	estatuts	del	Centre	Instructiu	Republicà	consten	publicats	
l’any	1902.	El	domicili	social	es	trobava	en	una	casa	del	carrer	
de	Sant	 Josep.	L’any	1904	es	publiquen	els	estatuts	del	Círculo	
Recreativo	de	Agricultura	i	consta	que	esta	entitat	té	el	casino	
també	en	el	carrer	de	Sant	Josep,	concretament	en	el	número	3.	
També	dóna	la	coincidència	que	el	president	del	Casino	Agrí-
cola	de	1904,	Cirilo	Añón,	havia	format	part	de	la	directiva	del	
Centre	Republicà	de	1902.

valencians, i tot això gràcies al partit Unión Republicana 
Autonomista.4  El diari El Pueblo i els mítings dels oradors, 
amb certa capacitat de convocatòria popular, anaven 
creant una base de simpatitzants concreta, podem 
dir que interclassista, per tindre el partit una ideologia 
un poc difusa: llibertat, igualtat, autonomia provincial 
i regional, progrés i més progrés, són valors que es 
propugnaven, junt amb un laïcisme accentuat.5

Pepico, al voltant de 1929, va participar junt amb altres 
simpatitzants blasquistes en la creació del nou casino 
republicà, que es va situar inicialment en el primer pis 
de la Música Vella (Casino del Moro).6  També eixe any es 
constitueix la Sociedad de Socorros Mútuos Albañiles 
de Monserrat. Esta societat la formen 13 oficials obrers: 
els dos germans es troben en la llista, també el seu 
pare i Salvador Chasán López, este últim amb el càrrec 
de tresorer. Consistia a crear un fons econòmic per 
a pensions en casos d’accidents: «[...] accidente que 
impida cobrar el jornal diario, se percibirá una pensión 
de 2 pesetas día, si son oficiales, tanto tiempo como dure 
la curación hasta quince días [...]». 7

El 2 d’abril de 1931, a les deu de la nit, té lloc al casino 
republicà un míting orientat a les eleccions municipals 
que se celebraren el diumenge 12 d’abril. En el 
míting participen, entre altres, Enric Garcia Torres, un 
vell republicà que havia destacat per la defensa de 
l’ensenyança racionalista, i la seua filla Isabelita, amb 
dots d’oradora, que parlà sobre l’alliberament de la dona: 
cal recordar que en eixes eleccions encara no tindrien 
vot les dones.

Després de huit anys sense comicis electorals, és evident 
que eixa jornada de votacions es visqué amb expectació. 
A Montserrat, la gent d’esquerres votà en la seua 
majoria el partit autonomista, però la dreta, igual que 
en altres zones rurals, comptava en esta localitat amb 
un suport important. Aleshores estava d’alcalde Ramón 
Vilar Navarro de Baraja, que havia succeït, feia poc més 
d’un any, Sensio el Flare. Ramón Vilar es presentava 
a la reelecció en la llista dels monàrquics. La victòria a 
les grans ciutats i capitals de província (41 de les 50 

4.	Després	de	la	proclamació	de	la	Segona	República	es	compta-
bilitzen	més	de	200	alcaldes	a	la	província	de	València	del	Partit	
Unió	Republicana	Autonomista	(PURA),	era	doncs	el	partit	ma-
joritari.

5.	El	blasquisme	defensava	la	separació	Església-Estat.

6.	Més	endavant	el	Casino	Republicà	es	traslladaria	al	carrer	ac-
tual	de	les	Germanies.

7.	Els	 estatuts	de	 la	 Sociedad	de	Socorros	Mútuos	Albañiles	de	
Monserrat	van	ser	aprovats	pels	13	membres	constituents	el	1929-
08-04.

Colla d’amics, any 1927:  David Campos, Pepico l’Obrer, Pepe 
Lafuente, Adrián de Marcelino i Salvador Chasán Almerich (cosí 
i gran amic de Pepico, fill de Salvador Chasán López)
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Aleshores, el partit Unión Republicana havia entrat en 
crisi: els seus dirigents, inclòs el fill del fundador, Sigfrid 
Blasco, havien estat acusats de corrupció política i 
afonaren la credibilitat del partit. Ací al poble alguns 
dels afiliats es passaren a altres partits, però Pepico 
continuà. Començà a promoure un projecte per a 
Montserrat molt valent, el projecte de progrés que ell 
desitjava per al poble i que els veïns ja portaven temps 
demandant. Anteriors corporacions també havien 
buscat solucions, intents que no prosperaren. No hi 
ha dubte que l’Alcaldia era el lloc més apropiat per a 
explicar el projecte: faria els viatges a València que foren 
necessaris, a la Delegació de Serveis Hidràulics de la 
Conca del Xúquer, per a convéncer els directius d’aquell 
organisme. Es tractava d’un projecte d’enginyeria senzill, 
però a la vegada costós econòmicament: portar l’aigua 

potable al poble. A més plantejava executar l’obra amb 
treballadors de la localitat, cosa que suposaria una 
minora de l’atur obrer. Quin millor progrés podia haver-
hi per a un municipi que això?.10 El projecte consistia a 

10.	Aleshores,	l’única	aigua	de	consum	existent	a	Montserrat	era	
la	de	les	fonts	públiques,	provinent	de	la	font	i	pous	del	Pantà.	
El	cabal	i	potabilitat	de	l’aigua	ja	era	un	tema	que	preocupava	a	
anteriors	corporacions	i	així	ens	consta	en	un	projecte	redactat	
l’any	1931	per	l’enginyer	Llombart.

capitals) de les forces republicanes feu caure de seguida 
la monarquia d’Alfons XIII. El monarca, amb un gest molt 
honrat, apartà el recurs de la violència i sense abdicar, 
abandonà Madrid cap a l’exili. El 14 d’abril quedava 
proclamada la Segona República a tot el país, i poc 
després es constituïa a Montserrat una nova corporació 
amb les persones que havien integrat la llista del partit 
Unión Republicana Autonomista, i es proclamà alcalde 
Francisco Campos Mafé, de Retoret, i segon alcalde José 
Chasán (Pepico l’Obrer).

Per al nostre personatge, ara en el govern municipal, 
s’obria una il·lusionant etapa per a fer realitat els seus 
ideals. No tardaren molt a crear l’escola nocturna: 

«[...] viendo el Ayuntamiento la 
necesidad de que muchos que deseaban 
ir a la escuela no podían hacerlo por 
sus trabajos del día, acordaron crear 
clases nocturnas, matriculándose en 
48 horas 120 alumnos de ambos sexos, 
teniendo que hacer clases mixtas, para 
darle más alcance a la enseñanza [...]».8 

Però prompte se n’adonaren que estar al front de 
l’Ajuntament no era un camí agradable, tot al contrari, 
en poc de temps van ocórrer coses detestables: l’aldarull 
anarquista de 1932 amb la crema dels arxius públics, 
l’aplicació de la Llei de Congregacions Religioses de 
1933, la desvinculació de les festes als actes d’església. 
L’alcalde, fuster de professió, després de tres anys 
exercint el càrrec, va presentar la dimissió per motius 
personals el dia 26 de setembre de 1934. Des d’eixe dia 
passà a ocupar l’Alcaldia José Chasán, que comptava 
aleshores amb 31 anys d’edat.

L’edat influïa per descomptat, el fet d’estar fadrí 
possiblement també, tindre únicament el compromís 
dels seus ideals és clar que sí, i tot això per assumir una 
alcaldia en un període vertaderament complicat de 
la nostra història on la República volia impulsar amb 
rapidesa reformes que la societat no estava preparada 
per a acceptar, algunes d’elles creadores de conflicte. Es 
requeria fermesa en decisions que no anaven a agradar 
a tots. Significativa va ser la no autorització de les 
processons dels patrons a les festes de 1935: 

«Se informa por esta Alcaldía que no es 
conveniente autorizar la celebración de la 
procesión pública solicitada por el vecino de 
este pueblo Vicente Marchuet, evitando con ello 
conflictos y alteraciones del orden público, dadas 
las diferentes ideologías de este vecindario».9

8.	El Pueblo, Diario Republicano de Valencia.	1932-12-25.

9.	Arxiu	Municipal	de	Montserrat.	Registre	d’Exida,	número	
229,	del	1935-08-06.

Mapa mundi, dibuixat per Pepico a l’any 1916
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captar l’aigua de la font de Camí Torís i quatre pous més 
de la rambla del Pantà, i portar-la canalitzada i cavallera 
fins a l’Era Alta, a un dipòsit que s’havia de construir, i 
d’allí es podria distribuir a les fonts públiques i a les 
zones del poble on abans l’aigua no podia arribar pel 
nivell, com era el cas de la plaça Nova. Ara es volia posar 
allí una font.

Tot començaria amb esta carta signada el 29 de maig 
de 1935: «José Chasán Ribes, Alcalde (...) Que las aguas 
que actualmente se utilizan para el abastecimiento 
de esta localidad, aparte de no ser propiedad de este 
Ayuntamiento, puesto que pertenecen a la Comunidad 
de Regantes, no son suficientes para las necesidades 
del vecindario ni reúnen las debidas condiciones de 
potabilidad (...) Que para solucionar este problema 
de tan vital interés para la salud pública, ya anteriores 
corporaciones se preocuparon construyendo por cuenta 
del municipio varios pozos de alumbramiento de aguas 
en dirección a la fuente del Camino de Turís, logrando 
encontrarlas en algunos de ellos con condiciones de 
potabilidad (...) Que reunido este Ayuntamiento (...) el 
día 3 del actual mes de mayo, bajo la presidencia de 
quien suscribe, para deliberar la necesidad imperiosa de 
abastecer de aguas potables buenas y abundantes a la 
población (...)».11

Este projecte acabarà sent un dels motius de la desgràcia 
de Pepico i, a la llarga, el del seu reconeixement públic.

Continuarà el relat en el pròxim Portell. No podeu perdre-
vos-el!

11.	Arxiu	Municipal	de	Montserrat.	Sig.	Núm.	883.

Marcos Campos Añón 
Investigador de la història 

local

Cal saber

La repetició

La repetició és un recurs fonamental en la construcció 
textual: facilita la comprensió i fixa les idees bàsiques 
del text. Un exemple ben clar és la literatura infantil, 
que reitera estructures sintàctiques per tal que els 
xiquets memoritzen el conte i hi puguen interactuar. 
En la rondalla del Cigronet —també coneguda com 
En Patufet— els pares insisteixen en la pregunta 

«Cigronet, on estàs?», perquè l’han perdut i estan 
buscant-lo. Cigronet respon «a la panxa del bou, on 
no neva ni plou» fins que finalment el senten. Són 
dues estructures que es repeteixen des del nus fins al 
desenllaç de la història. Ara bé, cal diferenciar aquesta 
repetició de la repetició consecutiva, és a dir, la de 
construccions en què hi ha una duplicació —fins i tot 
multiplicació— immediata d’un mot. Per exemple, 
«aquesta jaqueta és de pell pell». Segons la lingüística 
tradicional, aquest exemple es considera un defecte 
de parla per tal com no té sentit repetir una mateixa 
paraula. Però en realitat es tracta d’un fenomen ben 
habitual en la sintaxi col·loquial que els parlants no 
senten com a defectuós.

De fet, si ens hi fixem bé, aquesta repetició consecutiva 
modifica el significat de l’oració. No és estrictament el 
mateix dir «aquesta jaqueta és de pell» que «aquesta 
jaqueta és de pell pell». En el segon cas, interpretem 
que es refereix al concepte autèntic, és a dir, a les idees 
bàsiques i compartides per tots: la pell adobada d’un 
animal usada per confeccionar roba. No entenem, 
doncs, per pell pell cap succedani o imitació. Això 
ens remet a les imatges mentals col·lectives i, en 
conseqüència, a la teoria del prototipus segons la qual 
classifiquem els elements de la realitat.

Pot ocórrer també que repetim un adjectiu: «el dinar 
estava bo bo». En aquest cas, hem d’entendre-ho 
com l’expressió màxima de superlatiu i equival a dir 
que el dinar estava boníssim. Com veiem, la repetició 
consecutiva canvia el significat amb la qual cosa el tret 
semàntic d’aquesta reiteració és pertinent. Per tant, 
com que té efecte pragmàtic no es pot considerar cap 
anomalia lingüística. A més, no cal perdre de vista que 
la prosòdia —l’entonació— fa un paper molt important 
a l’hora de descodificar el missatge.

Encara més, aquest fenomen s’ha estés a altres 
estructures com ara les locucions adverbials. En l’oració 
«li ho dic seguit seguit, però no em fa cas», observem 
que la repetició s’ha lexicalitzat de manera que ha 
passat a ser una unitat de sentit que significa ‘d’una 
manera contínua, sense interrupció’. No podríem dir, 
contràriament als casos anteriors, «li ho dic *seguit, 
però no em fa cas».

Així doncs, la repetició consecutiva no es pot 
considerar un defecte, com establia la lingüística 
tradicional. Al marge dels exemples que hem vist, 
aquest fenomen ocorre també amb altres categories 
gramaticals. Siga com siga, en el cas dels substantius 
remet a la interpretació del concepte segons la 
teoria del prototipus, mentre que en els adjectius la 
reinterpretació es refereix al grau superlatiu.

Ferran Campos Climent
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Aromes de Montserrat
Aromes de Montserrat és un licor que van crear els 
monjos benedictins del monestir de Montserrat a partir 
de les herbes que trobaven als voltants del monestir. Amb 
propietats digestives, s’elabora a partir de la maceració 
d’herbes en alcohol amb la mateixa fórmula des de fa 
dos-cents anys.

Ingredients

10 flors de lavanda

Un grapat de farigola

Un grapat de romaní

2 pals de canyella

5 claus d’olor

Una cullerada de llavor de coriandre

Un litre de ginebra

250 grams de sucre

Un litre d’aigua

Elaboració

Començarem posant totes les herbes i la ginebra en un 
pot amb tapa hermètica a macerar durant 15 dies. Una 
vegada macerat prepararem un almívar amb l’aigua i el 
sucre. Quan estiga fred l’almívar ho barrejarem amb la 
ginebra filtrada, embotellarem i deixarem reposar quinze 
dies abans de consumir.

Rita Decasia Generoso
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20 de juny, un estel fugaç 
al firmament musical de la 
cultura de la nostra terra

Corrien els anys 70, i els grans canvis en l’ambient polític, 
cultural i social eren palpables. Els jóvens de l’època, 
quasi de forma inherent, anhelaven crear el seu propi 
espai cultural i com que fa més qui vol que qui pot, un 
grup d’amics d’entre 15 i 18 anys, sense coneixements 
musicals, es varen llançar a crear un grup anomenat 20 
de juny. Nom que agafen de la data de la seua primera 
actuació.
Els components d’aquesta agrupació musical eren 
de Real, Montroi i Montserrat, i malgrat les baixes i 
incorporacions que hi hagué durant els dos anys de la 
seua curta existència, podem fer reconeixement als seus 
principals components, com són Óscar Bosch, Adela 
Hinojosa, Mª Jesús Tudela, Vicenta Blasco, Rafa Galdón, 
Conrad Oliva, Vicent Sengermés, Isa Sala, Vicenta Galdón, 
Carme Sengermés, Carme Martínez, Lluís Roig, Vicent 
Campos, Paquito Grau, Pepe i Alberto Ruiz, Rosario Garcia 
i Amparo de los Dolores.

El grup musical es va gestar el 1975 en una taverna de 
Real que tots els coetanis coneixien com El Nostre Racó, i 
el seu primer objectiu va ser recuperar el ball tradicional 
de Real, «Ball del retonto», conegut popularment com 
a «Ball de la plaça», per a després llançar-se a versionar 
cançons de Lluís Llach, cançons populars valencianes 
i, fins i tot, alguna de creació pròpia. Al seu repertori 
podien trobar-se cançons com «Bella ciao», «La vall del 
riu vermell», «Que tinguem sort», «El bandoler», entre 
altres.
Varen actuar a llocs molt diversos, dintre i fora de la vall 
dels Alcalans, com va ser Torrent, Manises, Tavernes, Riba-
roja, Real i Montserrat. Per molts poquets diners igual 
musicaven una cerimònia religiosa que actuaven en una 
festa. L’actuació que millor recorden els seus membres va 
ser la del 1977, una nit de festes a Montserrat, a la plaça 
Nova (actual plaça de Colom) on varen actuar com a 
teloners de Paco Muñoz, Grup Aplec, Al Tall i Lluís Miquel 
i els 4Z.
20 de juny  va ser número 1 en la llista del programa 
radiofònic De dalt a baix, que va ser el primer programa 
en valencià a la ràdio pública (Radio Nacional de España, 
RNE), que es va iniciar sota el franquisme i que es va 
mantenir amb diverses interrupcions fins als anys 80. 
Estava presentat per Toni Mestre, qui també era guionista. 
La cançó era «Les petrolieres». A l’estudi de gravació de 
Toni arribaren a gravar una maqueta, de la qual no ha 
quedat rastre, com un estel fugaç al firmament musical 
valencià.

Àngels Jiménez Jiménez
Gestora cultural
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comerços que compraven raïm tant per a consumir en 
fresc (raïm de plaça) com per a fer mistela i vi. Aquesta 
situació no sempre era favorable per al llaurador. Per 
aquests motius la gent del poble considerà necessària la 
creació de la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat.

Amb quants socis s’inicià i quants socis hi ha 
actualment? 

Segons l’acta de constitució, aquell dia eren un total de 
59 socis. Actualment anem pel número 629, però en actiu 
hi ha uns 250 socis que efectivament tenen algun tipus 
d’aportació. La resta són baixes.

En quins productes us heu especialitzat?

Al llarg del temps, els membres dels diferents consells 
rectors que hem tingut han enfocat la cooperativa 
sobretot a la producció de most de moscatell, i en menor 
grau a la de mistela i vi. 

Quasi el 90% del nostre raïm és moscatell, i aquesta 
varietat permet fer vi, mistela, i most fresc i ensofrat. La 
resta són varietats blanques i un poc de tempranillo. 

Fa anys, quan els embotellatges eren els productes que 
donaven més rendiment, es va plantejar la possibilitat 
d’entrar en eixe món i canviar la línia de la venda a granel, 
però decidírem no fer-ho i quedar-nos amb els nostres 
clients de sempre.

En les diferents remodelacions de la bodega, sobretot 
la de l’any 2000, actualitzàrem les instal·lacions i les 
enfocàrem al most. Ficàrem dipòsits escorredors, i un bon 
equip de fred, tècniques que demanaven els nous temps. 
Ara pareix que anàvem ben encaminats.

Quan té lloc la verema a Montserrat? 

Nosaltres tenim per costum començar la verema del 10 al 
15 de setembre. Som dels últims de la comarca en obrir 
la campanya, perquè els nostres clients són mistelers i 
ens demanen el grau més gran de dolçor possible. No és 
el mateix fer vi, que amb 11,50º hi ha suficient, que fer 
mistela, que fan falta 13º.

Qui decideix el moment de fer-ho? 

La decisió és compartida, per una banda està la qüestió 
tècnica, responsabilitat del nostre enòleg Josep Maria 
Furió, qui controla el raïm quant a sanitat, dolçor, acidesa 
i altres paràmetres. I per altra, la qüestió comercial, 
responsabilitat de la Junta. No sempre les dos parts ens 
podem posar d’acord, de vegades el raïm pot estar bo per 
a tallar però potser no tenim cap venda signada.

El producte estrella de la Cooperativa supose que és 
el vi de moscatell. Quants litres heu aconseguit en 
aquesta campanya de verema? 

Enguany ha estat una bona campanya. Hem tallat 

Encontres amb Emilo Ros. 
Temps de verema

A la tardor, com tots els anys, a les carreteres de 
Montserrat apareix gran quantitat de tractors amb 
remolcs plens de raïm. Aquest fet que pot passar 
desapercebut pel comú de la gent, és la prova evident 
que els nostres camps encara estan vius i que la 
cooperativa treballa a ple rendiment.

Emili Ros ens aproxima al seu entorn de treball.

Des de quan formes part de la cooperativa i a què et 
dediques?

Vaig entrar a treballar en la Cooperativa al novembre de 
l’any 1991, com a administratiu i secretari del Consell 
Rector. Actualment continue igual, sóc la persona 
responsable de l’administració.

En quin any es va crear la Cooperativa? 

La Cooperativa es va fundar l’any 1972, concretament 
la Junta Constitucional fou el 27 de juliol de 1972 en 
el casino Agrícola, i va ser elegit president el Sr. Angel 
Custodio Navarro García.

Per quin motiu es va decidir crear la Cooperativa?

Principalment per la necessitat de defendre el preu 
del raïm. Real i Montroi ja tenien des de feia anys la 
cooperativa i alguns dels viticultors de Montserrat 
eren membres de la de Montroi. La resta depenien dels 

Àngels Jiménez Jiménez
Gestora cultural

Encontres

Colla veremant a Montserrat
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1.925.000 quilos de raïm, dels quals 1.740.000 són de 
moscatell. Hem venut 1.075.000 litres de most i s’han 
fet 180.000 litres de mistela i 340.000 litres de vins.

Hi ha molts camps sense explotar amb drets de cultiu 
de moscatell? 

No poden haver-hi perquè els drets de vinya caduquen 
a les huit campanyes. Les vinyes estan regulades des de 
l’any 1974 i els que volen plantar han de tindre drets. Hi 
ha un compravenda d’eixos drets i si no s’obliden que 
els tenen, els solen gastar uns o altres.

En quins mercats veneu?

Els nostres clients principals són empreses de la 
província que es dediquen a la mistela i al vi de 
moscatell, però també tenim clients a Catalunya i a 
Castella la Manxa. Puntualment hem fet operacions a 
Galícia, Andalusia o França.

Tenint en compte que la nostra mistela és de major 
qualitat que altres més conegudes pels consumidors, 
crida l’atenció que no es comercialitze mistela 
embotellada de Montserrat fora de la tenda de la 
Cooperativa. A què es deu aquest fet?

Com he comentat abans, nosaltres no hem volgut 
entrar en el món de la distribució i hem decidit 
especialitzar-nos en la venda a granel. Per tal de 
competir dins de les grans cadenes de distribució 
has de fer inversions en maquinària d’embotellatge, 
publicitat, dedicar personal, i després els guanys no 
sempre solen ser els esperats. Farà uns deu anys vàrem 
fer uns dossiers i visitàrem El Corte Inglés, Eroski i 
Mercadona. No explicaré les condicions draconianes 
que ens imposaven. Per totes eixes coses, qui estiga bé 
que no es menege.

Quins canvis més significatius ha experimentat la 
Cooperativa des del seu inici?

El canvi més gran ha vingut de la mà de les imposicions 
sanitàries i de qualitat. Les instal·lacions s’han hagut 
d’adaptar a les noves exigències tant dels clients 
com de les administracions públiques. En l’aspecte 
social la cooperativa es va incorporar a l’almàssera de 
Torís i va donar entrada a un grup de socis nou  que 
no provenia de la viticultura, gent dels pobles dels 
voltants i dels xalets del terme, socis que han contribuït 
al sosteniment de l’entitat.

Recentment heu fet obres en les instal·lacions de la 
Cooperativa, amb quina finalitat? 

Les obres que s’han fet estaven programades des de 
l’any 2000. Quan vàrem modernitzar la maquinària 
de bodega ja volíem amb una segona fase arreglar 
la bodega i el magatzem d’adobs. La bombolla 
immobiliària paralitzà el projecte, ja que els terrenys 

de la cooperativa podien ser urbanitzats. Amb l’esclat de la 
famosa crisi i la paralització dels projectes urbanitzadors, 
per qüestions d’higiene hem hagut de fer nous desaigües, 
reparar el sostre i netejar i pintar l’interior de la bodega, 
obres de manteniment que eren molt necessàries.

Quins reptes teniu ara?

La cooperativa és un instrument, una ferramenta en mans 
dels socis per a defendre els seus interessos. El problema 
més gran dels nostres temps és el relleu generacional, 
l’agricultura sempre ha sigut la germana pobra dels 
mitjans productius. En la cadena de producció i distribució, 
en molts casos, si queden rendes bé i si no en queden, el 
producte no val. Això fa que la gent jove no veja el camp 
com un mitjà de vida. Nosaltres tenim sort que el moscatell 
sol tindre prou estabilitat en el preu, és una varietat que es 
manté prou bé dins dels alts i baixos del món del vi, però 
la mitjana d’edat dels nostres socis és un tema preocupant.

Com penses tu que es podria fer eixe relleu generacional? 
Creus que seria possible que el jovent aturat llogue 
camps, o que després de fer algun curs de formació es 
convertisca en peons agraris?

La incorporació dels joves només es produirà quan el 
camp tinga una rendibilitat suficient per portar el ritme de 
vida que aquests temps ens imposen.

Fa cinquanta anys la gent treballava per poc més que 
menjar, hui volem cotxes, mòbils, eixir de festa, vestir bé..., 
i el camp és molt pobre, comporta moltes despeses i cada 
vegada les collites (taronja, fruita d’estiu, conreus de secà, 
garrofes i olives...) valen igual que sempre, o molt menys.

En altres cooperatives, sobretot les citrícoles, on el 
monocultiu de la taronja ho permet, han creat seccions 
de cultiu en comú i la cooperativa fa tota la faena. Eixa 
possibilitat està disponible i es podria intentar, però hi ha 
el recel dels propietaris. Són gent major i com que els té 
tot igual, diuen que no i perquè no, i als fills tampoc no 
els importa molt el camp, no s’hi fiquen, ni sí ni no. Si el 
llogater és de confiança, algú arrenda camps.

Jo he anat a molts cursos, i són molt profitosos, però 
cal estar molt motivat perquè no acaben en fracàs tant 
personal com institucional.

Encontres
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Europa més a prop!
El projecte Music Advantages in the Diversity of Europe 
(MADE) ha estat presentat per l’Institut dels Alcalans en 
associació amb cinc  centres escolars més de diferents països 
d’Europa (França, Grècia, Itàlia, Polònia i Romania). Aquest 
és un dels 519 projectes aprovats pel Ministeri d’Educació 
a España, per a educar en la competència intercultural.  Un 
projecte europeu, Comenius, que fomenta la cooperació 
intercultural, amb una dotació de 20.000 euros, i que es 
desenvoluparà durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015, 
i els permetrà conéixer a través de la música de cada país, 
la cultura d’aquest. A més, aprofundiran en la utilització 
de les tecnologies de la informació i l’ús de l’anglés com 

Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local  
informa...

L’any 2013 ha estat per a l’AODL un any de consolidació 
d’accions (programes d’ocupació, borsa d’ocupació, fira 
de comerç...) i introducció de noves (programa Incuba), 
totes elles amb l’objectiu principal d’anar reduint el 
nombre d’aturats i aturades a Montserrat i animar el 
teixit empresarial perquè són els que, bàsicament, creen 
ocupació. 

Les empreses locals creen ocupació, 162 contractes a 
l’octubre segons les xifres oficials, però la seua temporalitat 
(140 sobre el total) fa que l’impacte sobre les dades de 
persones aturades no siga gran. Encara hi ha 753 persones 
donades d’alta al Servef i empadronades a Montserrat 
que, malgrat que són menys que fa un any, són un nombre 
elevat per a un municipi de 7.133 habitants.

De cara a l’any 2014 seguirem treballant en la mateixa 
línia, esperant que tot l’esforç que posem, administració i 
empreses, millore aquesta situació.

CONTRACTACIONS PER PROGRAMES D’OCUPACIÓ

Gràcies a la col·laboració del Servef, l’Ajuntament 
contractarà cinc peons d’obra que estiguen inscrits com a 
desocupats a l’oficina de Torrent, els quals s’encarregaran 
del manteniment d’espais públics dins del programa 
EZOINT. Seran contractacions de tres mesos a temps parcial 

Notícies
(19,99% de la jornada laboral), ja que la convocatòria 
així ho exigeix. Aquestes ajudes estan finançades pel 
Fons Social Europeu.

CURSOS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS

Després del gran interés despertat pel curs que es va fer 
al mes d’octubre per a obtindre la certificació necessària 
per a manipular productes alimentaris, l’AODL 
n’organitzarà altre. Totes les persones interessades han 
de passar per l’ajuntament per a poder formar el grup 
nou.

PROGRAMA INCUBA 2014

Per a l’any que ve, els tècnics municipals estem 
organitzant més cursos i tallers per a millorar, sobre 
tot, l’ocupabilitat de les persones aturades. Passades 
les festes nadalenques farem públic el calendari així 
com les bases per a ajudes a persones emprenedores 
que vulguen obrir un negoci a Montserrat o contractar 
persones desocupades.

Curs de manipulador d’aliments 2013

a llengua vehicular del projecte, junt amb les llengües 
pròpies de cada país.
Al Comenius es realitzen reunions de projecte entre 
tots els centres participants en l’associació, per la qual 
cosa els caldrà fer intercanvis del personal i l’alumnat 
que participe en les activitats del projecte. Tot açò amb 
la intenció de donar una dimensió europea a l’educació.

A.J.J.

Carmina Tordera Lledó
Agent de Desenvolupament Local
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Motivar per a aprendre!
Entre els dies 5 i 10 de novembre, els representants de 
l’equip de treball de Montserrat del projecte Promoting 
School Attendance, es tornaren a desplaçar a Samsun per 
a realitzar el tercer encontre de treball amb els seus socis 
turcs. La delegació estava formada per Josep Maria Mas 
(representant legal de l’Ajuntament), Àngels Jiménez 
(gestora cultural i coordinadora del projecte), Ángel 
Latorre (catedràtic de psicologia evolutiva i educació 
de la Universitat de València), Juan José Nevado (policia 
local), Ignasi Chilet (psicòleg municipal), Xavier Mesado 
(professor de l’Institut d’Educació Secundària Alcalans), 
Bernardo Mora (professor de l’IES Alcalans), Mª José 
Navarro (directiva de l’AMPA de l’IES Alcalans), Laura 
Carrasco (mestra del Col·legi Públic Evaristo Calatayud) 
i Mª José Peris (mestra del Col·legi Públic Evaristo 
Calatayud).
Xavi Mesado i Bernardo Mora varen explicar en què 
consistia el Pla Integra i els Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI) que han implementat a 
l’IES Alcalans per a millorar les xifres d’abandonament 
escolar. Tots dos programes se centren en la formació 
pràctica de l’alumnat i pretenen que s’adquirisquen 
les habilitats necessàries per a la integració en la vida 
laboral en arribar a l’edat legal, els 16 anys, amb una 
titulació equivalent a l’ESO.
El catedràtic Ángel Latorre analitza en primera 
instància l’àmbit pluridisciplinari que té la prevenció 
de l’absentisme escolar, ja que no només correspon als 
professors fomentar l’assistència a classe, amb actituds 
positives i sorprenents, sinó que també la família juga 
un paper fonamental a l’hora d’incentivar l’interés per 
l’estudi.
Mª José Navarro, com a representant de l’AMPA de l’IES, 
va introduir el concepte de comunitats d’aprenentatge 
que des de 1968 ja s’estan implementant a centres 
d’Estats Units, Anglaterra, i fins i tot, des de fa quatre 
anys, a Espanya. Es tracta d’un sistema d’ensenyament 

que revolucionaria els centres educatius, perquè el 
professor ja no estaria sols dintre de classe sinó que, en 
determinats moments de cada avaluació, demanaria la 
col·laboració de pares/mares, voluntaris/àries o agents 
socials de Montserrat, segons el cas.
La ponència de Tashin Nas (vicedirector del Departament 
d’Educació de la Província de Samsun) analitzava 
estadísticament les taxes d’absentisme a Turquia. Ressalta 
la necessitat de formar el professorat per aprendre a 
motivar l’alumnat tal com està previst en aquest projecte, 
Promoting School Attendance, en el qual es formaran 200 
educadors, tant a Espanya com a Turquia.
L’exposició d’Ashhan Yilmaz (catedràtic de psicologia de 
la Universitat de Samsun) remarca la definició d’educació 
com un concepte global i holístic, és a dir, és tant educador 
un professor com un pare, però amb àrees competencials 
diferents, doncs escola i família es reforcen a manera 
d’agonistes. És essencial, per tant, que l’escola planifique 
de forma expressa l’accés a la participació en l’educació 
per part dels pares, bé siga mitjançant accions conjuntes 
en el centre escolar, eixides o activitats extraescolars, etc.
En segon lloc, Ashhan va comentar alguns dels mètodes 
que s’han emprat a Turquia per lluitar contra l’absentisme 
escolar, com són la realització de campanyes per 
promoure l’assistència a les aules, que se solen realitzar a 
l’inici del curs acadèmic, i altres activitats de sensibilització 
sobre el problema de l’absentisme.
Juan José Nevado Montero, Policia local
Àngels Jiménez Jiménez, Gestora cultural

L’Ajuntament a Exàmen!
El passat 19 de novembre ens va visitar a l’Ajuntament de 
Montserrat, Pepe Sania, tècnic de la Conselleria d’Educació 
i coordinador de projectes europeus, i Teresa Pedraz 
supervisora de l’Agència Nacional Europea, qui es va 
desplaçar des de Madrid per realitzar la visita de seguiment 
del projecte Comenius Regio que aquesta administració 
local gestiona.

Notícies
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Tant Pepe com Teresa varen quedar molt satisfets dels 
resultats de l’encontre i ens varen felicitar per les bones 
pràctiques que emprem en la gestió del projecte.

Montserrat servirà de model de 
bones pràctiques
El dia 22 de novembre, ens varen comunicar des de 
l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus 
(OAPEE), que està adscrit al Ministeri d’Educació i té 
com a missió gestionar la participació espanyola en el 
Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió 
Europea, que hem estat seleccionats com a model de 
bona pràctica dins de les associacions Comenius Regio 
per a la Fira de Valorització 2014 que tindrà lloc al mes  
de gener de 2014 a Madrid.
En aquesta convocatòria la finalitat de la Fira és mostrar 
exemples d’associacions estratègics que puguen il·lustrar 
els objectius del nou Programa Erasmus + (2014-2020) i 
servir de model per a les futures associacions.
Àngels Jiménez Jiménez, com a coordinadora i 
representant de les pràctiques seleccionades, es 
traslladarà a Madrid per a participar en una taula redona 
en la qual exposarà com s’ha desenvolupat l’Associació 
parlant sobre els punts següents:
- Quin ha estat l’enfocament institucional i trans-sectorial 
(autoritats locals, departament de policia, universitats, 
AMPA, etc.).
- Perquè era necessària aquesta associació estratègica, 
quines necessitats cobria.
- Quin impacte ha tingut.
- Resultats i la seua difusió.
- Sostenibilitat del projecte.
- Ús de tecnologies de la comunicació.
- Transferències de bones pràctiques.

Pepe Sania, Josep Maria Mas, Teresa Pedraz.

Com a casa...
Començaré contant-vos la meua experiència amb la 
mobilitat realitzada el passat cinc de novembre. Sóc 
membre de l’AMPA de l’IES Alcalans de Montserrat, i 
he format part de la comissió del projecte Commenius 
Regio entre Samsun (Turquia) i Montserrat. Ha sigut una 
experiència molt satisfactòria, en la qual hem compartit 
amb altra cultura, costums diferents a les nostres i la 
seua gastronomia típica. Ens varen fer sentir com a casa. 

Per a aquells que no sàpiguen en què consisteix 
aquest projecte, els recorde que estem participant 
en l’elaboració de possibles solucions per combatre 
l’absentisme escolar. Hem assistit a conferències 
oferides per la comissió de Samsun, i hem sigut rebuts 
per personalitats polítiques i directors generals, tant 
de centres educatius, universitat privada, alcalde de 
Kaprovici, i de més càrrecs d’Amasya.

El grup de treball continua treballant pel futur dels 
jóvens de la vall dels Alcalans.

M.J.N.H.
AMPA IES ALCALANS
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Montserrat s’apunta a la 
Caravana Solidària 
L’alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i Garcia, 
va rebre Víctor Cerdà el dimecres 16 d’octubre a 
l’Ajuntament, i li lliurà el diploma acreditatiu de pas per 
aquest poble riberenc. Posteriorment, Víctor, continuà 
el seu recorregut acompanyat de Josep Maria que va 
córrer al seu costat part del trajecte. L’alcalde, que és 
corredor aficionat i membre de la Colla de Córrer a Peu 
Pla, organitzadora de la Gran Fons Vall dels Alcalans, va 
voler així sumar-se a l’esperit solidari i esportiu de Víctor 
i del grup organitzador del repte que estava duent a 
terme.

El brigadista d’Imelsa Víctor Cerdà, fins a la seua arribada 
a l’Ajuntament de Montserrat, portava recorreguts 
1.700 km del total de 1.800 km que estava previst que 
realitzara, passant per tots i cadascun dels 226 municipis 
de la província de València. A la jornada del 16 d’octubre, 
va recórrer els 39,3 km que separen l’Alcúdia d’Alcàsser, 
acompanyat per Esther Cariñana, altra brigadista 
solidària. 

El passat 17 de setembre va donar el tret d’eixida des de 
la Diputació de València i va aconseguir la meta el dia 
19 a les 12.30 hores a la Torres de Serrans. Víctor anava 
acompanyat per la Caravana Solidària, en la qual els 
membres de l’equip Cazarettos oferien informació als 
visitants sobre malalties rares i explicaven la manera 
de participar-hi activament, a través de la Plataforma 
migranodearena.org, des d’on es poden fer donacions 
econòmiques que aniran destinades a FEDER València.

A.J.J.

Dalt, d’esquerra a dreta: Victor Cerdà i Josep Maria Mas. Baix, 
d’esquerra a dreta Victor Cerdà, Esther Cariñana i Josep Maria 
Mas

La direcció de trànsit més a prop teu

A partir del 19 de novembre la Direcció de Trànsit de València 
i Alzira atendran amb cita prèvia. Tota aquella persona que 
haja de fer algun tràmit relacionat amb vehicles, conductors 
o sancions, haurà de sol·licitar cita prèvia per telèfon al 060 o 
entrar en www.dgt.es 
Des del dia 12 de novembre, ja podeu reservar hora. Aquesta 
mesura pretén millorar el servei d’atenció al ciutadà i estalviar 
temps d’espera.
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Fran y Mayoral ¡Imparables!
Hace un año, nuestro vecino, Francisco Puchades 
Marín, con tan sólo 11 años en ese momento, consiguió 
proclamarse campeón de la Copa Federación Hípica de 
la Comunidad Valenciana de doma clásica, con su caballo 
Mayoral.

Un año más tarde, en los días 19 y 20 del pasado mes 
de octubre se celebró el Campeonato Absoluto de la 
Comunidad Valenciana de doma clásica en  el Centro 
Hípico Pony Club de Castellón 2013, en el que concursó 
nuestro vecino con Mayoral en la prueba de alevines 
que al conseguir el oro quedó Campeón Absoluto 
de la Comunidad Valenciana de doma clásica en su 
catagoría.

Fran también está participando en el Plan de Seguimiento 
de Menores de la Federación Hípica Española para acudir 
el próximo año al Campeonato de Europa con el Equipo 
Español.

¡Enhorabuena Fran!

Equipo de redacción Francisco Puchades Marín recogiendo su medalla de oro.

Curs per a curadors no 
professionals de persones 
dependents
Dies: 18, 19, 26 i 27 de novembre

2 i 3 de desembre

El Servei de Dependència del Departament de Benestar 
Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha organitzat 
un curs per a curadors/es no professionals de persones 
dependents, edició 2013, en el municipi de Montserrat.

El curs constava de 25 hores lectives distribuïdes en dos 
blocs temàtics, un de caràcter general i altre d’específic. 
Estava dirigit a persones curadores no professionals 
de persones dependents, beneficiàries de la prestació 
econòmica per a cures en l’entorn familiar.

El curs el va impartir Eldina Vidal, treballadora social del 
Servei Mancomunat d’Atenció a la Dependència (SMAD) 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i pels professionals 
de la Residència SAVIA de Picassent: la doctora Rosa 
María Molla Galán, la fisioterapeuta Isabel Adsuara Dolz, 
l’infermer Ruben Magaña Ponce, i la psicòloga Marien 
García Jiménez.

Eldina Vidal
Treballadora social del Servei Mancomunat

Alumnes del curs
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L’Escola de Pilota Valenciana 
de Montserrat continua 
recollint fruits 
Al mes d’octubre de 2013, en les localitats d’Agost, 
Moixent, Beniarbeig i Massamagrell es disputaren les 
competicions dels XXXII Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana (JECV) de la modalitat de One Wall. En la 
competició individual participaren 135 jugadors i en la 
competició per equips 100 equips. 
El One Wall és una modalitat dins del que 
internacionalment es coneix com handbol. Com el nom 
bé indica, es juga en només una paret. Aquesta paret no 
té xapa i s’utilitza una pilota semblant a la que s’usa en 
el frontennis. De totes maneres, també hi ha modalitats 
amb quatre parets que són semblants a l’esquaix (Four 
Wall). És un joc molt ràpid i, per les seues característiques, 
pot ser una bona forma per acostar la pilota als més 
joves.
Les primeres finals es disputaren el diumenge 27 
d’octubre en la localitat de Massamagrell, amb la 
competició individual dels JECV, on estigueren presents 
els millors jugadors de les tres províncies.
Varen destacar les escoles de Petrer, Tibi, Montserrat, 
Borbotó, Alginet, Calp, Ondara i Vinalesa, les quals varen 
col·locar alguns dels seus jugadors entre els millors. Entre 
les escoles que debutaven en esta modalitat cal destacar 
Tibi, que ha aconseguit la plata en la categoria infantil i 
Montserrat, el bronze, amb Javi  Campos Perpiñá.

El diputat d’Esports de València i alcalde de Massamagrell, 
Miguel Bailach, i la regidora d’Esports de Massamagrell, 
Elisa Talaero, van lliurar els diplomes i les medalles als 
finalistes.

A B C

INFANTILS Joel González i Alberto Castellar Javier Campos i Carles García Ferran Galán i Ivan Conde

ALEVINS Juan Carlos Gallego i Raúl Castellar Alejandro Gil i Fran Belenguer Pau Salvador i Ruben 
Lázaro

Els XXXII Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana One Wall varen tindre una altra 
gran jornada de promoció el dissabte 2 
de novembre amb les fases finals de One 
Wall parelles. En eixa ocasió es va comptar 
amb la presència de 23 escoles esportives 
(Alcàntera-Càrcer, Petrer, Borbotó, Vinalesa, 
Orba, Albuixech, Ondara, Moixent, 
Montserrat, Onda, Tavernes Blanques, 
Benidorm, Massalfassar, Quart de Poblet, 
València-Fornos, Bicorp, Tibi, Alginet, 
Manises, Piles, Calp, Benimagrell i Xilxes). 
Els 56 millors equips de les tres províncies 
disputaran un total de 170 partides en les 
magnífiques instal·lacions de Massamagrell.

A.J.J

Jugadors que varen passar a les finals per parelles
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La Casa de la Cultura informa...
Continuem amb la programació d’actes culturals, i mostra 
d’açò són les representacions teatrals d’aquesta tardor 
de la campanya «Anem al teatre!» concertades amb 
el Col·legi Públic Evarist Calatayud, com són El Titellet 
d’Artics Produccions, La princesa i el drac de Color Events 
i L’aneguet lleig de Luna CB. Així com l’exposició pictòrica 
col·lectiva del grup Variopinto 6, en la qual 6 artistes plàstics 
ens mostraren la seua creativitat al mes de setembre, i que 
va donar pas al mes de novembre a l’exposició d’olis de 
Mònica Oliva Barberà, artista d’una qualitat indiscutible.

Quant a la presentació de llibres, tinguérem ocasió aquesta 
tardor de conversar amb els autors de La Profecia del llorer, 
d’Antoni Rovira, i Cròniques des de l’infern, de Manuel 
Alonso i Català.

Des d’ací volem contar-vos que continuem treballant 
per fer accessible la cultura a la població, per això estem 
preparant la programació del 2014. Com a avançament, 
podem dir-vos que estem oferint tres tallers:

•	 taller d’informàtica (tant per a públic infantil com per 
a adults)

•	 taller de pintura i dibuix (infantil i adults)

•	 taller de teatre (infantil i adults)

També iniciàrem el passat 13 de desembre de 2013, amb 
la projecció del documental Del roig al blau, una sèrie de 
projeccions de documentals previstos per al 2014, cedits 
pel Taller d’Audiovisual de la Universitat de València, a cost 
zero. Des d’ací el nostre agraïment per col·laborar en fer 
accessible la cultura als nostres conciutadans.

Programa dels documentals fins a juny del 2014 en els dies 
que assenyalem, a les 19.30 hores, a la Casa de la Cultura:

- 13 de desembre de 2013. Del Roig al Blau. El documental 
Del roig al blau analitza els anys de l’anomenada transició 
espanyola (1975-1982) al País Valencià, des de la mort 
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Telèfon de contacte: 616477958
de Francisco Franco fins a l’aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia. El film fou realitzat al 2005.

- 24 de gener de 2014. El dia que murió Gracia Imperio 
de Francesc Betriu. Documental basat en fets reals. 
Al novembre de 1968, a València, van ser trobats els 
cossos de la vedet Gracia Imperio i el seu amant. 40 
anys després, es fa una investigació dels fets a través de 
testimonis i amics de les víctimes per intentar aclarir el 
misteri que va envoltar el cas, alhora que s’analitzen les 
condicions socials de l’època.

- 7 de març de 2014. Rere la petjada de Darwin. 
Documental científic. El documental utilitza com a fil 
argumental el cas Maeso, la infecció massiva amb virus 
de l’hepatitis C per part d’un anestesista de València. 
Aquest metge compleix condemna de més de 1.900 
anys a la presó. Es veu com per a resoldre’l la filogènia 
del virus fou determinant. La pel·lícula intercala píndoles 
divulgatives sobre la vida de Darwin i la seua teoria. Així 
mateix, inclou declaracions d’un bon nombre d’experts, 
entre els quals hi ha Antonio Lazcano, Richard Dawkins, 
Rosemary i Peter Grant, i el premi Nobel Sydney Brenner.

- 4 d’abril de 2014. L’Horta al costat de casa. Documental 
produït per la Universitat de València, a través del seu 
taller d’audiovisuals, i dirigit per Vicent Tamarit. Remarca 
la singularitat de l’horta com a paisatge europeu, únic en 
extensió i qualitat. També posa en relleu les amenaces a 
la seua supervivència i les possibles alternatives a la seua 
conservació que es van concretant en l’ordenació del 
territori.

- 23 de maig de 2014. Sota la pell del conflicte. És una 
aproximació al coneixement neurocientífic amb l’objectiu 
d’ajudar-nos a entendre els nostres principals conflictes 
socials. El documental està dividit en tres grans blocs: 
l’aprenentatge, el judici moral i el cervell social. A partir 
del relat d’experiències comunes i pròximes, ens aproxima 
a les arrels d’alguns dels grans conflictes dels nostres dies.

Àngels Jiménez Jiménez

Gestora cultural
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El projecte naix de la voluntat de l’Ajuntament de 
Montserrat per donar continuïtat i sostenibilitat a les 
relacions establertes entre els joves de Luogosanto 
i Montserrat, iniciades amb la participació conjunta 
d’ambdues comunitats sota el projecte europeu del 
programa Joventut en Acció, «Tutta mia la Città» al juliol 
de 2013. Els lligams emocionals entre els dos grups van 
ser tan forts que calia donar continuïtat a eixa relació. Ara 
li tocava ser amfitrió i líder al nostre poble raó per la qual 
el 29 de setembre, la tècnica de cultura de Montserrat, va 
presentar el projecte «Saludant la vida» davant l’Agència 
Nacional Europea i la Generalitat Valenciana.

El projecte es durà a terme a Montserrat (València- 
Espanya), al març de 2014. Es tracta d’un intercanvi 
bilateral que involucra dos grups de joves d’entre 18 i 
25 anys. L’intercanvi tindrà una durada de 8 dies. Els 
participants (aproximadament 30 persones) provenen 
de la ciutat sarda de Luogosanto (Itàlia), i de Montserrat 
(Espanya). 

Els objectius del projecte són:

- Augmentar la consciència sobre temes de la ciutadania 
europea i fomentar el desig de contribuir i participar 
activament en la vida comunitària.

- Promoure la creativitat i l’esperit empresarial a través 
de l’experiència directa i la formació.

- Millorar la comprensió d’altres cultures i el respecte 
entre les persones en les societats democràtiques.

Les activitats van des de sessions a l’aire lliure i activitats 
de pràctica de treball en equip, orientat a l’obtenció de 
coneixement del patrimoni cultural i l’adquisició d’hàbits 
saludables. L’esforç de comunicació serà fort i inclourà 
la creació d’eines de comunicació web 2.0 i l’emissió de 
diversos comunicats de premsa.

Totes les activitats es duran a terme garantint la més 
àmplia i profunda participació dels beneficiaris, gràcies 
a les tècniques alternatives d’animació, experiències 
lúdiques, activitats pràctiques i la presència de 
facilitadors capacitats.

El projecte també ha d’assegurar la participació dels 
joves desfavorits en risc d’exclusió social, centrant-se en 
la seua plena participació, igualtat de tracte, la solidaritat 
i el respecte.

Així mateix, Montserrat entén que aquest projecte és 
una eina fonamental per al creixement, la formació, 
la maduració i l’adquisició de bons hàbits dels joves 
participants.

Actualment es mostra una pèrdua de la cultura culinària 
autòctona i la proliferació de menjars poc nutritives 
subjectes a modes i tendències de mercat com el 
menjar ràpid. La nutrició és un dels factors culturals més 
determinants en la salut de la població. Es considera que 
els hàbits alimentaris són la segona causa de malaltia i 
mort evitable en el món occidental, després del tabac. La 
dietètica i la nutrició són, per tant, una qüestió de salut 
pública.

Conscients que la cultura alimentària posa en valor 
l’aliment com un element vehicular de la sociabilitat 
d’una comunitat, a més que representa valors, costums i 
tradicions, l’Ajuntament de Montserrat busca aconseguir 
més que els joves prenguen consciència de la diversitat 
culinària europea, com a patrimoni propi.

Cal contribuir al desenvolupament personal dels joves 
participants perquè exercisquen el seu paper en la 
societat com a agents responsables, respectuosos, 
competents, compromesos, amb actitud constant de 
superació, esperit crític i ment oberta, davant aspectes 
sanitaris com la informació relacionada amb nutrició, 
alimentació i estils de vida.

D’altra banda, el perill que els joves caiguen en 
addiccions tan perilloses com les drogues i l’alcohol, ens 
fa plantejar-nos que cal introduir i mostrar als joves els 
beneficis de la pràctica de l’esport i activitats físiques 
com a part complementària a una alimentació saludable.

Montserrat, en ser una població turística de 
segona residència, coneix molt bé les oportunitats 
d’emprenedoria que pot oferir des de l’hostaleria als 
joves.

Àngels Jiménez Jiménez

Gestora cultural

Aprovat el projecte «Saludant la vida» per la Unió Europea
Montserrat rebrà 13.800 euros per a la realització del nou projecte 

Notícies
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Des del programa d’activitats del projecte Commenius 
Regio, Promoting School Attendance, que aquest 
Ajuntament coordina des de la seua aprovació per part 
de l’Agència Nacional Europea al 2012, es formaran 
200 mestres de Primària i professors/es de Secundària. 
La finalitat és facilitar-los ferramentes pedagògiques 
per a la prevenció de l’absentisme i l’abandonament 
escolar, a través de quatre jornades de tres hores 
cadascuna, que se celebraran al mes de febrer de 2014 
a la Casa de la Cultura de Montserrat.
Els docents que conduiran aquestes jornades són:
Josep Vicent Ballester Ferrando, mestre i llicenciat 
en Geografia i Història Contemporània. Ha exercit 
com a director i cap d’estudis en diferents centres, i 
en l’actualitat és cap del Departament de Formació i 
Orientació Laboral de l’IES Jaume II el Just de Tavernes 
de la Valldigna. Autor de diferents publicacions i 
articles sobre educació, així com de diferents projectes 
d’innovació educativa i de renovació pedagògica, 
que li han atorgat diferents premis tant per part 
d’institucions públiques com privades. 
Ha treballat com a assessor pedagògic de diferents 
editorials i és autor de materials curriculars de Ciències 
Socials, publicats en diverses editorials (Anaya, Oxford 
UP, Bromera). Professor col·laborador de centres de 
professors del País Valencià ha desenvolupat un gran 
nombre de cursos i accions formatives com a formador 
de formadors, i ha estat membre del Consell Escolar 
Valencià. En l’actualitat és president de la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica del País 
Valencià.
Mª Ángeles Llorente Cortés és professora de 
Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa. Ha estat 

presidenta de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica durant 6 anys i ha representat a aquests al II 
Fòrum Mundial d’educació celebrat a Porto Alegre al febrer 
de 2003. 
Amb 34 anys d’experiència, ha treballat 17 anys al 
Col·legi Públic Cervantes de Bunyol, des d’on ha impulsat 
innombrables iniciatives innovadores de caràcter 
pedagògic i de defensa de l’Escola Pública. Ha exercit la 
seua tasca pedagògica en totes les etapes educatives 
des d’Infantil, passant per Primària, fins al primer cicle de 
Secundària. I ha exercit treballs de coordinació, de cap 
d’Estudis i de direcció. 
El centre que ara dirigeix María Ángeles va ser triat - en un 
estudi en el qual van ser consultats pedagogs, psicòlegs, 
educadors, sindicats i associacions de mares i pares-, 
com un dels 101 millors de tot l’estat espanyol, pels seus 
mètodes innovadors i per ser una escola oberta a l’entorn i 
capaç d’assumir i integrar diferents cultures i classes socials 
(gitanos i alumnat procedent de la Residència Comarcal 
de Menors). També per fomentar la comunicació de la 
comunitat educativa, impulsar la formació del professorat i 
oferir a l’alumnat una educació integral (Revista Crecer feliz, 
febrer 2004). 
El Projecte de Compensació Educativa coordinat per ella 
ha rebut el segon Premi Nacional de Compensatòria. 
Col·labora amb els CEFIRE del País Valencià i d’altres 
comunitats autònomes en activitats de formació del 
professorat coordinant cursos i presentant ponències tant 
per a professorat com per a pares i mares. 
A la propera edició us facilitarem més informació dels 
continguts i us contarem com ha anat l’experiència.

A.J.J.

Notícies

200 educadors es podran formar en la prevenció de 
l’absentisme i l’abandonament escolar
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Aquests documentals han sigut seleccionats perquè 
servisquen de complement als currículums didàctics de 
les classes de valencià i seran projectats a la Casa de la 
Cultura. A més a més, el professorat comptarà amb un 
dossier didàctic per a treballar les pel·lícules a classe.
Aquesta és la quarta edició en què els mestres del Col·legi 
Públic Evaristo Calatayud i de l’institut de secundària 
Alcalans es bolquen en aquest projecte, i des d’AVIVA 
volem agrair el treball que fan.

CONTINUEM TREBALLANT PEL VALENCIÀ

AVIVA Montserrat tanca un any en el qual s’han iniciat i 
consolidat accions que han dinamitzat l’ús del valencià 
en diversos àmbits de la gestió municipal (urbanisme, 
formació, normalització lingüística, xarxes socials, etc.).
Quant a l’àmbit urbanístic, hem treballat amb la 
Regidoria d’Urbanisme perquè el valencià siga present 
en els noms dels carrers de la nostra població i millorar 
així també la xarxa viària municipal. Una vegada hem 
oficialitzat les denominacions en valencià de vora 
300 carrers d’urbanitzacions i colònies de Montserrat, 
començarem a difondre-les amb plànols i rètols per a 
facilitar la localització del nostre veïnat. De fet, ja hem 
començat a retolar per fases, i en la primera d’elles ja hi 
ha retolats onze nuclis urbans, un total de 77 carrers.

El Servei Lingüístic Informa...

TORNA EL CINEMA EN VALENCIÀ A L’ESCOLA 
Davant la situació que travessa actualment el món 
audiovisual en valencià, la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament, a través de l’Agència de Promoció del 
Valencià municipal (AVIVA Montserrat), aposta per oferir 
cinema en valencià als xiquets i les xiquetes dels centres 
educatius de Montserrat mitjançant el programa Cinema 
a l’Escola 2013. 
Durant aquest curs escolar els alumnes del Col·legi Públic 
podran veure la pel·lícula Amics per sempre, i a l’institut 
projectarem els documentals següents:
- El valor de les paraules, sobre la vida i obra d’Enric Valor.
- València necessita una cançó, documental que tracta el 
gran moment que travessa la música en valencià.
- Ausiàs March, cor d’acer, de carn i fusta, sobre la biografia 
del poeta i cavaller valencià.
- Joanot i tirant, lletres i batalles, que tracta de la vida del 
més gran escriptor que ha donat la nostra terra.
- Estellés, poeta de meravelles, que ofereix un passeig 
poètic pels seus versos.
- Carles Salvador, la llarga vida de les paraules, que tracta 
la vida i obra d’aquest gran defensor de la nostra llengua.

Notícies
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ELS INSTRUMENTS DE LA BANDA 
Gràcies a la signatura de les Bases d’Assistència en 
Matèria Lingüística que rebem de Diputació per 
a municipis que disposen de servei lingüístic, vam 
repartir  a la Societat Instructiva Unió Musical de 
Montserrat uns desplegables amb vocabulari en 
valencià dels instruments musicals, amb motiu del 
dia de la seua patrona, santa Cecília. 
NOVA PÀGINA WEB MUNICIPAL 
Des de la Regidoria de Comunicació i junt amb el 
Departament d’Informàtica, hem llançat una nova 
versió de la web municipal (www.montserrat.es) 
la qual hem reestructurat i ampliat el contingut 
necessari per a donar una millor informació 
dels recursos de l’Ajuntament i del municipi de 
Montserrat a la ciutadania. 
Aquesta pàgina és un recurs viu que està en continu 
canvi perquè siga el més accessible i intuïtiva 
possible. Encara queda molta faena per fer, però 
esperem que aquests canvis ajuden a facilitar 
l’accés a l’Administració. No dubteu en enviar els 
vostres suggeriments a informacio@montserrat.es o 
mitjançant el formulari de la web.

Bon Nadal i bon any a tothom!

Carme Navarro
Tècnica lingüística

PODA i TRASTOS

La replega a domicili dels voluminosos es farà cridant 
a l’Ajuntament amb 2 dies d’antelació com a mínim al 
dia de replega que serà els DIJOUS.

Qualsevol veí que no complisca amb aquesta norma 
d’ordenació de replega de RSU tindrà la sanció 
màxima segons la normativa.

Us recomanem fer ús de l’ECOPARC de la 
Mancomunitat situat al Polígon de les Valletes i que 
té l’horari de dilluns  a divendres, de 8h a 20h, i els 
cap de setmana de 8h a 14h.

Els xicotes gestos són poderosos.

Si et vols 
anunciar  a 

El Portell 
contacta amb 

nosaltres telefonant 
al 

96 299 81 78  
o enviant un correu 

electrònic a 

cultura@montserrat.es
persona de contacte:  Àngels 

Jiménez Jiménez

Notícies
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FALLA EL CASTELLET

En primer lloc, tots els 
membres de la Falla El 
Castellet volem agrair a tots 
i totes l’èxit de les I Paelles de 
la Tardor que organitzàrem el 
passat 12 d’octubre a la plaça 
de Cervantes de Montserrat, 
ja que vàreu ser vosaltres qui 
féreu possible, amb la vostra 
assistència i predisposició, que 
tot eixira a la perfecció. Per a 
nosaltres, és un orgull que tot 
l’esforç, la il·lusió i el treball que 
invertírem fóra recompensat. 

Tots ens ho passàrem d’allò més bé i, sens dubte, va 
predominar el bon ambient. No ens podem oblidar 
tampoc de donar les gràcies a DJ Ferran per la seua 
música que tant animà i contribuí a la festa, malgrat que 
hagué d’estar tot el dia aguantant aquell bon sol que 
ens va eixir. Esperem que les I Paelles de la Tardor siguen 
les primeres de moltes més i que tinguen continuïtat 

any rere any. Ací vos adjuntem algunes de les fotos que 
férem aquell dia.

Per la nostra part, seguirem treballant amb les mateixes 
ganes per fer gaudir el poble amb qualsevol acte que 
organitzem. Amb humilitat, esforç, ganes i treball, 
intentarem dur endavant tot allò que tenim programat 
perquè gaudiu igual com esperem fer-ho nosaltres. Ben 
prompte vos informarem de les pròximes activitats que la 
Falla El Castellet durà a terme, i esperem com sempre la 
vostra assistència, ja que aquesta Falla no tindria sentit si 
no fóra del poble i per al poble, perquè sou vosaltres els 
que feu possible que vaja endavant.

Volem informar-vos també que ja tenim la loteria de Nadal, 
qui vulga alguna papereta només ha de contactar amb 
algun membre de la Falla o mitjançant el facebook Falla El 
Castellet. Ja només ens queda desitjar-vos que passeu un 
bon Nadal i un bon any nou, i donar-vos les gràcies per la 
vostra atenció.

La Junta Directiva

Falla El Castellet
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Aprofitem aquestes planes per a presentar-nos davant 
tots els veïns i les veïnes del nostre poble. Des del 
passat setembre, l’Escola de Música de la Societat 
Instructiva Unió Musical de Montserrat compta amb 
un nou equip directiu, que com també l’anterior, busca 
conduir l’Escola de Música pel millor camí possible.

Imma Pla com a directora, Daniel Moreno com a cap 
d’estudis i Jose Salmeron com a secretari, juntament 
amb la nova junta directiva de l’Escola de Música, 
serem els encarregats de conduir aquest nou projecte 
cap al millor port possible.

Són temps difícils, de retallades, i malauradament, 
l’educació musical, no ha quedat alliberada d’aquesta 
condemna, però amb molt de treball i molta estima i 
en mesura del possible, intentarem que la qualitat de 
l’educació de la nostra escola, no es trobe perjudicada.

Aquest any comptem també amb nous instruments 
musicals a la nostra escola, com la dolçaina i la guitarra, a 
més de tota la corda i tot el vent. 

No t’ho penses més, vine i apunta’t!
Entenem que una bona escola és la base per a millorar 
aquelles coses que estimem, ja siga un poble, tota una 
societat o una agrupació musical. Eixa serà la nostra 
màxima aspiració, fer créixer l’escola amb xiquets i 
xiquetes que gaudisquen fent música, estimant-la i 
com no, estimant la nostra banda, estimant la nostra 
orquestra, estimant el nostre cor i estimant la nostra 
Societat Instructiva Unió Musical.

Bones festes, bon Nadal i bon any nou!
Daniel Moreno

Cap d’estudis

ACTES DE SANTA CECÍLIA
Com tots els anys, arribat final de novembre, el 
nostre poble es prepara per gaudir d’un dels seus 
esdeveniments més importants, els actes que 
organitza la Societat Instructiva Unió Musical en 
commemoració de la seua patrona, Santa Cecília.

El dimarts 19 de novembre començaren calfant motors 
amb l’audició dels educands que formaran part de 
la Banda Simfònica. El dimecres 20 ens oferiren un 
concert a càrrec dels professors de l’escola i centre 
autoritzat. L’endemà hi hagué concert a càrrec de les 
diferents agrupacions de l’escola de música i centre 
autoritzat, i en acabar tots els músics pogueren 
degustar la ja tradicional xocolatada.

Però la festa gran estava reservada per al dissabte 23, 
moment en què s’efectua la recollida dels educands 
que entren a formar part de la Banda Simfònica per 
assistir a la missa en honor a la santa patrona i seguit 
d’un acte homenatge als músics a la Pl. dels Músics del 
poble.

Ja a la nit, i abans de sopar, fet aquest que es produeix 
per primera vegada en la història de la programació 
del actes de Santa Cecilia, tinguérem el plaer d’escoltar 

el Concert de la Banda Simfònica, a la que he de felicitar 
i donar l’enhorabona, tant al mestre-director Manuel 
Godoy com als músics pel magnific concert que ens 
varen oferir. En resum, que sonàreu EXPECTACULARS.

El sopar de germanor, al local social, va ser el fermall d’un 
seguit d’actes musicals que engrandeixen el renom de 
Montserrat com a terra de músics.

Relació dels educands que entren a formar part de la 
Banda Simfònica i de l’orquestra de corda:

•	 Claudia Luz Campos (flauta)

•	 Tamara López Moreno (clarinet)

•	 Andrea Martínez Viñals (clarinet)

•	 Carles Garcia Navarro (bombardí)

•	 Arnau Cerveró Galán (bombardí)

•	 Albert Aguado Tordera (percussió)

•	 Alba Mª Gimenez Campos (saxo)

•	 Alba Moreno Bosch (trompa)

•	 Inma Pla Salvador (trompa)

•	 Sahai Matoses Serra (violí)

A. J. J.

L’Escola de Música de la Societat Instructiva Unió Musical de 
Montserrat compta amb nou equip directiu
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La Falla de Montserrat proclama les seues falleres majors per a 
l’exercici 2013-2014
El passat dissabte 30 de novembre, la Falla Montserrat 
va celebrar al Saló Campos l’acte de proclamació de 
les seus falleres majors per a l’actual exercici 2013-
2014. La nostra comissió estarà representada per: 
•	 Fallera major 2014: senyoreta Montserrat Campos 

Riera
•	 Fallera major Infantil: xiqueta Clara Cerveró 

Crespo
•	 President infantil: xiquet Hugo Gómez Torralba

També es varen presentar les quatre reginetes que 
acompanyaran en tots els actes la fallera major 
infantil i que són: 
•	 Regina del Foc: xiqueta Carmen Bosch Benaches
•	 Regina del Casal: xiqueta Ana Riera Romaguera
•	 Regina de la Flor: xiqueta Emma Ribes Navarro
•	 Regina de la Música: xiqueta Ainoa Marí Climent

La nit va ser molt animada, ja que en finalitzar l’acte 
tinguérem discomòbil a càrrec de DKM.

La Falla Montserrat es caracteritza per la quantitat 
d’activitats que a part de les pròpies de la setmana 
fallera du a terme. Durant l’estiu i ja a la tardor, hem 
celebrat i organitzat diversos actes, com són:

Al mes de juliol, un sopar d’estiu amb discomòbil a la 
plaça de la Constitució, tant per a fallers com per a la 
resta de veïns del poble, i el dia 20 l’organització de la 
presentació de la regina de les Festes. Al mes d’agost, 
la falla va tindre la responsabilitat d’organitzar la 
cavalcada de festes que patrocina l’Ajuntament, i el 
23 del mateix mes posàrem en escena a la plaça de 
la Constitució un sainet còmic titulat «El drama de la 
bolseria» interpretat per membres de la comissió. 

Ja al mes d’octubre hem celebrat el Mig Any Faller 
que començàrem esmorzant, després dinar al 
casal, parc infantil per als menuts i no tan menuts, 
i finalitzàrem amb un sopar d’enfaixat al Casal. Al 
mateix temps, les representants de la falla, Coral i 
Aitana, reberen l’homenatge dels fallers i penjaren 
al Casal la seua fotografia com a comiat de l’any de 
regnat. Per acabar la nit tinguérem discomòbil a la 
porta del Casal, i degut al bon temps que ha fet fins 
fa ben poc, la vetlada va estar molt concorreguda i 
animada. Per últim, i per a la Comissió Infantil, hem 
organitzat una festa de Hallowen al Casal.

Com podeu veure, la falla no para. Això vol dir que 
és una associació viva amb moltes inquietuds i amb 
gent amb ganes de fer coses.

Ara ens queda esperar Nadal i la loteriaaaaaaaaa… A 
vore si tenim un poquet de sort. 

Després vindrà la Cavalcada de Reis en la qual els 
membres de la Falla ajudaran els Reis Mags d’Orient 
a què els xiquets de Montserrat arrepleguen els 
regals i de segur vindran molt carregats. I sense 
poder parar, a preparar la presentació de les falleres 
majors que serà el 28 de febrer la presentació de 
la fallera major, i l’1 i 2 de març la presentació de 
la fallera major infantil. I així ja en el mes de març 
gaudirem d’unes falles que durant un any preparem 
amb entusiasme per a tot el poble. 

Res més, aprofitar l’ocasió per a desitjar-vos a tots un 
Bon Nadal i que l’any que ve ens porte el millor del 
que desitgem. 
Bones festes.    M. Sesé

 La Comissió

D’equerra a dreta: Carmen Bosch, Ainoa Marí, Hugo Gómez, Clara Cerveró, Montse Campos, Oscar Espert, Anna Riera, Emma Ribes
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Lladres que entren per 
Almansa...
Escric este article a 27 de novembre de 2013. Un dia que 
passaria per ser normal, un dimecres entre setmana, 
encara mig recuperant-me dels festejos de santa Cecília 
i ja pensant en què falta menys d’un mes per a celebrar 
el Nadal. Però este dia no és normal, precisament per una 
decisió presa hui a les dos de migdia. Hui s’han carregat 
Ràdio Televisió Valenciana.

Ara podríem debatre durant hores i hores sobre si fan bé 
o fan mal, sobre els sous de Mariñas o de l’Abradelo, sobre 
si el director tal o qual feia manetes amb les monleonetes 
o si era normal que treballaren tantes persones a l’entitat. 
Podríem parlar de com, acabant amb RTVV, s’acaba amb 
tot el sector audiovisual valencià, de com el teu fill, que 
de major vol ser periodista de televisió, ja no li queda altra 
que anar-se’n a Madrid si vol ser-ho perquè, ací, ja no hi ha 
futur d’això. Però hui no és el cas, jo vull utilitzar este cas 
paradigmàtic per a parlar-vos d’una idea que em ronda 
pel cap: que això no és cosa de crisi. Això està pensat per 
a transformar-nos definitivament en la platja de Madrid.

Pensem-ho per un moment. Quan jo mirava Canal 9 i veia 
les pel·lícules de John Ford i Sam Peckimpah en valencià, 
els valencians teníem bancs propis, teníem empreses 
metal·lúrgiques a Sagunt, el sistema de cooperatives 
funcionava decentment al camp, les empreses valencianes 
tenien bona fama i esta fama traspuava en la del nostre 
poble: els valencians érem treballadors i rics. 

Ara les pel·lícules només les puc veure en castellà, els 
bancs valencians són madrilenys o catalans, les caixes 
estan desaparegudes, a Sagunt no queda ni Galmed, i 
les empreses constructores que triomfen ací són SACYR, 
FCC, etc. I no, no feia falta anar-me’n tan lluny, a la meua 
infància. Ara la fama és de lladres i venuts. La fama que els 
nostres governants ens han donat, i que per desgràcia no 
pots parlar amb ningú de fora sense que et pinte la cara 
amb això.

I això, tot de colp, ha passat a penes en els darrers cinc anys. 
En cinc anys! Imagineu com s’haurien posats els andalusos, 
els bascos o els catalans si els haguera passat això? Puix 
ací, el nostre president no només no s’ha queixat, els ha 
ajudat! I ací és on em ve el dubte: em mire com va la cosa 
i em costa no veure un pla al darrere, com si hi haguera 
una estratègia, una voluntat recentralitzadora de l’estat 
on juguem un paper important, però no per a tindre’ns en 
compte, sinó al contrari, perquè no els molestem, perquè 
siguem dependents d’ells, i per això tant els partits d’allà, 
es diguen PP, PSOE o fins i tot EU, fan força. 

Si tinguérem empreses pròpies, si els diners estigueren 
en bancs propis, si poguérem saber de les coses per 
ràdios i televisions pròpies, potser podríem pensar 
en clau valenciana. Però això, senyores i senyors, és el 
contrari del que ells volen, i per això ara no tenim bancs 
propis, no tenim empreses grans pròpies i per això ara 
tanquen RTVV. Ho tenen pensat, uns i altres. I és per això 
que cal que nosaltres també ho tinguem pensat, que 
si Roma no paga a traïdors, nosaltres no tenim perquè 
pagar-los amb vots.

Pepe Gonzalez Sanchez 
secretari d’expansió i 
implantació de Demòcrates 
Valencians
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Este libro plantea dos cuestiones fundamentales:¿Cómo 
socializan (educan) los padres a sus hijos adolescentes? Y 
¿Cómo influye el tipo de socialización (educación) de los 
padres sobre el ajuste psicosocial de sus hijos?

Las prácticas educativas que utilizan los padres con 
sus hijos adolescente (afecto, indiferencia, diálogo, 
displicencia, coerción verbal, coerción física, privación, 
apoyo a la autonomía e implicación) definen dos formas 
de socialización parental; una basada en el afecto y la 
segunda basada en el control. Estos dos ejes definen 4 
estilos parentales: autorizativo (alto control y alto afecto), 
indulgente (bajo control y alto afecto), autoritario (alto 
control y bajo afecto) y negligente (bajo control y bajo 
afecto). 

El modelo educativo de los padres está sujeto al 
contexto y al tipo de sociedad en que vive.  En los países 
anglosajones un alto grado de control (coerción verbal y 
física, privación, castigo) se relaciona con un mayor ajuste 
psicosocial, sin embargo en este trabajo se muestra que 
en España y en otros países del área mediterránea,  las 
prácticas parentales basadas en un alto nivel de afecto 
(diálogo, negociación, aceptación, implicación y apoyo 
a la autonomía) y bajo nivel de control, correlacionan 
con una mejor autoestima, rendimiento escolar, vida 
saludable, buen comportamiento y autocontrol en 
los adolescentes.  El estilo de socialización familiar 
indulgente es el que mejores resultados aporta.  

Las prácticas parentales asociadas al estilo indulgente 
abren una nueva orientación y una praxis educativa en la 
tarea de socializar a los hijos adolescentes para un mejor 
ajuste y mayor éxito. 

En la biblioteca municipal de Montserrat puede 
consultarse el libro.

Dr. Joan Garcia-Perales. 
Universitat de València
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Amb la cara ben alta, els peus 
a terra i el cor a l’esquerra
L’escrit del PSPV a El Portell de l’estiu va acabar dient que «la 
nostra consciència i honor ens havia dut per aquest camí fins 
ací», i uns mesos després ens reafirmem perquè hem demostrat 
que així ha sigut. Per coherència, sentit de la responsabilitat, per 
dignitat, per ètica, coses que pocs polítics poden pregonar amb 
l’exemple.

La política espanyola travessa una fase en què la pluralitat 
de partits fa que s’haja de governar a base d’acords entre les 
diverses forces polítiques. El millor exemple el tenim al poble. 
Cap partit té majoria suficient per governar sense acords. S’han 
d’ajuntar projectes per dur-los endavant, i això és el que el PSPV, 
AIGUA i EUPV férem al 2011. 

El que va ser regidor d’aquest últim partit (Vicent Campos) va 
abandonar prompte l’esperit d’equip i de consens, i ha passat 
a trobar-se més còmode al costat del PP de Montserrat, en lloc 
d’estar-ho amb els companys que treballem amb aquest esperit 
dia a dia. La història és de sobra coneguda per tots i el resultat 
també. 

L’equip de govern va decidir que així no es podia treballar. No 
es pot estar en un equip quan l’ataques, ni quan et sembla bé 
una proposta i cinc minuts després la votes en contra, ni quan 
vols governar però no prendre decisions o donar suport a les 
decisions que es prenen. Fer oposició demagògica és més fàcil. 
El que no és tan fàcil és que et defensen els qui t’han votat, 
sobretot quan no fas la política que has pregonat defensar i 
quan segueixes des d’un partit d’esquerra la línia que et marca 
la dreta. 

Així doncs, com no podia ser d’altra manera en política i amb 
partits que volen ser seriosos, el seu propi partit l’ha expulsat. 
EUPV no ha estat a l’altura del que els companys, veïns 
socialistes, esperem per governar conjuntament, com tants anys 
hem fet. Almenys sí que han tingut la dignitat de desmarcar-
se de la gestió del seu representant. Cosa que els honora. Tots 
ens podem equivocar en la tria dels nostres representants i, per 
sort, eixa errada no l’ha acabat pagant el poble massa car. Si per 
Vicent Campos fóra, en aquests moments estaria governant el 
PP, i això és inadmissible des de l’òptica dels qui som d’esquerra.

Una vegada expulsat i com que el que sigué el seu partit (EUPV) 
ja no té representació, hem hagut de parar-nos a reflexionar 
amb els companys d’AIGUA quina alternativa era la millor. Tant el 
PSPV com AIGUA hem volgut complir el pacte al que aplegàrem 
al 2011, aquell pel qual havíem de permutar l’Alcaldia i les 
competències d’aquesta entre els dos caps de llista (Josep Mª 
Mas i Joan Garcia). 

El problema és que per a poder dur endavant açò calia el suport 
d’EUPV o, en el seu defecte, del regidor no adscrit (Vicent 
Campos). Així que, com no podem esperar res constructiu 
d’un regidor com ell, perquè ha deixat ben clar en nombroses 
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ocasions que, si es produeix la dimissió de Mas per a triar a Joan 
d’alcalde, no vindria ni a votar. Així doncs, hem triat una via 
alternativa. Eixa via no és altra que la de complir el pacte en tot 
allò que depenga dels partits que el signàrem. 

En aquests moments ja s’ha fet efectiu el canvi de competències 
entre Josep Maria i Joan, i se les han intercanviat. Per tant, 
podem dir que el pacte s’ha complit pel que respecta al PSPV i a 
AIGUA, donat que AIGUA ha fet el favor de renunciar a l’Alcaldia 
a canvi d’un govern estable, responsable i constructiu.

El PSPV en tot moment ha estat al costat dels nostres socis 
d’AIGUA. Hem entrat junts i eixirem junts, tant al govern com 
a l’oposició (si s’haguera donat el cas). Els companys d’aquest 
partit han contribuït amb nosaltres a millorar la situació de 
l’Ajuntament, hem portat a terme els projectes conjunts i ho hem 
fet amb total normalitat, cordialitat, complicitat i naturalitat. 
Per tant, el fet de no poder produir-se el canvi d’Alcaldia per la 
conjuntura d’un tercer partit, ens frustra de la mateixa manera 
que a vosaltres. Pensem que hem fet una gran tasca que deu 
ser finalitzada i no veure’s frenada pels entrebancs que ens han 
posat.

I no podem acabar este escrit sense comentar l’actuació del 
PP de Montserrat tot aquest temps. Han pretés des de 2011 
governar sense dialogar per aplegar a acords amb altres forces 
polítiques, sense programa, sense idees, sense propostes, sense 
mullar-se en cap decisió important que afecte a tots els veïns 
i damunt atacant personalment els membres de l’equip de 
govern. 

Han pretés agafar l’Alcaldia per esgotament de la resta de 
regidors i s’han equivocat. Una vegada més! Nosaltres hem 
seguit treballant mentre buscàvem solucions i, ara que les hem 
trobat, seguirem amb més força i energia si cap fins al 2015. 

Una Alcaldia i un govern per Montserrat mereix un poc més 
d’interés que esperar a veure-les vindre. Podíeu haver fet una 
moció de censura, però no heu sigut capaços, ni d’això ni de 
presentar uns pressupostos alternatius. Només heu sabut 
malmetre i vendre fum a qui us va donar suport. I, a aquestes 
hores, eixos cada dia en són menys, perquè això d’«estàs amb 
mi o estàs en contra meu», i el «governar per tindre poder» ja 
no cola. La gent espera alguna cosa més que vendre fum i lluir 
palmito. La gent vol polítics que creguen, lluiten i visquen la 
política sense perdre la perspectiva que estàs on estàs gràcies 
al poble, per resoldre els seus problemes i prendre les decisions 
més adequades possibles. Una corbata al coll o uns tacons de 
pam, no donen altura a un polític, sinó la humilitat, el treball i el 
sentit d’estar al servei de la societat.

Així que els integrants del PSPV seguirem treballant i governant 
amb la cara ben alta, els peus a terra i el cor a l’esquerra. Lluitarem 
fins al final per un col·legi digne, un centre de salut decent, unes 
infraestructures millorades i perquè ens torne el govern valencià 
el milió d’euros que ens deu. En definitiva, perquè deixen de 
prendre’ns el pèl als montserraters i les montserrateres, i perquè 
l’Ajuntament siga un mitjà que aporte solucions i no afegisca 
més problemes al veïnat.

Sense més, us desitgem bones festes.

Regina Campos Ortega
Secretaria General PSPV-PSOE de Montserrat
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La dirección 
del partido 
AIGUA ha 
decidido 
renunciar a 
la alcaldía 

para continuar desarrollando su 
programa electoral.
Es comprensible que algunos estén 
furiosos, muy furiosos,  porque no les 
ha caído del cielo la vara de mando, y 
es lógico… pues “a Dios rogando y con el 
mazo dando” y ni una cosa ni la otra. 

Así pues tras los últimos acontecimientos 
del verano, la Junta Directiva de 
l’Agrupació Independent General 
d’Urbanitzacions i Associacions ha  
decidido ceder a parte del trato que 
teníamos con el PSPV para poder seguir 
construyendo nuestro proyecto, y ello 
por tres motivos.

1.- Los llamados “l’Esquerra de 
Montserrat” y su representante JV 
Campos, han manifestado su voluntad 
firme de no apoyar la alcaldía de 
AIGUA, bajo ningún concepto. 

· Esta Esquerra es ambidiestra i vive en 
un caos ideológico, mientras dice querer 
un alcalde socialista vota en contra 
casi todas las propuestas del equipo 
de gobierno PSPV-AIGUA, y en sintonía 
perfecta con el PP. 

· Esa Esquerra ha manifestado su rechazo 
a AIGUA aunque eso suponga la vuelta 
de la derecha, es decir la voluntad 
latente del concejal JV Campos y sus 
seguidores es el regreso de la Sra. 
Sanjuán al gobierno municipal. Los 
motivos por los que preferían que 
gobernara el PP ellos los sabrán.

2.- El PP de Montserrat ha mostrado 
su incompetencia en los 4 años que 
gobernó (2007-2011)

Veamos hechos concretos i constatables: 

En el ámbito económico:

· Las liquidaciones del presupuesto 
fueron negativas en los 4 años y 
duplicaron el déficit municipal 
elevándolo a casi 6 millones. 

· No adoptaron ningún plan de 
austeridad y ahora no tienen un pla de 
ajuste. 

·  Incrementaron los impuestos y 
gastaron a manos llenas, además se 
aumentaron el suelto de los concejales 
del equipo de gobierno del PP. 

·  No han aportado ninguna propuesta 
de mejora en los 30 meses que están en 
la oposición.

En el ámbito de personal:

•	 Crearon plazas de funcionarios 
innecesarias y con un alto coste: 

•	 El proceso de selección de personal 
siempre ha sido muy extraño y con 
un tinte subjetivo.

•	 La bolsa de trabajo temporal del 
municipio no seguía un criterio 
público ni objetivo, más bien se 
regía por dedocracia. 

En el ámbito de la sanidad, educación, 
cultura, servicios sociales… no se 
avanzó ni un centímetro:

•	 Se trasladó el centro educativo de 
infantil y primaria a unos barracones, 
y teniendo un solar urbanizado 
de nada sirvió la amistad personal 
e ideológica con la Consellera de 
educación.

•	 Ineficacia con el Centro de Salud, y 
sin alternativas para solucionarlo.

•	 Unos servicios sociales 
desorganizados y faltos de 
transparencia.

En el ámbito medio ambiental y 
urbanístico. 

•	 Se adjudicó un contrato de recogida 
de basura que ha empeorado el 
servicio y es más caro.

•	 Se paralizó la disciplina urbanística.

•	 Se bloquearon iniciativas en pro 
de las urbanizaciones como el 
transporte a la carta y otras.

•	 No se ejecutó ninguna 
infraestructura básica, pero se 
gastaron 40.000 en una violinista.  

Por todo ello, sus 4 años de gobierno han 
sido una pesadilla para el municipio. No 
nos podemos fiar del PP de Montserrat 
hasta que no cambien su planteamiento, 
es evidente su pésima gestión,  años de 
incompetencia e ineficacia que nos han 
dejado arruinados y endeudados hasta el 
cuello.

3.- El programa electoral de AIGUA se 
está cumpliendo. 

AIGUA pactó la ejecución de su programa 
electoral con el PSPV, basado en tres 
objetivos generales: 

•	 La reducción del gasto público para 
hacer frente a la deuda pendiente. 

•	 La transparencia en la gestión de los 
servicios públicos básicos. 

•	 El reparto equitativo de los 
recursos atendiendo a los más 
desfavorecidos. 

El pacto firmado entre AIGUA i PSPV se 
explicó a la ciudadanía en el segundo 
pleno de la legislatura, y contemplaba  
intercambio de concejalías, incluyendo 
la alcaldía, en el mes de septiembre de 
2013.

AIGUA pecó de exceso de confianza en 
EUPV. Pensábamos que este colectivo 

apoyaría la coalición, y aunque fuera 
por omisión, impediría un gobierno de 
derechas. Pero no ha sido así.¿Era de 
esperar?

Visto que el exconcejal de EUPV no nos 
quería apoyar,

visto que el PP no está en condiciones 
de realizar una buena gestión

i visto que estamos llevando a cabo 
nuestro programa electoral,

hemos decidido:

1. AIGUA renuncia a la alcaldía para 
seguir con su programa electoral. 
Hemos trabajado bien y lo seguiremos 
haciendo hasta el final. Tomamos una 
decisión salomónica: “Antes de dividir 
la criatura por la mitad o que pase 
a manos descuidadas, es preferible 
renunciar a tenerla”. AIGUA antepone el 
cumplimiento del programa electoral a 
ostentar la alcaldía, y esto es lo que nos lo 
han pedido los afiliados y simpatizantes, 
y también mucha gente de la población.

2. El pacto de legislatura entre los dos 
partidos se cumple prácticamente en 
su totalidad. Hay un intercambio de 
concejalías entre el Sr. Garcia-Perales y el 
Sr. Mas-Garcia que seguirá manteniendo 
la alcaldia. Una pequeña remodelación 
del gobierno, sin ningún incremento 
salarial, todo ello en cumplimiento del 
pacto para acabar la legislatura y en la 
misma línea política que adoptamos  
desde el principio. 

3. Cedemos una parte del pacto para 
continuar construyendo en positivo. 
No nos apegamos a la poltrona, nos 
apegamos a la responsabilidad, a la 
transparencia en la gestión, al ahorro… 
todo ello para evitar que a falta de 15 
meses para las elecciones, vengan otros 
y tiren por tierra todo el trabajo de tres 
años.

4. No podemos regalar a manos 
incompetentes el gobierno municipal 
en esta última etapa, y mucho menos 
arriesgarnos a que la decisión la tome 
un único concejal, no adscrito, que ya no 
representa las siglas por las que accedió 
a la corporación municipal. AIGUA no 
pactó de ninguna manera regalar la 
alcaldía y el gobierno municipal al PP, las 
razones eran obvias y lo siguen siendo. 

La negociación y el diálogo son la base 
para seguir gobernando juntos. Los 
estamos haciendo bien en las distintas 
áreas de gestión, pero podemos y 
debemos hacerlo mejor.  Seguiremos 
trabajando con dedicación y esfuerzo en 
esta última etapa del camino.  

Les deseamos a todos ustedes que pasen 
unas felices fiestas y próspero año 2014.

Joan Garcia Perales
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 EL PORTELL
Desde el PP queríamos pensar 
que se podía creer en las palabras 
de Santiago Martínez, Concejal 
del PSOE, y bajo cuya dirección 
se encuentra el Portell, cuando 

lanzaba a los cuatro vientos que el Portell era un medio de 
comunicación, un boletín de opinión, donde cualquiera 
podía escribir, y que no era un instrumento de publicidad 
del Equipo de Gobierno. Pero hemos podido comprobar 
que sus palabras, no reflejan la realidad, y que solo son 
una apariencia que tratan de ocultar la verdad.
Hemos observado, que no todos somos iguales como 
él decía, que no todos podemos opinar, que no todos 
tenemos el mismo derecho a publicar artículos, y que 
no le interesa para nada que el pueblo conozca las cosas 
que están sucediendo. Es por lo que no duda en aplicar 
todas las normas, apreciaciones y excusas, para impedir 
las publicaciones provenientes de la oposición, cosa que 
no aplica cuando los escritos los firman miembros de 
su gobierno o simpatizantes de éste, a quienes permite 
hasta tres o cuatro escritos, en los que no hay límite en su 
extensión ni trabas en su publicación.  ¿Es que acaso no 
tenemos todos los mismos derechos sr. Santiago?¿Es esto 

igualdad? ¿o es que sólo quiere publicar lo que sus ojos 
quieren leer?.
Así que desde aquí nuestra enhorabuena a la Dirección 
del Portell por su totalitarismo y su caciquismo, por 
ser el aparato de propaganda del PSOE y AIGUA, y por 
intentar mantener a los ciudadanos de este pueblo en la 
ignorancia de saber lo que está ocurriendo. Estos y otros 
hechos nos hacen ver que la prepotencia y despotismo 
en este país no terminaron con la dictadura, y que hoy 
en tiempos de Democracia siguen instalados aquí en 
Montserrat.
Nos han negado la publicación de los artículos que el 
PP hubiera deseado publicar, y entendemos que lo han 
hecho para silenciar las verdades que no favorecen al 
actual Gobierno, pero no pasa nada, lo oiréis de nuestra 
boca cuando hablemos.
Y para finalizar este escrito, que no es más que la 
denuncia de UN TRATO DESIGUAL y de un favoritismo 
claro hacia los representantes del Equipo de Gobierno 
y sus acólitos, queríamos mandar una felicitación a 
todos nuestros vecinos de Montserrat, deseándoles 
unas Felices Fiestas de Navidad en paz y armonía y un 
Próspero año nuevo.

Laura Sanjuán Campos
PP de Montserrat

Com a director i responsable d’El Portell, no tinc més remei que contestar les 
infundades acusacions sobre la meua persona fetes per Laura Sanjuan en 
un article d’aquest Portell.

Des que duc endavant la direcció d’El Portell, mai no s’ha censurat cap 
article de cap secció. El que sí que dic, i ho reafirme, és que El Portell no 

es farà servir com a mitjà per a la disputa de política local amb clara intenció 
partidista, fora de les seccions destinades a aquest fi, com són les seccions de Govern i 
Corporació, l’extensió de les quals és limitada. El Portell és una publicació principalment 
informativa, no un camp de batalla.
S’han definit unes normes perquè no existisca d’ara endavant cap arbitrarietat i que tota 
publicació siga normalitzada per unes regles i no per decisions subjectives.

Els regidors del PP varen presentar tres articles per a publicar. Se’ls va notificar que els 
refongueren per a poder publicar-los en la secció de Corporació, i que limitaren l’extensió. 
En cap moment se’ls ha dit res respecte del contingut. Simplement que no inundaren El 
Portell d’articles d’opinió amb clara intenció partidista (ja que eren de regidors del PP) i que 
se cenyiren a la seua secció. La resposta ha sigut canviar l’article fent les acusacions que 
vostés han llegit. De tota manera, si desitgen llegir el que el PP volia publicar inicialment, 
podeu descarregar-vos-ho des de http://bit.ly/18qRJKv (eren les intervencions que els 
regidors del PP van fer al Ple d’octubre).

Cada tipus d’article té la seua secció, i la disputa o opinió partidista local té la seua. També s’ha dit que en la secció de Corporació 
tindran veu només els partits amb representació municipal. No podem donar cobertura a tots. A les eleccions del 2011 es 
presentaren nou candidatures. Podeu imaginar-vos en què es podria convertir El Portell?

Altra novetat és que TOTS els escrits deuen estar signats, inclosos els dels partits. I si fan referències personals, es comunicarà 
als afectats perquè puguen contestar en el mateix Portell, amb una clara intenció periodística i igualitària.

Vull fer una reflexió per acabar: si El Portell tinguera censura, com s’explica l’article del PP d’aquesta pàgina en què em posen 
a caure d’un ruc? És una paradoxa difícil d’explicar... Qui no té tall rossega ossos.

             Escrits pressentats pel  PP



40

elPortell

Reflexions 
en veu alta
Davant els darrers 
e s d e v e n i m e n t s 
polítics al nostre 

Ajuntament, tenim 
l’obligació de fer públics 

els nostres punts de vista sobre la situació actual.
Montserrat no és cap illa al mig del mar, forma part per a 
bé o per a mal del País Valencià, de l’Estat espanyol i de 
la Unió Europea.
Com a conseqüència de la realitat, aquells que entenem 
la política com una arma de lluita i canvi social, i d’acord 
amb aquests paràmetres, considerem que amb tot el 
que està caient en l’àmbit social i econòmic, les nostres 
sigles ara per ara són la referència de l’esquerra real, 
transformadora i anticapitalista. Per això ni podem ni 
devem permetre que cap representant elegit amb les 
nostres sigles faça per acció o per omissió cap tipus 
d’acte que conduïsca  al benefici de l’extrema dreta 
organitzada al PP.
Estem convençuts que el dia a dia ens dóna ja la raó, els 
nostres adversaris polítics i de classe es troben al PP i 
les seues polítiques de terra cremada, i no com alguns 
creuen equivocadament al PSOE. Els companys del PSOE 
poden dir que han tornat, i nosaltres els direm que mai 
ens hem anat, que estem on estàvem i que en el camí 
per posar fi al PP i les seues polítiques criminals, podem 
i devem estar junts. Però que ningú s’enganye, nosaltres 
tenim un camí marcat i no és altre que el de la destrucció 
del capitalisme i la construcció d’una República Federal i 
Socialista, i vos direm, i vosaltres amb qui esteu?
Per tot açò i tenint molt clar els nostres objectius, no 
podem permetre que ningú amb el nostre nom festege 
amb l’extrema dreta, ni que faça política personal i no 
diferencie l’acció política d’altres qüestions que sempre 
s’han de quedar a casa. Arribats al punt d’inflexió en el 
que estem, ratifiquem una vegada més que avui en dia 
el nostre partit no té representació a   l’Ajuntament.

Així mateix, hem de deixar molt clar que quan se signa 
un pacte és perquè es pot realitzar i si no, no se signa. És 
una irresponsabilitat voler forçar un tercer a què entre 
en un joc al qual en principi no ha estat convidat. També 
entenem que canviar d’alcalde sense canviar la política 
no és de rebut, ni té cap explicació davant els ciutadans. 
Al seu moment nosaltres votàrem per a alcalde a la força 
progressista més votada, perquè només ens mouen 
interessos polítics i no tenim cap interés a posar-nos el 
tratge ni lluir palmito.
Tanmateix som conscients que el pacte de progrés és 
l’única via que hi ha de moment per a parar els peus als 
fills de Franco, però els pactes han de ser a totes bandes 
i amb mutu respecte, perquè sinó s’arriba a situacions 
poc desitjables on es confonen les persones i la política, 
com ara.
Des d’aquestes línies cridem a la reflexió, la raó no la 
té ningú al 100 per 100. La raó es crea dia a dia des del 
diàleg i la discussió assossegada, però sense voler posar 
el clau per la cabota, ni crear màrtirs (això és propi de la 
dreta), ni personalitzar en la política que entenem ha de 
ser participativa.
Sabem que el camí és llarg i que de vegades no estarem 
junts, però sabent qui està sempre a l’altre costat.
Bones festes

Clara Bosch Alemany
Col·lectiu EUPV Montserrat

Encara que Esquerra Únida, hui per hui, no té representació a la corporació local per l’expulsió del seu 
regidor al grup de no adscrits, sí que va obtindre representació a les eleccions locals del 2011 i, per tant 
representa un nombre important de població per poder escriure com a agrupació política a la secció 
‘Corporació’.

Corporació



VIU EL NADAL EN VALENCIÀ
Arriba el Nadal, són dies d’estar en família i de 
celebracions, però en el món globalitzat en què vivim 
cada dia costa més saber qui som i d’on venim. Les 
tradicions es van perdent o se substitueixen per altres, i 
la llengua és envaïda per paraules foranes.
Perquè no et perdes pel camí, en l’apartat AVIVA de la 
web municipal (www.montserrat.es) t’oferim aquests 
recursos:
- REGALA EN VALENCIÀ
Trobareu informació de jocs, joguets i llibres en valencià, 
perquè és important saber que és possible regalar en 
valencià.
- FELICITA EN VALENCIÀ
Hem parlat amb el Pare Noël i amb els Reis Mags i s’ha 
creat gràcies a AVIVA Vinaròs, una web des d’on podeu 
demanar-los que envien un missatge personalitzat 
en valencià als més menuts de la casa. També podreu 
descarregar-vos unes postals elaborades per la 
Diputació de València amb vocabulari en valencià i que 
reproduïm en aquestes planes, perquè feliciteu el Nadal 
a familiars i amics.
- MENJA EN VALENCIÀ
Si voleu fer una panera de Nadal en valencià, ací teniu un 
catàleg de productes etiquetats en valencià. Veureu un 
apartat dedicat als comerços locals i altre de productes 
generals.
- ESCRIU EN VALENCIÀ
Podreu descarregar-vos cartes per a escriure en valencià 
als Reis Mags.
- CANTA EN VALENCIÀ
Trobareu informació sobre recopilacions de nadales en 
valencià.
- LLIG EN VALENCIÀ
Trobareu enllaços d’editorials valencianes que editen 
llibres en valencià, i també de llibres que tenen com a 
tema central el Nadal.
- PARLA EN VALENCIÀ
Podreu consultar el vocabulari en valencià relacionat 
amb les festes de Nadal descarregant-vos les postals 
nadalenques que contenen un recull de vocabulari 
visual.

C. Navarro
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elPortell

CAFETERIA-BAR 
MUSICAL

Els esperem al 
c/ Salvador Segui, 1 

Montserrat

tel: 96 299 91 39



IVANA: 653 619 301
EVA: 619 992 653

C/. Pintor Sorolla, 10
MONTSERRAT

C/ Salvador Seguí 14. 46192 Montserrat
669 383 941- 669 383 940

Tel.Fax: 96 298 80 01
http://montserratmovil.coches.net

e-mail: montserratcars@gmail. com

C/. Dels Ferrers nº24
Pol. Ind. Les Valletes

46192 Montserrat (Valencia)



Afisco s.l.
Fiscal, laboral, contable y seguros.

    Tel.: 96 299 90 45- Fax: 96 298 80 05 afisco@afisco.net
Plaça del Raval, 16. 46192 MONTSERRAT (Valencia)

C/ Obrers, 29. 46192 Montserrat (València)
tel. 962988012

administracion@pinturasjeff.com

Tel. Rafa 606864304- Ramiro 606280132
C/ Pintor Segrelles, 7- 46220 Picassent

www.escaiolespicassent.com

C/ Els Fornillers s/n- Pol.Ind. Les Valletes
46192 -Montserrat (Valencia)

info@dagomasport.com · tel. 96 255 52 25

FERRETERÍA:  Avda. Blasco Ibáñez, 70

ELECTRODOMÉSTICOS:  C/ Ribera Alta, 26 · Tel.: 96 299 91 65
46192 MONTSERRAT- AV. BLASCO IBAÑEZ, 70

96 299 92 80

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
RAJOLES I SANEJAMENT

96 299 92 80


