
PLENARI 25 DE GENER DE 2018

PREGUNTA 1 - ASSOCIACIÓ CULTURAL LA PEBRELLA

Des de l’Associació Cultural la Pebrella ens demanen que preguntem, en nom seu, 
perquè no s’ha respost, a diferents correus i missatges enviats tant al regidor de 
patrimoni com a l’actual alcalde. En aquests missatges, des de l’associació es 
mostrava interés per la situació concreta de l’acord plenari del 26 de gener de 2017, 
d’ara fa quasi un any, en relació al Patrimoni Històric- Cultural.


Les dues preguntes que des de l’associació ens demanen que fem, en nom seu, 
són: 


Quina és la raó per la qual no s’han respost les preguntes d’aquesta associació, 
sobre un tema acordat al plenari?


En quina situació es troba a hores d’ara, el compliment de l’acord?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 25 DE GENER DE 2018

PREGUNTA 2 - MITJANS D’INFORMACIÓ

Al cap de pocs dies d’aprovar-se el pressupost vam vore al regidor d’hisenda en una 
entrevista a la TV Comarcal en què parlava de les bondats dels pressupostos 
aprovats. En aquesta entrevista, que no era tal, perquè sols intervenia ell i s’aportava 
informació de forma unidireccional i totalment subjectiva, no s’informava dels 
pressupostos, sinó de l’opinió del regidor i d’allò que ell volia destacar.

Per a nosaltres no es tractava d’una entrevista informativa, sinó publicitària. Una 
publicitat, en certa forma, partidista, de la tasca d’un dels regidors.

Suposem, que aquesta entrevista, es va pagar amb els diners de l’Ajuntament, és a 
dir, diners de tots i totes, i no del partit en qüestió. 

No és l’única que hem vist durant la legislatura, hi ha hagut nombroses entrevistes 
d’aquest tipus per part, per exemple, del regidor d’urbanisme i de l’actual alcalde. 


Donat que, segurament, no estem d’acord en el lloc on s’hauria de traçar la línia que 
separa la informació i la publicitat, l’únic que volem saber amb aquesta pregunta és:


- Quina quantitat es va pagar a la TV Comarcal i a qualsevol altre mitjà de 
comunicació privat, en el passat any 2017 i en concepte de què?


En cas que en aquest moment no disposen de la informació, agrairíem que ens la 
feren arribar per escrit com més prompte millor.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    
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PREGUNTA 3 - JORNADES SANTANTONIANES

Fa un temps ja vam preguntar quin era el criteri que es seguia a l’hora de patrocinar, 
subvencionar o promocionar activitats d’associacions o entitats de la població. 
Creguem recordar que, en aquell moment, va ser en relació a una activitat de l’àrea 
de medi ambient i se’ns va dir que no hi havia uns criteris preestablerts, sinó més bé 
allò que s’entenia com a bo per al poble.

 

Bé, ens agradaria saber els criteris de la regidoria de cultura en aquest sentit. 
Posem, com a exemple, les Jornades Santantonianes, unes jornades que pretenen 
ser culturals, però que tenen un calat molt religiós, potser massa. 


Però independentment de la nostra opinió sobre la conveniència o no de les 
ponències i els ponents, tot i que per exemple enguany no hagueren estat la nostra 
elecció, el que voldríem preguntar és:


Donat que l’Ajuntament subvenciona i participa en aquestes jornades, hi ha 
intervenció per part de la regidoria de cultura en l’elecció de les ponències i els 
ponents? 


Quin és el criteri per escollir o no aquestes ponències i a les persones que 
intervenen?


Moltes gràcies


Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    
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PREGUNTA 4 - FITUR

Al plenari del mes de gener de 2017, ara fa un any, recriminàvem a la regidora de 
turisme i l’equip de govern en general, no haver estat presents a Fitur, mentre altres 
poblacions del nostre entorn havien estat. En aquell moment les excuses van ser 
dues:


En primer lloc que els costos de la presència a Fitur eren molt grans i no podien 
assumir-se.


I la segona, que el dia 19 de gener, que era el dia del País Valencià a Fitur, no es 
podia anar, perquè era el dia després de festes i “podeu imaginar que potser és molt 
esforç per conforme cauen les nostres festes”, en paraules textuals de la regidora.


Què ha canviat per a què aquest any hi hagen estat la regidora de cultura, l’alcalde i 
el regidor d’hisenda a Fitur, el 18 de gener, el mateix dia dels parells? 


Potser el que es va dir l’any passat a plenari no era més que una excusa per 
justificar la no presència. O potser les nostres paraules els van recordar que estar-hi 
també és important.

O potser és la possible presència d’alguns dels regidors el que ha fet que enguany 
sí que s’haja estat.


No sabem, per tant, si la resposta de hui fa un any va ser del tot sincera, o si era una 
excusa per protegir-se, una forma de no reconéixer un error. 


Donat que a nosaltres no ens costa tant fer-ho, ni reconéixer els encerts, agraïm 
que, enguany, sí que hi haja hagut presència institucional de Canals a Fitur. Tot i això 
ens agradaria saber:


Quines han estat les condicions de la presència de Fitur a Canals?


Perquè aquest any sí i els passats no?


Moltes gràcies


Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    
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PREGUNTA 5 - FESTES

Al plenari de gener de l’any passat, com al d’enguany, a la pregunta que li féiem a la regidora, en 
relació a Fitur i al turisme en general, se’ns deia que s’estava treballant per fer l’expedient per 
demanar que la nostra festa siga d’interés nacional. Ens agraden les nostres festes i estem molt 
orgullosos i orgullosos d’elles, i com a canalins i canalines puguem presumir de tindre la millor 
festa del món, i la foguera més gran del món. Però com a representants polítics de la nostra 
població no podem quedar-nos en eixe discurs. 


Potser un dels elements més importants d’una festa que aspira a ser declarada d’interés turístic 
nacional és tindre una reglamentació clara, i a hores d’ara hi ha molts actes i moltes decisions que 
no estan reglamentades. 


Creguem, també, que la tradició no té per què anar en contra de la modernització i millora, i la 
nostra opinió és que alguns aspectes de la festa podríem millorar-se i/o actualitzar-se. Ser crítics 
amb nosaltres mateixos és l’única forma de créixer.


Tot i això, tenint en compte que les festes és un dels aspectes més populars que pot tenir un 
poble, creguem que aquestes decisions no haurien de ser polítiques. Però potser sí que han de 
ser els i les representants qui engeguen els mecanismes per a què la gent del nostre poble parle, 
opine, discutisca i decidisca… Per això, proposem:


En primer lloc, obrir un procés de discussió/debat amb la ciutadania per parlar de les nostres 
festes, dels possibles punts i aspectes de millora, dels possibles canvis, modificacions, 
modernitzacions… 


I en segon lloc, i amb les conclusions que s’extraguen d’aquest procés, amb les propostes, si n’hi 
ha, amb les no propostes, amb els canvis o els no canvis…, encetar un procés d’elaboració d’una 
reglamentació clara de la nostra festa.


Des de Reiniciem Canals ens posem a la seua disposició per participar en l’organització, si així ho 
creuen oportú, d’aquest procés.


Una volta dit açò, el que volem preguntar és l’opinió de la regidora  al respecte:

 

Si creu que hi ha aspectes a millorar en les nostres festes, si creu que s’ha d’elaborar un 
reglament més complet per a la nostra festa.


I la valoració que fa d’aquestes i dels seus punts de millora si és que existeixen.


Moltes gràcies


Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    
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PREGUNTA 6 - REGIDORIA DE LA DONA

En la proposta de pressupostos vam demanar que s’afegira una partida per a 
política de la dona i política d’igualtat. Vam demanar que es destinara una partida de 
15000 €, i finalment s’ha acceptat incloure’n 10000 €. 


En el mateix plenari vam proposar la creació d’una delegació de polítiques de la 
dona i/o d’igualtat, assignant a una regidora o regidor aquesta delegació. 


Voldríem saber si s’ha contemplat aquesta opció? I si s’ha contemplat, quina és la 
decisió que s’ha pres?


Moltes gràcies


Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    


