
PLENARI 28 DE MARÇ DE 2019

PREGUNTA 1 - MANCOMUNITAT

En més d’un i més de dos plenaris hem preguntat i apel·lat al govern municipal 
perquè es prenguera la decisió de posar damunt la taula el debat de la presència o 
no de Canals a La Mancomunitat. Cal recordar que a hores d’ara, Canals és l’única 
població de la comarca que no forma part. El que hem demanat i demanem des de 
Reiniciem, com hem fet en esta i altres qüestions, no és demanar que es decidisca 
en una direcció o altra, sinó que es posen damunt la taula tots els pros i contres, les 
condicions, la situació en què es troba el nostre municipi, i es prenga una decisió al 
respecte. Una decisió raonada.

Doncs bé, donat que passaven els dies, les setmanes, els mesos i el debat no es 
posava damunt la taula vam prendre la iniciativa, i a novembre de 2018 vam dirigir-
nos a la Mancomunitat perquè des d’allí se’ns informara de quina és la situació del 
nostre municipi respecte a la possibilitat de tornar a formar part. Vam haver d’insistir 
per a rebre una resposta per part de la Mancomunitat, però finalment vam rebre una 
telefonada per part de la presidenta, concretament el 21 de febrer.

Evidentment no vaig a fer públic ací la conversa que vam tenir, però durant una 
llarga xerrada la conclusió que vam poder traure és que per part de la Mancomunitat 
hi havia interés en què Canals formara part i que des de la Mancomunitat es pensa 
que Canals també podria treure’n beneficis. A més ens va dir que prompte tindrien 
una reunió a l’Ajuntament. 

Pel que sabem dues setmanes després hi va haver aquesta reunió entre 
representants de l’Ajuntament i membres de la Mancomunitat. 

Per tant, el que volem saber és:


Si és així, si va existir aquesta reunió?


Perquè no vam formar part d’aquesta reunió els partits que estem a l’oposició? 
Tenint en compte, a més, que potser d’ací a uns mesos formem part del govern del 
nostre municipi?


No cregueu que sent el partit que més ha insistit, almenys públicament, en posar el 
debat damunt la taula mereixíem, almenys, que se’ns informara de la reunió?


Quines conclusions es van traure d’aquesta?


Moltes gràcies


Vicent Tornero 	 	 	 Edgar Bellver                                                   
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PLENARI 28 DE MARÇ DE 2019

PREGUNTA 2 - MOLÍ VELL

En novembre de 2016 Reiniciem Canals vam presentar una moció en què es 
demanava que es catalogaren com a Béns de Rellevància Local diferents elements 
del nostre municipi. Aquesta moció, que es va portar al plenari de gener de 2017, es 
va aprovar per unanimitat per totes les regidores i regidors que formem el consistori. 
Ni el regidor de patrimoni del moment, el regidor del PSOE Antonio Orea ni l’actual i 
regidor d’urbanisme, Manu Sanchis, han portat endavant aquesta iniciativa. Un 
exemple és el Molí Vell, comprat mesos després per una empresa per una quantitat 
irrisòria.


Des de l’Associació Cultural La Pebrella s’ha sigut molt insistent al respecte i a 
hores d’ara estan, de nou, movent-se davant el perill que aquesta empresa 
propietària de l’immoble decidisca fer alguna actuació que pose en perill el seu valor 
històric i cultural. La passada setmana van fer una reunió on Diana Sánchez 
Mustieles arquitecta experta en patrimoni industrial ens va explicar el valor d’aquest 
espai, les seues possibilitats, així com els passos que havia de fer l’Ajuntament per 
posar-lo en valor i protegir-lo, catalogant-lo com a Bé de Rellevància Local. Va 
evidenciar que, després d’un acord plenari tot hauria de ser més fàcil i més ràpid.


No s’ha fet res fins ara, però potser ara, en època de campanya electoral, s’aprofita 
per a fer allò que no s’ha fet en dos anys. Benvingut siga, donat que la finalitat 
perseguida ho mereix, però llàstima de dos anys perduts.


El que volem preguntar és si per part del govern hi ha prevista alguna actuació al 
respecte? 


Moltes gràcies


Vicent Tornero 	 	 	 Edgar Bellver                                                   

Reiniciem Canals                  Reiniciem Canals                                



PLENARI 28 DE MARÇ DE 2019

PREC 1 - RÀDIO MUNICIPAL

Des dels inicis d’aquesta legislatura, una de les peticions que Reiniciem Canals vam 
fer, va ser una democratització de la ràdio municipal. En temps de governs anteriors 
la Ràdio Municipal era un espai vetat per als partits de l’oposició, com perfectament 
vosaltres millor que jo sabeu, i teníem l’esperança que en aquesta legislatura la 
Ràdio Municipal s’obrira a la participació pública i política, a la pluralitat dels partits 
que estem representats en el consistori. 

Lamentablement, tot i que als inicis, en un dels plenaris inicials, l’actual Alcalde i 
regidor delegat de la ràdio municipal ens va insistir que així seria, que fins i tot 
s’elaboraria un reglament i que s’instaurarien debats polítics en l’emissora. Res 
d’això s’ha fet. Ni s’han realitzat debats, ni s’ha elaborat el reglament, ni s’ha obert a 
la participació activa i plural dels grups que formem el consistori… S’ha venut com 
un guany que la intervenció per valorar els plenaris fora més àmplia i per a tots 
iguals, vaja, gràcies.

Per a nosaltres la ràdio municipal no potser un element que estiga controlat pel 
govern de torn i que servisca com un espai de publicitat del govern. Entre altres 
coses, perquè aquest espai el paguem entre totes i tots. Una emissora municipal ha 
de donar veu a totes les opcions polítiques que hi ha al consistori i, fins i tot, a 
aquelles que no hi estan representades, perquè no. L’actual ràdio ha fet entrevista 
rere entrevista als diferents regidors i regidores del govern i, principalment, a l’actual 
alcalde, per presentar les propostes que feien, utilitzant aquestes entrevistes com a 
publicitat de les bonances de la proposta i sempre sense espai per a la crítica.

Un govern fort i segur de si mateix no ha de tenir por a la crítica pública, sobretot 
perquè la crítica ens empenta a millorar i a exigir-nos més a nosaltres mateixos.

Per a nosaltres ha sigut un error no aprofitar aquesta legislatura per a reglamentar la 
gestió de l’emissora municipal de manera que no siga un element de publicitat del 
govern de torn, per a evitar la seua politització i el seu ús partidista.

El que demanem és que aquells que formem el nou govern municipal, tant aquelles i 
aquells que estem ara al consistori, com aquelles i aquells que accedisquen en 
aquest 2019, tinguem el seny suficient per no fer aquest ús de l’emissora municipal, 
que la reglamentem i que la posem al servei de tots i totes les ciutadanes del nostre 
poble.


Moltes gràcies
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PREC 2 - GESTIÓ MUNICIPAL

Per acabar volem fer un últim prec, el que serà l’últim dels nostres precs d’aquesta 
candidatura. Per a la gent que formem part del projecte de Reiniciem ens hem 
quedat curts amb aquest govern. 

És veritat que veníem d’uns anys en què els governs tenien un rerefons d’obscuritat 
que feia necessari que entrara certa llum pels finestrals. Però el nostre poble mereix 
una exigència major. 

En diferents ocasions s’ha volgut abanderar aquest govern de transparent i 
participatiu i, lamentablement, ni una cosa ni l’altra. A l’oposició no se’ns ha permés 
la participació en la presa de les decisions importants, i molt menys a la ciutadania. I 
la transparència tampoc ha estat la senya identitària d’aquest govern. No amagar-se 
no és sinònim de transparència. Cal obrir les portes, mostrar-se obertament perquè 
la gent del poble confie més si cap en la tasca política que es fa a l’Ajuntament. 
Explicar les situacions ben a les clares. La gestió de Risoncha és un exemple clar de 
falta de transparència.

Ha faltat un projecte clar de poble. No donar eixa sensació d’anar a sense rumb, 
esperant que ens caiguen propostes de diputació o d’altres estaments 
supramunicipals. Cal un projecte de poble, i cal fer-lo públic. Cal dir on volem arribar 
i els passos que ens agradaria fer per a arribar. Perquè així aquells i aquelles que 
han dipositat la confiança amb nosaltres, poden sentir que estem contínuament 
treballant per allò que volem, pel poble que volem.

Ha faltat valentia. En massa ocasions membres d’aquest govern s’han amagat rere 
la falta de tècnics o la falta d’un bon funcionament de l’Ajuntament per excusar-se 
per no fer una tasca o no portar endavant una iniciativa.

Ha faltat compromís. Compromís per portar endavant acords plenaris que, per 
estètica s’han aprovat i en els que després no s’ha treballat. A proposta nostra s’han 
aprovat entre altres, dues mocions per retirar la simbologia feixista dels carrers, una 
per a crear el Consell de la Infantesa, per a catalogar i protegir els Béns de 
Rellevància Local, per a elaborar un itinerari cultural… i en cap d’elles s’ha treballat.

Ha faltat autocrítica. Ha agradat, i fins i tot s’ha exigit la felicitació quan s’ha fet 
alguna cosa bona -felicitacions que, per cert, mai hem eludit, les hem fetes si ho 
hem cregut convenient- però mai s’ha acceptat de bona gana la crítica. Crítica que, 
en la majoria de les ocasions tenia intenció de construir, poques voltes de destruir. 

Ha sobrat ego i personalismes. La preocupació per mostrar algunes figures del 
govern a les xarxes de manera constant, furtant protagonisme, a la nostra gent, a 
les associacions que treballen al nostre poble… no és una bona forma d’empoderar 
als canalins i canalines. Cadascú té el seu espai, i és molt important que els i les 
polítiques coneguen el seu i no el sobrepassen, i molt menys per ocupar el que 
correspon a la ciutadania.

Lògicament tampoc Reiniciem ho hem fet tot bé. Hem pres decisions encertades i 
altres equivocades, com és lògic. D’algunes ens sentim ben orgulloses i d’altres no 
tant. Però del que estem i estarem orgulloses és d’haver treballat de valent, de 



vegades per damunt de les nostres possibilitats i de les possibilitats 
individuals d’alguns de nosaltres. D’haver fet, sempre, sense excepció, el que 
creiem millor per a Canals, sense pensar en els riscos que per a nosaltres 
podia comportar això. I haver mantingut una posició coherent, en tot moment. 
Tenim clar que estem per treballar per fer de Canals  un poble en què poder i 
voler viure i per açò no sols hem de fer, sinó també canviar la forma de fer. 


Per això, el que demanem en aquest prec és que els qui governen, o 
governem, en uns quants mesos, siguem valents, de veritat, deixem de costat 
egos i personalismes, siguem crítics i exigents amb nosaltres mateixos, 
tinguem compromís amb allò que diem i que fem, que escoltem a la gent i que 
els deixem l’espai que necessiten per empoderar-se i fer de Canals el seu 
espai polític.


Reiniciem, com Canals, ens mantindrem, sempre en moviment ;)


Moltes gràcies
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