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Cal exigir una resposta
clara: Hi haurà tren al
Port de Sagunt?

El ministeri no invertirà
en el cobriment de vies a
Sagunt

El grup municipal Compromís a
lA̓juntament de Sagunt ha fet ar-
ribar les seues demandes respec-
te de l e̓stat del Castell de Sagunt
i el seu conjunt arqueològic al
ministeri. Mitjançant una qües-
tió del senador Carles Mulet, el
grup ha reclamat a lʼadministra-
ció central que faça efectiva la
seua capacitat dʼintervindre i
adeqüe el conjunt com pertoca
als monuments de la seua im-
portància històrica. “Hi ha un
tema que està pendent des de fa
molts anys i Compromís ja ha
presentat algunes iniciatives. En-
tre altres, una proposta a les
Corts Valencianes sobre el canvi
de la titularitat. Sembla increïble
que en 2021 tant el Castell, com
el Teatre, continuen sent de titu-
laritat estatal en un país que pre-
sumeix de̓star molt descentralit-
zat”, assenyala el portaveu de
Compromís, Quico Fernández.

“Le̓stat en què es troba, a ho-
res dʼara, el Castell de Sagunt, és
indecent”, assenyala per la seua
part Pepe Gil, regidor de Com-
promís a Sagunt, “i la resposta
del ministeri ha evidenciat una
manca absoluta de preocupació i
voluntat”. En este sentit, des del
ministeri asseguren que “els tre-
balls realitzats han suposat”, no-
més, “una inversió de 4 milions
de̓uros entre lʼany 2000 i 2020”,
repartida en actuacions escasses
i sense cap tipus de seguiment
posterior ni una necessària
consolidació.

I de fet, “el resultat de̓stes in-
tervencions és paradoxal perquè,
per una banda sʼha aconseguit

rehabilitar espais que estaven,
literalment, caient-se, que esta-
ven en ruïna; però per una altra
banda, sʼha procedit a clausurar
algunes de les parts del Castell:
en estos moments, tota la Plaça
de la Conillera està tancada a
lʼaccés dels ciutadans i els cala-
bossos, que era una de les visites
més curioses del Castell, també
estan tancats, senzillament, per-
què no sʼhan portat a terme les
obres dʼaccessibilitat”, afegeix
Quico Fernández,

Precisament en esta línia as-
segurava en la seua qüestió, molt
encertadament, el senador de
Compromís, que “existeix, a
més, un vertader problema dʼac-
cessibilitat i seguretat, que com-
promet no sols la responsabilitat
del titular (Ministeri de Cultura)
en cas dʼaccident, sinó també la
conservació de les pròpies restes
i la seguretat de les persones.” I
la prova és lʼactual estat del mo-
nument, on els parxes es van su-
perposant a peces dʼun incalcu-
lable valor històric i cultural.

Projectades de manera urgent
i extraordinària, s e̓xecuten actu-
acions que van solucionant pro-
blemes, momentàniament, �ns
que és necessària una actuació
posterior per resoldre les man-
cances de la prèvia. Un munt
dʼine�ciència que va fent efecte,
lamentablement, en la situació
dels nostres monuments. I és
que la manca dʼun manteniment
fa necessàries este tipus dʼactua-
cions sobtades perquè, tal com
assegura el regidor de Compro-
mís per Sagunt, Pepe Gil, “si s e̓s-

tablira un condicionament plani-
�cat, el conjunt no patiria els
danys que, amb obres urgents,
sʼhan de reparar contínuament”.
La Porta dA̓lmenara né̓s un bon
exemple.

Els Voluntaris pel Patrimoni
han volgut sumar-se a esta de-
núncia, ja que, tal com assenyala
el seu president, Ismael Rodrigo,
“és totalment innegable que
l o̓bligació de l e̓stat, com a propi-

etari i responsable dʼun monu-
ment nacional com el Castell de
Sagunt, ha sigut avara i quasi fre-
gant en la desídia en el deure de
la seua conservació. Sagunt no
es mereix aquest tracte però en-
tra dins del tractament que els
valencians, des de fa segles, pa-
tim des del Govern Central. No-
més el traspàs de la titularitat a
la Generalitat Valenciana i lA̓jun-
tament de Sagunt podrien esta-
blir les bases per a recuperar
allò que seʼns ha negat segle rere
segle.”

Compromís continuarà en la
mateixa línia de reivindicació:
exigint un projecte que realment
aconseguisca que el Castell es
rehabilite i interprete a lʼaltura
de la seua importància.

De nou, hem hagut de formu-
lar la qüestió a través del nos-
tre senador Carles Mulet. La
resposta torna a ser decebe-
dora. Segons el ministeri “la
línia València-Sagunt-Castelló
té ja elevats nivells do̓cupa-
ció, que augmentaran pel pre-
sumible increment, en el curt
i mitjà termini, dels serveis de
llarg recorregut derivat de les
millores en la infraestructura
del Corredor Mediterrani. No
hi ha, en principi, capacitat
su�cient per a un nou servei
ferroviari de rodalia. Per a po-
der prestar eixe servei, sʼhau-
ria de disposar dʼuna nova lí-
nia ferroviària en el tram Va-
lència-Sagunt”.

En paraules del portaveu
de Compromís, Quico Fernán-
dez, esta torna a ser “una ma-
nera de dir no”. Per això,
“nosaltres el que demanem és
que se li plantege ja, directa-
ment, a lA̓juntament quina és

la resposta. En de�nitiva “rei-
vindiquem que s e̓studie, seri-
osament, esta alternativa de
transport ferroviari i que es
done una resposta clara, ben
argumentada, al nostre ajun-
tament i a la nostra ciutat”.

Gràcies a l e̓ncomanda de
la Generalitat, al setembre de
2015, l e̓mpresa pública de̓ngi-
nyeria INECO va realitzar un
estudi especí�c sobre la qües-
tió. Este estudi funcional de la
prolongació de la xarxa de ro-
dalia �ns a una estació al Port
de Sagunt assegurava que
existeixen factors que condi-
cionen lʼaccés del tren de ro-
dalia, però que no impossibi-
liten el projecte.

La resposta del Govern Cen-
tral davant la pregunta del se-
nador de Compromís, Carles
Mulet, sobre l e̓stat del projec-
te de cobriment de vies al seu
pas per Sagunt torna a posar
en evidència la indolència
de̓sta administració: “Les ac-
tuacions dʼintegració urbana
són actuacions de caràcter
essencialment urbanístic, que
hauran de ser assumides, di-
rectament, per les Adminis-
tracions Locals”, asseguren.

Malgrat la necessitat dʼuna
col·laboració per part del mi-
nisteri, tal com demana Qui-
co Fernández, portaveu de
Compromís a Sagunt, amb
esta nova resposta, el minis-

teri defuig del compromís ad-
quirit fa uns anys amb el pro-
jecte guanyador als Premis
Europan 8. “Quan jo era regi-
dor dʼUrbanisme presentà-
rem el nostre projecte als Pre-
mis Europan 8, concurs que
guanyàrem, i esta és la pro-
posta que es va compartir
amb ells per poder posar-la
en marxa”.

La qüestió queda reduïda,
doncs, a un tema econòmic.
No obstant, assegura Quico
Fernández, “ací hi ha un deu-
te pendent per part del Go-
vern Central per cobrir les
vies, que tindria un efecte
molt positiu per a la integra-
ció de la pròpia ciutat”.

Greus problemes
dʼaccessibilitat i
seguretat posen en
risc als i les
visitants
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Compromís va decidir no partici-
par a les concentracions locals
que es celebraren amb motiu de
la commemoració del Dia Inter-
nacional de la Dona, motivada
per l e̓xigència de responsabilitat
davant una situació sanitària que
demana noves maneres de se-
guir reivindicant el paper de la
dona a les nostres institucions i
organismes públics i privats.

Tractant de transformar la
reivindicació al carrer en una
reivindicació virtual, igual de
compromesa però capaç dʼarri-
bar a més persones, Compromís
va dissenyar una concentració
lliure de confrontació, oberta a
la resta dʼassociacions de la co-
marca i totes les persones i enti-
tats que sʼhi volgueren sumar. Es
tractava, en de�nitiva, do̓ferir
una concentració telemàtica,
complementària a les ja organit-
zades, en la qual es reivindicara
la necessitat de trobar noves vies
dʼassolir els objectius marcats
tant a nivell local i comarcal com
nacional i internacional.

Tal com a�rmava el manifest
defensat per la formació, “patim
una pandèmia mundial que no
ens permet ajuntar-nos, ni tocar-
nos, ni abraçar-nos. Enguany no
hem pogut eixir als carrers a ma-
nifestar-nos. I per això, la lluita
feminista pels drets de les dones
és més necessària que mai. La
pandèmia ha mostrat que el fun-
cionament de la nostra societat
capitalista es sosté en el treball
de cures que duen a terme, fona-
mentalment, les dones, però que

el sistema no reconeix. Els avan-
ços que sʼhavien assolit en els
darrers temps estan en perill de
retrocés perquè la pandèmia re-
força desigualtats i vulnerabili-
tats en els sistemes socials, polí-
tics i econòmics”.

D e̓sta manera, Compromís va
conjuminar a tots els col·lectius
del Camp de Morvedre-Alt Palàn-
cia, i tots els seus càrrecs institu-
cionals, per tal de reivindicar
una data que, enguany, exigia la
responsabilitat i el respecte per
part de totes les entitats públi-
ques de la comarca. Igualment,
volgueren evidenciar la seua vo-

luntat de no donar suport als dis-
cursos que tracten de polaritzar
el feminisme i apropiar-se dʼuna
“reivindicació que ens pertany a
totes i a tots els qui la defensem.”

Així, el col·lectiu comarcal feia
una crida a la unió per a la con-
secució do̓bjectius reals, mesu-
rables i que només es poden
traure endavant amb el treball
en totes les esferes de la vida, i
no sols amb concentracions. “Si
només s e̓n recordem de la igual-
tat en les dues dates que ens
marca el calendari de dies mun-
dials, serà com si ens posarem la
xapeta a la solapa i la guardàrem

al calaix després. Compromís és
un partit inclusiu, on la partici-
pació de les dones és fonamental
i només cal fer un repàs a les
nostres representants munici-
pals o càrrecs de partit per cor-
roborar una realitat en la qual
portem ja molts anys treballant.”

Com a eina de suport a les rei-
vindicacions, lʼagrupació comar-
cal de Compromís va editar un
Infocompromís especial 8 de
març amb els articles de dife-
rents dones del Camp de Morve-
dre, càrrecs electes a instituci-
ons públiques i ajuntaments, do-
nes vinculades amb el feminis-
me en entitats especí�ques i mi-
litants integrades a la formació
Dones amb Compromís.

Lʼacte, que es celebrava a les
19h per tal de no contraprogra-
mar la convocatòria de les con-
centracions físiques i permetre
la doble participació, va comptar
amb la presència telemàtica de
de regidores i regidors de tots els
ajuntaments de la comarca, re-
presentants de Diputació, Gene-
ralitat, membres de̓ntitats cívi-
ques i persones vinculades al fe-
minisme participaven, doncs, en
una concentració que pretenia
sumar-se a la reivindicació dels
col·lectius de dones i enfortir una
reclama que sempre ha estat de-
fensada per Compromís.

Cultura ha resprès la progra-
mació trimestral habitual i ho
ha fet amb la millor oferta
possible gràcies al treball del
departament i de la seua regi-
dora, Asun Moll, qui ha volgut
destacar l e̓sforç de tot el per-
sonal per donar continuïtat a
una programació dʼalt nivell.
“Com sabeu, Sagunt és un re-
ferent del nostre territori i
mantindre lʼactivitat al nivell
que es mereix requereix un
esforç que el nostre departa-
ment no ha estalviat en cap
moment. Agraisc la seua dedi-
cació i professionalitat per-
què, sens dubtes, és moment
de tornar a engegar este mo-
tor del qual tantes persones
en depenen.”

Malgrat lʼaturada obligatò-
ria de les últimes setmanes,
lʼactivitat de lʼàrea sʼha man-
tingut en marxa, preparant
alguns espais que requerien
una posada a punt, en parau-
les de la regidora, “ens hem
dedicat a adequar i millorar
els espais municipals per po-
sar-los a funcionar, de nou, en
les condicions més òptimes
possibles. La Casa de Cultura
del Port de Sagunt, el Teatre
de Begonya o el Centre Cultu-
ral Mario Monreal són la pro-
va que, malgrat tot, el depar-
tament de cultura mai no ha
estat aturat, perquè, tant el
personal com jo, com a regi-
dora, estem convençuts que
devem a la ciutadania el nos-

tre esforç permanent, però
també els ho devem a les
companyies i artistes que es
dediquen a oferir-nos els seus
espectacles i que tan mala-
ment ho estan passant en es-
tos moments…”

La cultura segura, doncs,
continua a Sagunt i ho fa amb
espectacles de teatre i musi-
cals per a totes les edats que
es repartiran entre els dife-
rents espais municipals. Sʼhi
afegiran les exposicions orga-
nitzades que, en esta ocasió
oferiran continguts de diversa
temàtica i disciplines variades
com la fotogra�a o la pintura;
i les projeccions setmanals
amb el suport de Nautilus
acabaran de completar l o̓fer-
ta dʼuna programació comple-
ta, adreçada a un públic di-
vers i que tracta de posar en
valor la cultura com a eix cen-
tral de la vida social dʼuna ciu-
tat que, no en va, va ser Capi-
tal Cultural Valenciana. Tal
com conclou la regidora, “ara,
el que toca és omplir les loca-
litats disponibles, respectant
totes les restriccions dʼafora-
ment i sent especialment es-
crupolosos amb les mesures
sanitàries, tal com fem de for-
ma habitual, per demostrar
que, de veres, som una ciutat
de cultura”.

En feminisme hem
de parlar la
mateixa llengua i
no polaritzar

Cultura reprèn
programació amb espais
municipals renovats
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Compromís al·legarà al projecte de
Costes per les seues de�ciències

Pepe Gil: "Regenerar les
nostres platges és urgent"

“Anys de degradació. Espais na-
turals públics que es tornen im-
practicables i perillosos. Veïns i
veïnes que veuen que les seues
platges queden oblidades per
Costes. Una successió de situaci-
ons que només pot ser resolta
mitjançant la pressió del conten-
ciós administratiu que demostra
la nostra intenció de seguir insis-
tint en la necessitat de cohesio-
nar l e̓xecució dels espigons dA̓l-
menara i La Llosa amb la im-
prescindible (ineludible i urgent)
regeneració de les nostres
platges.”

El Tinent dA̓lcalde dA̓lmardà
i regidor del grup municipal
Compromís per Sagunt, Pepe
Gil, ha manifestat així el total re-
buig del seu grup davant la pro-
posta presentada per Costes per
a les platges del sud de Castelló.

“Entenem la preocupació dA̓l-
menara, perquè sí, és preocu-

pant… però este projecte va, di-
rectament, en contra de les nos-
tres platges”.

I així ho van defensar a la co-
missió especial de platges cele-
brada en febrer entre els repre-
sentants municipals i que prete-
nia marcar les línies dʼactuació
per fer front a esta situació. “En
la comissió es va donar compte
del informe que ha elaborat el

professor Vicente Esteban Cha-
papría en el qual es fa una revi-
sió de tot el projecte que ha pre-
sentat Costes per a millorar i de-
tindre l e̓rosió a les costes del
nord de les nostres platges.”

Eixe informe posa en evidèn-
cia les diverses incongruències
plantejades als estudis elaborats
per la mateixa Direcció General
de Costes i altres institucions
respecte del projecte aprovat.
Assenyala Pepe Gil que “en este
punt és en el qual ha de basar-se
el recurs contenciós administra-
tiu que ha de presentar lʼajunta-
ment per fer front al projecte”.
Un projecte que, si anem a l o̓ri-
gen de la problemàtica, va ser
dissenyat pel govern del PP.

Davant dʼuna sol·licitud de
Compromís al Senat, el ministeri
ens informava al voltant de̓sta

qüestió, amb les paraules textu-
als: “l e̓stratègia per a la protec-
ció de la costa de Castelló com-
prèn el litoral entre el port de
Castelló i el Port de Sagunt, i té
per objecte analitzar l e̓fecte que
les actuacions a realitzar en el
sud de la província de Castelló
pogueren produir a Sagunt”.

Una asseveració que assumeix
que existiran danys a les platges
de Sagunt (Almardà, Corinto i
Malvarrosa) que es desprendran
de les actuacions dA̓lmenara i La
Llosa, i que hauran de ser soluci-
onats amb futurs projectes. Sem-
bla, doncs, que la desorganitza-
ció i el malbaratament dels re-
cursos públics continua sent una
eina necessària per tal dʼallargar
una qüestió tan manifestament
urgent com la regeneració de les
platges de Sagunt.

“És evident que no tenim res
contra Almenara, però, lògica-
ment, hem de defensar els in-
teressos de la nostra ciutat i de la
nostra platja. Tal com indica lʼin-
forme, entenem que estem en
una unitat territorial que va des
de Borriana �ns al Port de Sa-
gunt i, per tant, les actuacions
haurien de̓scometres s̓ de forma
conjunta”, afegeix el regidor de
Compromís per Sagunt.

A més a més, i per concloure,
assenyala que “el projecte no pa-
reix que done solució real i sos-
tenible a les nostres costes. Per
tant, Compromís opina que es
innegociable presentar el con-
tenciós administratiu, per a pa-
ralitzar, si es que es pot, l e̓xecu-
ció de la solució que ens presen-
ten per a salvar les costes del sud
de Castelló.”

El Tinent dA̓lcalde dA̓lmardà ha volgut tornar a ma-
nifestar la seua preocupació davant la recent adjudi-
cació de les obres del projecte que Costes ha definit
per a les platges dA̓lmenara i la Llosa. En esta línia,
assegura Pepe Gil que, “estem molt preocupats i
comprenem la preocupació que manifesten el veïns
perquè els informes que encomanàrem al professor
de la Universitat Politècnica de València, que treba-
lla en el laboratori de Costes i és un especialista en
la matèria, demostren de forma incontrovertible
que l̓afecció de̓stes obres que estan previstes seran
molt negatives per a les nostres platges.”

“Com tots sabem, els efectes de qualsevol inter-
venció en la platja no són immediats i, de ben segur,
la comissió de seguiment que està prevista que es
celebre tindrà una actuació prou limitada ja que,
difícilment, allò que puguen estar fent demostrarà
un efecte positiu o negatiu en breu.”

Respecte del projecte que sʼha presentat per a les

nostres platges, afegeix Pepe Gil que, “entenem que
té moltes mancances. De fet, anunciem ja que Com-
promís presentarà al·legacions a este projecte de
Costes per poder millorar-lo i garantir així l̓estabili-
tat de les nostres platges de forma ja sostenible. No
pot ser que estem a expenses de que un temporal
puga desfer tot el treball i dur-se tot el material
da̓rena i grava… i que el problema se̓stiga repetint
de forma continua i constant. És a dir, que des de
Compromís, independentment de les al·legacions
que puga presentar l̓Ajuntament, i que ja han sigut
encarregades a una empresa, presentarem les nos-
tres pròpies al·legacions i demanem la col·laboració
a tots els tècnics que vulguen col·laborar en la seua
elaboració”.

El regidor de Compromís conclou: “és necessari
que, de la manera més ràpida possible, presentem
el contenciós per tal de paralitzar les obres a
Almenara”.

“Si bé sempre hem estat pen-
dents de la degradació de les
nostres platges, des que entrà-
rem a governar, al 2015, ens
hem pogut involucrat en el tema
des de l̓acció directa amb el mi-
nisteri i la demarcació de costes
(abans, ni ens rebien). Hem es-
tat al costat de l̓associació de ve-
ïns, d  ̓ AGRÓ i de tots els
afectats/ades, i ho hem fet per-
què ens sembla vergonyós l̓estat
de les nostres platges.

Al 2018 encomanàrem un in-
forme que aportà llum científica
a allò que ja intuíem. Ara dispo-
sem da̓ltre informe que ens as-
segura que les actuacions pre-
vistes pel ministeri a la zona sud

de Castelló seran perjudicials
per a les nostres platges, i deixa
moltes ombres respecte del pro-
jecte que es té previst executar.

Sempre ho hem dit: no vo-
lem cap mal per ningú, no vo-
lem que la situació de les nos-
tres platges veïnes, sa̓greuge,
però tampoc volem que la solu-
ció per uns ens perjudique enca-
ra més. No es tracta dʼimposar
les actuacions a Sagunt per da-
munt de cap altre municipi,
però sembla de justícia que Sa-
gunt no quede per sota tampoc,
no?

Regenerar les nostres platges
és un tema de dret, da̓ccessibili-
tat i de justícia. No hi ha més.

No estem en
contra
d'Almenara, però
hem de defensar
els interessos de la
nostra ciutat



El Somriure 5

Compromís va presentar, al ple
de febrer, una moció en contra
de la incineració de residus a la
nostra ciutat, no sols sanitaris,
sinó de tot tipus perquè tal com
va expressar el portaveu del
grup municipal, Quico Fernán-
dez, “entenem que és la toleràn-
cia a la incineració de residus el
que permetria incinerar, també,
residus sanitaris. Eixa és la base
de la problemàtica que patim
des que es concedira lA̓utoritza-
ció Ambiental Integrada a
Lafarge”.

Precisament, la incineració
de residus a la nostra ciutat ha
estat objecte de debat en diver-
ses ocasions al si de la Corpora-
ció Municipal. En 2009, 2011,
2013 i 2019 el Grup Compromís
va portar al plenari la seua opo-
sició a esta manera de tractar
els residus i, tot i el vot canviant
dʼalguns grups, en les diferents
proposicions presentades al
llarg dels anys, les mocions
sempre sʼhan aprovat per una
àmplia majoria dels grups.

Ja en 2013, el plenari va acor-
dar presentar davant el TSJCV
un recurs contenciós-adminis-
tratiu contra el Pla Integral de
Residus de la Comunitat Valen-
ciana (PIRCV 2013), entre altres
motius, per no justificar la je-
rarquia en el tractament de resi-
dus i per facultar a sectors in-
dustrials afins a la incineració,
com les cimenteres, sense de-
mostrar la no afecció d e̓stes ins-
tal·lacions a la salut de les
persones.

En esta ocasió, lʼoposició es
lliurava en contra de la decisió
de la Conselleria de Sanitat dʼin-
cinerar residus sanitaris, deri-

vats del tractament de la Covid,
a la planta de Lafarge a Sagunt.
Finalment, la Conselleria de
Medi Ambient no ho ha autorit-
zat.Tal com assegurava Quico
Fernández, “hem tret dos con-
clusions importants en estes
setmanes: per una banda, que la
nostra iniciativa, les nostres
gestions i el nostre posiciona-
ment, han servit, junt amb el
dʼaltres organitzacions per a pa-
rar este despropòsit en la planta
de Sagunt. Creem que esta és la
gran notícia, creem que sʼha
aconseguit lʼobjectiu. Per tant,
Compromís està raonablement
satisfet de la nostra iniciativa,
que és del que es tractava. Més

enllà de parar la crema de resi-
dus sanitaris, el nostre objectiu
és que no es cremen residus
procedents de processos indus-
trials, alguns perillosos: neumà-
tics, líquids… en fi, residus per
als quals no considerem que
este siga el lloc més convenient;
ni en la nostra planta ni en cap
planta, però, evidentment, el
nostre àmbit dʼactuació és la
nostra ciutat. Este objectiu està
aconseguit.”

Per altra banda, la moció no
va prosperar perquè, sorpre-
nentment, es va produir una
unió de tota la oposició amb el
partit socialista que, a més, és el

responsable del Departament
de Medi Ambient. “Esta no es la
primera vegada que açò ocorre i
per a nosaltres, evidentment, és
preocupant que un partit de
progrés sʼalinie, ja en més dʼuna
ocasió, amb una oposició que
no té, precisament, un perfil de
defensa del Medi Ambient ni de
les polítiques progressistes
però, eixa és una qüestió que se
lʼha hauran de fer mirar”, afegia
Quico Fernández.

El tema de residus arranca de
la possibilitat de cremar residus
com a combustible per fer fun-
cionar les instal·lacions industri-
als. És allò que sʼanomena coin-
cineració en les cimenteres o,
utilitzant algun eufemisme, va-
lorització energètica. És a dir,
que “alguns a la contaminació
lʼanomenen valorització energè-
tica perquè sembla que queda
millor però en realitat el que es
fa és cremar residus i no sem-
pre, em fa la impressió, que
amb totes les garanties”, afegia.

Compromís sʼha oposat sem-
pre i va a continuar oposant-se.
Governe qui governe. “Nosaltres
no mirem el color polític que hi
ha a la Conselleria o a la Gene-
ralitat perquè la nostra obliga-
ció és defensar els interessos de
la nostra ciutat i, evidentment el
benestar dels ciutadans, i més
encara quan es tracta de temes
de salut”, continuava Quico
Fernández.

Des de Compromís per Sa-
gunt, com ja han assenyalat en
moltes ocasions, ha arribat el
moment de dir prou. Tant si són
residus sanitaris dʼEPIS no CO-
VID com altre tipus de residus.
“Volem ser una ciutat lliure de

incineració perquè, les instal·la-
cions de Lafarge es situen dins
de la pròpia trama urbana. Al
costat dʼinstal·lacions educati-
ves, de zones residencials, de
zones de caràcter comercial. És
a dir, és una fàbrica integrada
dins de la pròpia ciutat, i per
tant, ha de ser especialment ga-
rantista per a evitar qualsevol
tipus de risc per a la salut de les
persones, ja siga per emissions,
pel transport, o per qualsevol
accident que seʼn puguera
derivar.”

La incineració o la coincine-
ració suposen un malbarata-
ment de matèries primeres,
mentre que la gestió sostenible
alternativa contribueix a l e̓stal-
vi de recursos. Els processos
dʼincineració produeixen dioxi-

nes i furans, contaminants bioa-
cumulatius i persistents que po-
den afectar la salut de les perso-
nes. A més els centres de reuti-
lització poden arribar a generar
fins a 10 vegades més ocupació
que la incineració. Una bona
gestió de residus no només és
necessària per a reduir els im-
pactes al nostre entorn i gene-
rar un estalvi per a la societat,
sinó sobretot per a millorar la
qualitat de vida i la salut de les

persones.
“Creem que esta planta de

Lafarge està per a produir ci-
ment i no per a ser una incine-
radora que no és la seua vocació
ni la seua raó d e̓xistir. Per este
motiu, volem agrair a la Conse-
lleria de Medi Ambient que, fi-
nalment, no haja autoritzat esta
incineració en la planta de Sa-
gunt i esperem que els ciuta-
dans prenguen bona nota de
quins són els posicionaments
dels partits polítics en un tema
que és preocupant i molt sensi-
ble perquè afecta al Medi Ambi-
ent i afecta a la salut”, concloïa
el portaveu municipal de
Compromís.

De nou, els grups sʼhan retra-
tat en la moció presentada per
Compromís que pretenia evitar
que en el 2023 es tornara a con-
cedir lA̓utorització Ambiental
Integral a la planta de Lafarge a
Sagunt, qüestió que està en la
base de tot el problema amb la
incineració de residus sanitaris.
Perquè, “malgrat que ara tin-
guera un caràcter extraordinari,
ni esta necessitat puntual justi-
fica que es puguen utilitzar les
instal·lacions de la nostra ciutat
per a este ús any rere any.”

La incineració de residus, ja
siga de tipus sanitari o de qual-
sevol altra procedència, té un
impacte altament negatiu en
termes mediambientals i de
qualitat de vida de les persones
de la ciutat. Un municipi com
Sagunt ha d e̓xigir uns instru-
ments de gestió que complis-
quen la jerarquia de residus, i
que no afecten la qualitat de
lʼaire i per tant la salut de les
persones de l e̓ntorn.

“Sens dubte, hauria de prohi-

bir-se la incineració, coincine-
ració o valoració energètica de
residus a tota empresa o indús-
tria de la nostra localitat, espe-
cialment quan es tracte de plan-
tes situades geogràficament tan
a prop dels nuclis urbans, més
encara si el residus tenen com-
ponents substàncies potencial-
ment lesives.”

Compromís
sempre sʼha
oposat a la
incineració de
residus a Sagunt
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Factura
elèctrica:
parem el
descontrol
de preus

Compromís promou
noves ajudes a pimes i
autònoms/es de Sagunt

El ple aprova demanar
l'ampliació dʼhoraris a
Correus

Sagunt, mitjançant una declara-
ció institucional de tots els grups
municipals, ha donat suport a la
proposta de reclamar un Pacte
dʼEstat per la Indústria davant el
Govern Central. Es tractava
dʼuna iniciativa necessària ja que
la política industrial ha sigut du-
rant molt de temps “una gran ab-
sent per a lA̓dministració Cen-
tral, la qual cosa ha contribuït a
lʼafebliment general dʼun sector
tan important com lʼindustrial.”

I és que, tal com assenyala el
text, “ja a la declaració instituci-
onal per la reactivació econòmi-
ca de la Comunitat impulsada
per la Comissió dʼIndústria es va
plantejar la necessitat dʼaconse-
guir un Pacte dʼEstat per la In-
dústria, consensuat amb els
grups parlamentaris, organitza-

cions sindicals i empresarials,
amb la �nalitat de donar con�-
ança al sector i afavorir lʼatracció
de noves inversions.

Ara, amb la crisi per la CO-
VID-19, este Pacte dʼEstat per la
Indústria es fa més necessari.
Així, el fort xoc que produirà en
el curt termini a lʼaturada dʼacti-
vitat per les mesures de con�na-
ment i estat dʼalarma per a fer
front a la pandèmia, li seguirà
un posterior procés de recons-
trucció econòmica i social que
permeta recuperar, el més
prompte possible, la senda per-
duda amb lʼaparició del virus.

Este és, doncs, ”un procés que
necessitarà del major consens
possible per a la seua consecu-
ció, entorn dʼun nou Pacte per a
la Reconstrucció Econòmica i

Social de tot el territori estatal.
Este pacte de reconstrucció serà
negociat en una Comissió No
Permanent per a Reconstrucció
Social i Econòmica en el Congrés
dels Diputats, després de lʼacord
aconseguit pel president del Go-
vern i el principal líder de
l o̓posició.

La cerca del pacte entorn
dʼaquesta Comissió suposa una
oportunitat per a incloure en els
acords entre els grups de la Cam-
bra el necessari Pacte per la In-
dústria, consensuat també amb
els agents socials, i que permeta
la ràpida recuperació del sector.”

El preu de la llum ha patit
una gran pujada els primers
dies de 2021. Una pujada es-
pecialment perversa perquè
coincideix amb l̓onada de
fred causada per Filomena.
Da̓ixò sʼhan aprofitat les
companyies energètiques,
que no sols es beneficien
dels diners de usuari/es,
sinó també de diners pú-
blics mitjançant ajudes al
sector.

El grup Compromís a Sa-
gunt demanava, al ple de fe-
brer, instar el Govern dʼEs-
panya a posar fre a l̓especu-
lació energètica amb el con-
trol de preu; a que estudie la
creació dʼuna empresa pú-
blica energètica; i a reforçar,
encara més, les polítiques
dʼimpuls a l̓autoconsum fo-
tovoltaic, la generació distri-
buïda i les Comunitats Ener-
gètiques Locals.

La pobresa energètica
contínua sent un greu pro-
blema per a milers de llars.
Les mesures com el bo soci-
al elèctric van en bona di-
recció però són només des-
comptes dʼun 25% en part de
la tarifa i subjectes a un límit
de consum energètic. Si el
preu de l̓energia es dispara
es llança a milers de famíli-
es a la pobresa energètica.

Compromís per Sagunt ha de-
manat que lʼadministració
central sʼhi afegisca a les acci-
ons iniciades per lA̓juntament
de Sagunt i el govern de la Ge-
neralitat, dirigides a pal·liar
les conseqüències dels tanca-
ments i les limitacions patides
als últims mesos per sectors
especialment castigats per la
Covid.

Compromís ha demanat
que es posen en marxa els
mecanismes perquè els fons
europeus arriben a Sagunt i es
destinen a qui més ho neces-
sita, ja que “lʼactuació estratè-
gica a llarg termini ha de vin-
dre de lʼEstat i dʼEuropa per

tal de reconstruir l e̓conomia
des de l e̓cologia, la digitalitza-
ció i la resiliència.”

Assenyalava la regidora de
Compromís, Asun Moll, que
“les administracions que mi-
llor coneixem les di�cultats i
necessitats de les persones i
les empreses som els ajunta-
ments. Per això hem de parti-
cipar decisivament en la de�-
nició dels criteris que per�la-
ran la destinació dels fons eu-
ropeus i en la formulació del
contingut dels projectes de
reconstrucció”.

Compromís ha presentat una
moció per demanar lʼamplia-
ció dʼhoraris de Correus a Sa-
gunt. La moció, que es va
aprovar, assenyala els preju-
dicis que la reducció dels ho-
raris està causant a la
ciutadania.

A la ciutat hi ha dues o�ci-
nes: una a Sagunt i una al
Port de Sagunt. Des de que es
va implantar lʼEstat dA̓larma,
fa més dʼun any, les dues o�-
cines han reduït el seu horari:
Lo̓�cina de Sagunt està ober-
ta als matins de dilluns a di-
vendres, i la del Port de Sa-
gunt de matí i vesprada, quan
abans de la pandèmia ambdu-

es o�cines obrien també dis-
sabtes de matí.

Reduir horaris ha empitjo-
rat la qualitat del servei, i ha
di�cultat lʼaccés al mateix a
persones que sols poden acu-
dir durant les vesprades o els
dissabtes. Si es vol fer alguna
gestió durant el cap de setma-
na la localitat més propera on
cal de desplaçar-se és Valèn-
cia, tot i que algunes funcions
com la recepció de noti�caci-
ons o paquets que depenen
exclusivament de l o̓�cina
més propera.



El Somriure 7

Asun Moll:
"Després
d'esta
parada
obligatòria...
Tornarem!"

Ajudes econòmiques i de
recolzament al món faller
de Sagunt

J.M. Tarazona: "Consell
Escolar Municipal, garant
de l'educació pública"

El portaveu municipal de Com-
promís a lA̓juntament de Sagunt,
Quico Fernández, ha volgut fer
públiques les apreciacions del
seu grup sobre la qüestió del
Pantalà. En este sentit, assegura
que “hem de deixar clar, de nou,
lʼincompliment per part de lA̓u-
toritat Portuària dels diferents
convenis que sʼhan signat en els
últims anys i, especialment, de
lʼúltim”. Respecte del �nança-
ment del projecte presentat, Qui-
co Fernández afegeix que, “ ha
de comptar no només amb la
quantitat que està prevista al
conveni sinó, sumar allò que es
calcule que lA̓utoritat Portuària
va deixar dʼinvertir per al mante-
niment de la infraestructura. El
projecte ha de comptar amb el
�nançament su�cient per deixar

esta infraestructura de la mane-
ra més digna possible.”

A més, el portaveu de Com-
promís, ha volgut valorar un al-
tre dels punts inclosos al docu-
ment, recordant que estes “ al-
tres obligacions per part de lA̓u-
toritat Portuària que són tant o
més importants. Especialment
lʼadequació del Moll Nord per a
la seua apertura a la població.
Este és el gran canvi de lʼúltim
conveni i és que tot este sector
ha de̓star lliure per a que els ciu-
tadans puguen disfrutar dʼun es-
pai que mai no sʼhauria dʼhaver
tancat i per això és necessari que
resolga ja el tema de les conces-
sions i que treballe en lʼaccés per
a tota la gent a este espai.” Esta
és una de les exigències fetes per
part del grup Compromís davant

lʼ entitat al llarg dels últims anys,
de manera continuada, per po-
sar en valor un espai cívic neces-
sari per a la integració del port
en la ciutat.

“Crec que portem molt de re-
tard, precisament, tant en el pro-
jecte com en les obres. Nosaltres
anem a estar pendents perquè
no pot ser que lA̓utoritat Portuà-
ria, de manera unilateral, in-
complisca els seus convenis i
deixe a lA̓juntament fora de joc,
quan lA̓juntament sempre ha
complit amb totes les obligaci-
ons que estaven recollides en els
diferents convenis. Esperem que
es prenguen ja decisions i que,
en un termini curt, tot quede re-
solt”, ha conclòs Quico
Fernández.

“Arriba març i torna eixe
sentiment de tristor que ja
patírem la̓ny passat. La in-
dumentària enfundada a la̓r-
mari, els monuments als
magatzems, els casals sense
soroll de dinars multitudina-
ris i celebracions de premis,
les flors als camps, la pólvo-
ra silenciada i les bandes de
música sense cercaviles.
Torna el sentiment, perquè
està massa lligat al nostre
caràcter valencià, però sols
serà de moment, perquè tor-
narem al carrer.

Falleres i fallers de Sa-
gunt, estem a la vostra dis-
posició per oferir-vos el nos-
tre treball i col·laboració.
Vull llançar-vos un missatge
de̓sperança i compromís: la
festa renaixerà del repòs
quan les circumstàncies ens
ho permeten, adaptant
la̓genda pública a les restric-
cions sanitàries i marcant un
nou calendari.

Les nostres falles són un
emblema cultural que torna-
rà a brillar perquè este pa-
rèntesi obligatori només és
una aturada puntual. Hem
de mantindre un alè de̓spe-
rança per poder plantar, cre-
mar i tancar le̓xercici 2020-
2021…

TORNAREM!”

Asun Moll recordava que “des
de lA̓juntament sʼhan impul-
sat ajudes al sector de la indu-
mentària fallera per diferents
vies. En primer lloc, amb el
Pla de PIMES i autònoms, que
incloïa a aquest tipus de̓mpre-
ses. En segon lloc, el departa-
ment de comerç ha llançat re-
centment la campanya de pro-
moció de tendes dʼindumentà-
ria valenciana amb el lema
“Estimat Molt” amb l e̓ncoma-
na de 120 cors elaborats en 4
tendes de la ciutat.

Des del departament de
Festes i Cultura Popular, sen-
se pressupost afegit i amb re-
colzament de l e̓quip de go-

vern, ha destinat una ajuda
econòmica directa i nominati-
va (38.000€) a les associacions
falleres dirigida al foment del
monument per tal dʼadaptar,
ampliar, transportar i reparar
tots els ninots emmagatze-
mats ara mateix ja un any.”

A açò sʼhi afegeixen les aju-
des de la Conselleria dʼEcono-
mia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball, que
sota el Decret de llei 3/2021 i
el paraigües del PLA RESIS-
TIR, es destinaran a artesans,
amb una dotació de 7 milions
de̓uros per tal de donar un
respir a tots els artesans que
viuen del món de la festa.

“Les propostes i presa de de-
cisions del nostre CEM han
estat claus per forjar la xarxa
de centres de la nostra locali-
tat i per descomptat, a lʼhora
dʼimpulsar polítiques educati-
ves per enfortir la igualtat
do̓portunitats, la cohesió so-
cial i la convivència.

El disseny del Mapa Esco-
lar de Sagunt presentat pel
CEM al Ple de lA̓juntament fa
alguns anys dona resposta a
les necessitats en matèria
dʼinfraestructures educatives
presents i futures de la nostra
ciutat. Per la qual cosa, el
nostre Consell Escolar Muni-
cipal, és clau en la conceptua-

lització, proposta i desenvolu-
pament de centres com és el
cas de lʼIES N.5.

El nostre CEM sempre ha
treballat propostes de millora
de la qualitat educativa i con-
vertir a Sagunt en una Ciutat
Educadora. Nosaltres des de
Compromís sempre hem do-
nat suport a les propostes del
CEM i les hem impulsat. No
cal dir que aquesta trajectòria
fa que el nostre Consell Esco-
lar Municipal, siga pioner i
tot un referent en el País
Valencià.”



L'Anecdotari d'AVIVA torna i necessita la
teua participació
L̓agència de Promoció del Valencià de Sagunt, en-
capçalda per la regidora de Compromís, Maria Jo-
sep Soriano, ha tornat a posar en marxa lo̓ferta de
vídeos per a la promoció de lʼús del valencià en els
àmbits socials i privats de la ciutadania saguntina.

Esta es una de les nombroses iniciatives que la
regidora de Compromís ha dut endavant als darrers
mesos per tal da̓nimar a joves i majors a implicar-
se amb lʼús i la defensa de la llengua.

Amb este objectiu, el departament ha reprès el
disseny de continguts multimèdia que pretenen lli-
gar lʼús de la llengua amb anècdotes de la vida de
les persones.

Així, cada mes es prepararà un nou video per tal
da̓mpliar el ventall disponible tant en temàtica com

en estil. Després dʼuna una edició on es rotulen i
sʼhi afegeixen imatges relacionades amb el contin-
gut, poden ser compartits a les xarxes socials.

Divertits, emotius, curiosos i sorprenents, els ví-
deos suposen una nova manera de promoure la
participació ciutadana.

Animat̓, perquè gràcies a la teua col·laboració, la
ciutat pot mantindre en marxa este nou suport de
promoció que ajuda a assimilar la nostra llengua a
les persones interessades en conèixer-la i fer-la ser-
vir. Només has de̓nviar un vídeo horitzontal dʼ1-2
minuts sobre una anècdota de la teua vida en valen-
cià a mj.soriano@aytosagunto.es. Pots contactar
amb lA̓gència de Promoció del Valencià (Avivasa-
gunt) a la seua pàgina de Facebook.

mailto:mj.soriano@aytosagunto.es

