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El 6 d’octubre passat els alcaldes d’Albalat dels 
Sorells i Meliana i Foios van firmar un conve-
ni per a la presentació conjunta del projecte 
d’inversions europees anomenat EDUSI (Estra-
tègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat).

-Has afirmat que Europa és una oportunitat 
per a Foios, per què?

Mireu, Foios necessita inversions i la situació 
del municipi i les restriccions de l’Estat en ma-
tèria de finançament ens han obligat a buscar 
alternatives. El projecte europeu que hem pre-
sentat conjuntament Meliana i Albalat i Foios és 
molt ambiciós, però si l’obtenim, moltes de les 
inversions que el poble necessita, com ara la 
continuació de la ronda o l’impuls del Polígon 
de la Mar es podrien fer en molt menys temps 
que només amb recursos exclusivament muni-
cipals.

- En quina situació està hui l’ajuntament?

Continuem carregant amb les decisions que 
s’han pres en el passat,  fonamentalment una 
mala gestió econòmica, i una pèssima plani-
ficació urbanística. Un gasto molt superior als 
ingressos que ha produït un deute de 4 milions 
d’euros en préstecs i factures sense pagar. A 
més, quotes d’urbanització i impostos sense 
cobrar per més de 2 milions, sentències con-

tràries per més d’un milió i expropiacions que 
l’Ajuntament ha pagat a preu d’or. Com a exem-
ple més clar ha estat la gestió del Sector Sud.

- Per què l’heu presentat els tres pobles?

L’EDUSI és un pla al que només poden optar 
pobles, o conurbacions de pobles, que comp-
ten almenys amb 20.000 habitants, requisit 
que entre els tres complim, a més de ser tres 
pobles veïns amb una estructura i necessi-
tats molt semblants que fins ara havien viscut 
d’esquenes.

- Sergi, quina és la valoració dels vint mesos 
de govern?

Estem en un bon moment, tenim un govern de 
coalició i lleialtat i comprensió entre els socis. 
Hem posat ordre en els comptes, paguem pun-
tualment els proveïdors, estem modernitzant 
l’Ajuntament i millorant el funcionament que 
era un desastre. Estem impulsant projectes 
urbanístics paralitzats o oblidats, s’estan fent 
obres en tot el poble i gestionem amb el govern 
valencià inversions que estaven parades en les 
Conselleries, com ara els accessos al poble per 
la carretera de Barcelona i l’ampliació i reforma 
del col•legi Mare de Déu del Patrocini.

per Foios

El primer dilluns i el tercer dilluns de cada 
mes a les 19.15h, t’esperem a l’Ajuntament.

Un diputat del PP s’ha mofat de l’ús del valencià de 
la diputada de Compromís Graciela Ferrer, durant 
el debat sobre la Llei de Pesca celebrat el passat 
mes de gener a les Corts Valencianes.

Graciela, nascuda a Mar del Plata (Argentina) és 
diputada de Compromís i veïna de Foios, llicen-
ciada en Econòmiques, amb màsters en Economia 
Ecològica i Gestió i com a professora associada 
fins el 2015 a la Universitat de València. 

Si hablara castellano no se haría tanto lio.  Això li 
ha dit Fernando Pastor del PPCV i d’Alcoi, davant 
la intervenció de Graciela. La resposta de Graciela, 
que fa servir el valencià sempre i en totes les seues 
intervencions ha sigut afirmar que comentaris com 
aquest reflecteixen el valor que el PP li concedeix 
al valencià, una llengua que m’agrada utilitzar i en 
la qual em trobe molt còmoda.

No és la primera volta que membres de la dreta 
valenciana manifesten públicament el seu menys-
preu pel valencià. En el ple de Vinalesa on Vicente 

Soler, regidor del PP exigeix a l’alcalde del PSPV, 
que a ell li parle en castellà; en Castelló de la Plana 
és el portantveu de C’s que abandona la sessió en 
protesta perquè la regidora de Compromís res-
pon una pregunta del públic en valencià o l’antic 
alcalde de Requena Berasaluce, ara diputat pro-
vincial: “por educación podría usted dirigirse a mí 
en castellano”.

Aquests incidents demostren la falsedat i la hipo-
cresia dels qui es presenten com a defensors de 
les “essències” valencianes i realment, en el seu 
dia a dia i en les seues actuacions, menyspreen els 
que fan ús públic del valencià. 

La nostra diputada els demostra amb la seua ac-
titud que el valencià és llengua d’integració i ús 
normal, en la vida diària, en les classes en la Uni-
versitat i en el Parlament Valencià. Una lliçó front 
aquells que la fan servir solament com a element 
de conflicte entre els valencians...i després  no la 
usen.

Graciela Ferrer 

#A la valenciana

Projectes europeus 
per a Foios

“Ronda i Polígon de la Mar  
són les inversions prioritàries” 
-Sergi Ruiz

Un diputat popular menysprea 
l’ús del valencià



Els errors s’arrosseguen durant anys i hipotequen un poble, en ocasions du-
rant decennis. És el cas del Sector Sud de Foios. La zona, que va des de la 
piscina fins el Barri, amb més de 56.500 m2, és un exemple del que un Ajun-
tament no hauria de permetre mai.

Les obres s’iniciaren en el 2001 amb l’aprovació de tota l’edificabilitat que 
el PGOU de l’any 89 permetia, quasi el doble de la que establia la llei en el 
moment de l’aprovació. Això abocà a Foios a continuar l’urbanisme de carrers 
estrets, edificis excessius i sense zones verdes que hem patit estos anys. La 
solució tècnica existia, i era l’homologació de la zona a la nova normativa ur-
banística, més avançada i raonable, però s’optà per la pitjor solució, impedint 
rebaixar l’edificabilitat i modificar les condicions poc favorables del sector.

Per desgràcia, els problemes no havien acabat. Ben prompte vingueren els 
contratemps amb un agent urbanitzador i una direcció d’obra que modificaren 
el pla inicial i incrementaren el cost de la urbanització en més d’un 40%,  
la qual cosa l’ha convertida en la més cara de la història de Foios, vora 75 € 
per m2, front als 30 o 40 € per m2 de cost normal.

Eren els anys del boom i els diners de les llicències d’obres i els permisos co-
rrien a cabassades i s’ingressaven a les arques municipals. Però l’Ajuntament 
no actuava i entre el 2007 i el 2010, el govern del Partit Popular acumulà 
retards en el pagament de les certificacions d’obra i va ocasionar demores de 
més de 2 anys, per les quals l’Ajuntament ha hagut de fer front estos mesos a 
una sentència de 245.000 € solament en interessos.

Per acabar-ho de rematar, s’han deixat de cobrar, com a mínim 523.000 € en 
quotes d’urbanització als propietaris dels terrenys. Més fort encara, el mateix 
govern ha deixat perdre el dret preferent al cobrament d’estes quotes, que 
garanteixen els solars de la urbanització, amb una alta probabilitat de no recu-
perar finalment el deute o, en tot cas, si es poden cobrar, serà després d’una 
gestió molt laboriosa i incerta.

Podem dir, sense faltar a la veritat, que la mala gestió ha regalat a alguns 
propietaris una bona part de la urbanització del Sector Sud, en el que ha estat 
el pitjor negoci urbanístic de la història de Foios.

L’informe del Tribunal de Comptes sobre les eleccions de 2015 diu clarament 
que el finançament electoral de Compromís és completament legal i per 
això, no ha tocat la subvenció electoral que correspon a Compromís.

La decisió Compromís de no demanar préstecs per finançar la campanya 
electoral, i poder mantindre sempre una plena independència política dels 
Bancs, va fer que la campanya es pagara dels seus propis recursos. Tots els 
comptes estan publicats a la secció de transparència de la pàgina web de 
Compromís i són accessibles a qualsevol usuari.

Des de Compromís, volem destacar que, al contrari del que asseguraven 
des del Partit Popular, la coalició no té cap deute de la campanya electoral del 
2015, i totes les seues fonts de finançament són legals i compleixen rigoro-
sament el que disposa la Llei de Finançament de Partits Polítics.

Hi ha dies en què per a un usuari de Renfe és més ràpid anar a Madrid, per 
a desplaçar-se des de València a Barcelona i viceversa, que recórrer la dis-
tància més curta. Almenys saps el que dura el viatge, un poc més de quatre 
hores i quart canviant d’un AVE a un altre a Atocha.

Fa uns dies els viatgers de l’Euromed que cobreix la ruta entre Barcelona i 
València, segona i tercera capital d’Espanya, tardaren sis hores a completar 
un recorregut de 350 quilòmetres, 40 menys que la distància entre València-
Madrid que els trens d’alta velocitat són capaços de recórrer en una hora i 
35 minuts.

El Corredor Mediterrani i les infraestructures són un caos de demores, obres, 
incompliments, queixes i reclamacions d’empresaris i d’usuaris. Però és un 
incompliment més, els valencians tenim el pitjor finançament, les carreteres 
amb més sinistralitat i el transport de l’Àrea Metropolitana de València sense 
cap inversió, front a Madrid i Barcelona.

Ara la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vingut a 
València i ha afirmat el que tots sabem:  que el Corredor Mediterrani és fona-
mental per vertebrar Espanya i Europa i tot el que ha promés és “sensibilitat” 
i “ passar del mapa al terreny”. Com sempre sense concretar ni en les dates 
ni en les inversions, tan necessàries per a l’economia valenciana.

POLÍGON SUD,
UN MAL NEGOCI

• Joan Baldoví ha denunciat en el Congrés el tracte que el Ministeri dóna a la 
cultura dels valencians i les seues institucions. En especial la que afecta a les 
societats musicals: “547 societats musicals amb les seues bandes, orquestres, 
cors i escoles (el 50% del total de l’Estat) que agrupen 40.000 músics i 60.000 
alumnes i reben, totes les societats juntes, l’astronòmica subvenció de 7.000€!                                                                                                                                     
Sense paraules.

• Un exempleat de CIEGSA, ha testificat davant la Guàrdia Civil i ha assenyalat 
a l’exsecretari autonòmic d’Educació, exvicepresident de la Diputació i res-
ponsable d’IMELSA, Máximo Caturla com a responsable de l’increment dels 
costos dels col·legis i del cobrament de comissions il·legals. Segons consta 
Caturla va acomiadar-lo després de negar-se a incrementar el cost d’una obra 
adjudicada a SEDESA empresa de Vicente Cotino.

Caturla ja no està en  Imelsa, de CIEGSA no vol saber-ne res, però hi ha més 
mil milions d’euros que no se sap on han anat a parar dels sobre costos de 
la construcció d’escoles. 

• L’ajuntament de Foios ja ha pagat les factures  pendents de 2016. En total 
185.000 € amb què se salden les factures a proveïdors a 31 de desembre.

Abans estaven pagant-se amb un any de retard. Pagar amb celeritat és la 
millor gestió que es pot fer, per tal d’ajudar a autònoms i professionals al front 
de les seues empreses i negocis.

• La Comunitat Valenciana va deixar d’ingressar 1.290 milions d’euros respecte 
a la mitjana espanyola pel finançament autonòmic. En altres paraules, cada 
valencià rep 258 euros menys que la resta de regions.

El que fa el govern del PP amb els valencians és incomplir la Constitució.

• La Fiscalia i l’advocat de l’estat, creuen que José Luis Olivas féu una factura 
falsa per ajudar l’empresari Juan Cotino a pagar menys a l’Agència Tributà-
ria. Li demanen tres anys de presó.

Tot un expresident de la Generalitat, després banquer i conseller d’Iberdro-
la al servici dels “seus” amics.

• A tres anys del tancament, les Corts Valencianes han aprovat la recupe-
ració de Canal 9 amb els vots a favor de quatre partits (PSOE, Compromís, 
Ciutadans i Podem) i l’abstenció del PPCV.

Què volen els populars? que siguem l’únic territori amb llengua pròpia sense TV?

• El nou Govern de Rajoy ha tornar a passar del PPCV. Cap ministre va-
lencià i tampoc cap valencià en el segon nivell de govern.

A més s’ha quedat sense els dos representants valencians que tenia en el 
govern anterior: Susana Camarero i Rubén Moreno.

• A pesar de l’increment abusiu de la llum, l’Ajuntament de Foios ha rebai-
xat un 20% la factura elèctrica, que inclou tant l’enllumenat públic, com la 
factura dels edificis municipals, passant de pagar 253.960,02 € en el 2015,  
a pagar 205.941,89 € en el 2016, un estalvi de vora 50.000 € i això gràcies 
a decisions senzilles com l’adhesió a la central de compres de la Diputació 
o la reducció de les potències contractades de cadascun dels comptadors.

Qui deia que no faríem una gestió responsable ?

• L’ajuntament de Foios ha tingut un superàvit de més de 207.000 € en l’any 
2016 que destinarà a pagar als proveïdors les factures pendents. L’equip de 
govern ha decidit donar prioritat a les empreses locals front a les entitats 
bancàries com pretén Cristóbal Montoro.

Foios, primer amb les persones i l’economia local. 

• El passat dimecres huit de març, el Director Territorial d’Educació, Santiago 
Estañan, es va reunir a Foios amb l’alcalde, Sergi Ruiz, i el regidor d’Educa-
ció, Juanjo Civera, per  a decidir sobre el terreny els detalls de l’ampliació, 
reforma i terminis d’inici i execució del Col·legi Públic Mare de Déu del 
Patrocini.

Una visita que s’ha fet esperar més de vint-i-cinc anys!

#sabiesQue
#sabiesQue

EL TREN DE L’INFERN

EL GOVERN DEL BOTÀNIC 
INVERTEIX A FOIOS
L’arribada del nou govern a la Generalitat Valenciana, després de 20 anys de 
governs del partit popular ha suposat una millora significativa per als interes-
sos dels valencians. Donem tres exemples entre d’altres: 

• La Conselleria d’Obres Públiques ha confirmat la posada en marxa de 
les obres de millora de la V-300 al seu pas per Foios i Meliana. Amb açò 
els dos pobles aconsegueixen posar data a un projecte que espera des 
del 2003. Es una reclamació històrica que permetrà millorar la mobilitat 
dels veïns, un millor accés als dos pobles i permetrà eliminar un punt tan 
conflictiu com el del pas a nivell del metro en eixe tram de la carretera.

• En moltes ocasions hem dit que la situació econòmica en Foios era i és 
complicada. Però estem recuperant-la i en esta recuperació han sigut 
fonamentals les ajudes exteriors, especialment de la Generalitat i de la 
Diputació, que han millorat el model de repartiment de recursos als pobles, 
eliminant els repartiments discrecionals i arbitraris que es produïen molt 
abans, en funció de la sintonia política. El Govern del Botànic i la Diputació 
han posat a disposició dels ajuntaments 41.200.000 € dels quals corres-
ponen a Foios 198.400 € per a enguany, que serviran per fer inversions 
com ara la finalització de la ronda oest.

•  L’ajuntament  de Foios ha declarat els Servicis Socials com a servicis es-
sencials del municipi, una resposta al govern Rajoy d’eliminar els serveis 
socials dels municipis i que segons el Tribunal Constitucional va en contra 
de l’autonomia local. Esta declaració permetrà al mateix temps rebre un 
major finançament de la Conselleria, que farà que en 2017 comptarem 
amb un augment de 40.000 € i un equip de professionals més complet, 
que atendrà millor les situacions de necessitat de les famílies de Foios.

ELS TRIBUNALS AVALEN 
ELS COMPTES DE COMPROMÍS

#A la valenciana


