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L’Ajuntament invertirà 150.407,05 € 
en millorar l’Avinguda Santa Cecília 
i Lorenzo Santamaría

Prompte tindrem una 
zona recreativa i d’oci 
al poliesportiu

Les analítiques de 
l’aigua confirmen que 
la nostra aigua és de 
molt bona qualitat

Des de l’Ajuntament de la Pobla Llar-
ga portem molt de temps escoltant 

el malestar de les veïnes i els veïns de 
l’Avinguda Santa Cecília i Lorenzo Santa-
maría causat pel mal estat en el qual es 
troben les voreres dels seus carrers. Des 
de l’Ajuntament, no disposem de recursos 
per poder realitzar una millora que tinga 
aquest abast, no obstant, conscients de la 
necessitat real de millorar aquesta zona, 
ha decidit invertir part del pla d’inversi-
ons de la Diputació de València substi-

Ala Pobla Llarga comptem amb un 
gran avantatge respecte a altres po-

blacions, i és que podem beure sense 
problemes ja que tenim un depòsit amb 
aigua potable que subministra a tota la 
localitat. Així ho demostren les últimes 
analítiques realitzades a principi d’any i 
és una informació molt positiva.

A banda de l’avantatge que suposa 
i de la facilitat que ens proporciona, 
consumir aquesta aigua també és una 
ajuda mediambiental ja que deixem de 
consumir aigua embotellada, amb el seu 
corresponent estalvi quant al consum de 
plàstics.

tuint les voreres i la xarxa d’aigua potable 
de l’Avinguda Santa Cecília i part de Lo-
renzo Santamaría. 

Aquestes obres s’espera que es liciten 
en maig i estiguen finalitzades els 
mesos següents amb un cost total de 
150.407,05€.

Disseny de la futura zona de pícnic

Amb la finalitat d’aconseguir una zona 
recreativa i lúdica dins de la localitat 

a la qual puguen accedir totes i tots els 
veïns del poble, des de l’equip de govern 
s’ha decidit invertir part del Pla d’Inversi-
ons en la creació d’una zona d’oci i recrea-
tiva al Poliesportiu. 

Durant els propers mesos s’iniciaran les 
tasques per habilitar una zona de pícnic. 
En properes fases, també s’habilitaran 
zones de torradors i wc en el mateix 
espai i que podrem utilitzar durant tot 
l’any. Aquesta serà una inversió que ens 
permetrà passar temps amb família i 
amics, amb zones pròximes d’esplai per 
a xiquets i xiquetes ja que, a banda de la 
zona recreativa, en estar immersa en el 
poliesportiu, també es podrà gaudir de 
tota l’oferta esportiva.

Es realitzarà una inversió de 12.100€.
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L’atur en xifres prepandèmiques

ECONOMIA

A la Pobla Llarga començà-
rem l’any amb 207 aturats 

i aturades, millorant un poc la 
dada de desembre i posicio-
nant-nos en números similars 
als que teníem en 2018 i 2019, 
moment en el qual comptà-
vem amb 234 i 229 respecti-
vament. Actualment (xifres 
d’abril de 2022), comptem 
amb 241 persones en aquesta 
situació. Sabem que l’històric 
de les xifres ens diu que, des 
d’ara i fins arribar a agost, a 
poc a poc les dades d’aturats 
i aturades continuen pujant 
fins al mes de setembre on 
de nou tornen a disminuir. No 
obstant, i encara que no siga 
una dada positiva, és relle-
vant mencionar que venim de 
temps molt difícils a causa de la crisi produïda per 
la Covid-19. Aquest 2022 per fi s’ha aconseguit re-
duir molt la xifra d’aturats i aturades si comparem el 
mateix mes als anys 2020 i 2021, moment en el qual 
existien 279 i 282 aturats respectivament. 

Des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga seguirem 
treballant i oferint ferramentes i  alternatives per 
fomentar l’autoocupació, ja que ens preocupem 
perquè les empreses locals seguisquen funcionant. 

Evolució de l’atur al mes d’abril durant els últims 5 anys

Gràfic de Foro Ciudad

Per altra banda, totalment sabedors de la forta 
vinculació existent entre l’agricultura i l’ocupació 
de la Pobla, l’Ajuntament, per tal d’ajudar a pal·liar 
l’atur agrícola eventual, ha sol·licitat una subvenció 
per contractar treballadors del sector agrícola 
durant els mesos d’estiu. Aquestes contractacions 
tindran un cost total de 45.823€ (Seguretat Social 
inclosa). 

Des de l’Administració, ser conscients 
que comptem amb una xifra d’atur 
elevada, és una gran responsabilitat 
i és una de les càrregues que hem 
d’assumir per tal de seguir millorant, 
i solament l’existència d’un cas en 
situació d’atur serà preocupant per a 
nosaltres.  

Pla d’Ocupació Local

L’Ajuntament destina un total de 8.000 € al foment de l’ocupació local. Tres persones han sigut 
contractades per realitzar diferents tasques en la brigada d’obres. Els contractes tindran una 

durada de 2 mesos i mig.
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Torna DECIDIM LA 
POBLA

Des del 2 de maig i fins el 15 de juny, 
els poblatans i les poblatanes 

han pogut tornar a presentar 
aquelles propostes que 
pensen que s’han de fer 
al seu poble, durant l’es-
tiu, els tècnics valoraran 
aquelles que són o no 
viables i al llarg del més 
d’octubre, podran votar les 
seues preferides. 

DECIDIM és consolida a la Pobla ja 
que, al llarg dels 6 anys en els quals 
venim realitzant el procés, s’han aconseguit 
projectes de diferent envergadura com poden 
ser la zona de jocs del Parc de la Pau, el Multiaventura 
al Poliesportiu o  l’habilitació de la Zona Recreativa de 
la Serratella. 

Nova ordenança fiscal 
“Plusvàlua”

El Ple Municipal va aprovar l’actualització de la llei 
de l’impost conegut com a Plusvàlua, incorpo-

rant per primera vegada una bonificació: els hereus 
podran estalviar fins al 75% del total de l’impost si es 
posen a viure o continuen vivint en la casa heretada. 
En cas de dubte sobre aquest impost, poden sol·lici-
tar més informació en l’Ajuntament.

Borsa d’auxiliar 
administratiu

Des del 25 de gener de 2022, l’Ajuntament de 
la Pobla Llarga disposa d’una borsa d’Auxili-

ar Administratiu a través de la qual s’ha contractat 
una persona a mitja jornada per a realitzar tasques 
administratives en les oficines municipals. La borsa 
està formada per 115 persones.

ECONOMIA

En l’última edició la proposta elegida va ser fer una 
nova zona de jocs al Parc Joan Fuster i les obres han 
començat aquest mes de maig, coincidint amb l’Any 
Joan Fuster, any d’homenatge a un dels intel·lectuals 
més importants del segle XX. Aquesta zona serà per 
a xiquets de 0 a 12 anys i el cost de les tasques serà 
de 50.000€.

A més a través del Pla d’Inversions s’està pavimentant 
el parc i substituint les lluminàries i els bancs, per un 
cost total de 111.283€

Decidim

LA POBLA

Disseny com quedarà el parc infantil
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INFRAESTRUCTURA

3. Substitució de les portes 
d’accés a la Casa de la Cultura 
A través d’aquest pla, s’han substituït les portes 
d’accés a la Casa de la Cultura. Les tasques les ha 
realitzat una empresa local.
Cost: 6.123,05€

4. Millores en el Parc de la 
Sarguera  
Aquestes consistiran en la substitució del pavi-
ment, jardineria i mobiliari urbà, i es van iniciar a 
principis de maig.
Cost: 59.554,54€ 

2. Millores al Vicent Andrés 
Estellés 
El passat mes de març van començar les obres per 
finalitzar l’auditori Vicent Andrés Estellés. Aques-
tes consistiran en 2 accions, la primera d’aquestes 
és la construcció d’uns banys, que estaran ubicats 
dins de l’auditori (al costat de l’entrada principal). 
La segon acció es basa en l’adequació del carrer 
adjacent, pel carrer Llavador. 
Cost: 150.304,45€

1. Nova eixida d’emergència a la 
Casa de la Joventut  
Amb el Pla d’Inversions 20-21 de la Diputació de 
València, s’ha executat l’obra d’habilitació de l’ei-
xida d’emergència de la Casa de la Joventut. La 
finalitat d’aquesta inversió és ampliar l’aforament 
d’aquest espai. Les obres es  van fer a través d’una 
empresa local. 
Cost: 27.225€

Pla d’inversions 
2020-2021

A través d’aquest Pla d’Inversions de Diputació, 
l’Ajuntament de la Pobla Llarga ha rebut un 
total de 567.815,96€, els quals s’han destinat en 
les següents inversions: 

Noves portes de la Casa de la Joventut

Obres al Vicent Andrés Estellés 

Noves portes de la Casa de la Cultura

Obres al Parc de la Sarguera
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Millora de les 
lluminàries 

En gener començaren les tasques per a substi-
tuir les faroles d’alguns punts de la localitat. Els 

carrers on s’han fet els canvis són: Ribera Alta, San-
ta Ana, Canonge Fogués, Fayos, 1 de maig, Santa 
Bàrbara, Pintor Estruch, Pintor Sorolla, Barranc de 
Barxeta, Plaça de la Sarguera i zona del Mercat.
Cost: 20.000€ pagats amb fons municipals. 

A través de la Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat es posarà en mar-

xa un nou servei que connectarà 28 municipis de 
la Costera, la Canal i la Ribera amb Xàtiva. Aquests 
pobles seran Alcàntera de Xúquer, Anna, Antella, 
Barxeta, Beneixida, Bicorp, Bolbaite, Càrcer, Chella, 
Cotes, Enguera, l’Ènova, Estubeny, Gavarda, Lloc-
nou d’En Fenollet, Manuel, Navarrés, Novetlè, la 
Pobla Llarga, Quesa, Rafelguaraf, Sant Joanet, Se-
llent, Senyera, Sumacàrcer, Vallés, Castelló i Xàtiva. 
El servei està previst que comence a funcionar els 
pròxims mesos.

Operaris efectuant el canvi de lluminàries 

INFRAESTRUCTURA

Aconseguim 
diferents 
subvencions per 
millorar la Pobla

1. Ens convertim en ciutat 
intel·ligent (smartcity) 
A través d’una subvenció de Diputació, 
s’han instal·lat uns tags als contenidors 
d’orgànic de tota la localitat. A través d’ells 
es dissenyarà la ruta de recollida de resi-
dus que siga més eficient per estalviar 
temps, despeses i reduir la contaminació. 
Cost: 11.000€, finançat per la Diputació 
de València.
A través del Consorci de la Mancomunitat, 
s’ha implantat el mateix sistema als conte-
nidors de reciclatge.

2. La via verda de la Pobla 
Llarga és quasi una realitat 
Pròximament la via verda que uneix Ta-
vernes de la Valldigna – Xàtiva, passarà 
pel nucli urbà de la Pobla Llarga. El traçat 
del nostre municipi contempla l’entrada al 
poble pel carrer Vall, i l’eixida per l’Avingu-
da Santa Cecília. Les obres seran executa-
des per Conselleria i s’estima que comen-
cen aquest any.

3. Reparació de diferents 
camins rurals
S’han sol·licitat diverses subvencions de 
Diputació i Conselleria per a reparar ca-
mins rurals que actualment necessiten 
actuació.

4. Subvenció per al cicle 
integral de l’aigua
S’ha sol·licitat la subvenció REACCIONA de 
la Diputació de València per a reparar el 
col·lector del carrer Sant Vicent que es tro-
ba en mal estat per les fortes pluges dels 
últims mesos. 

Nou Servei de 
transport Xàtiva - 
Costera - Canal - Ribera
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COMERÇ I TURISME 

Pujada a la Serratella, 
segura 

La Pobla Turisme 
present el la Fira 
Artesana i de Llibres 

Treballem per 
aconseguir la declaració 
de Col·lecció Museística 
Permanent 

Viu la Serratella 

Des de finals de l’any passat estem treballant 
en el projecte Pujada a la Serratella, segura, 

proposta que fou executada gràcies al procés del 
DECIDIM, ja que va ser la proposta guanyadora. Es 
tracta de realitzar una ruta de senderisme fins al 
tir de colom, i crear una àrea recreativa en aquest 
lloc (taules de pícnic, panells informatius, senyalit-
zació, i contenidors per a dipositar fem).

Aquest 2022, hem estat presents a la V edició de 
la Fira la Pobla de Llibres, la Pobla Artesana, on 

vam donar a conéixer les distintes rutes que s’han 
projectat al poble, la ruta a nivell urbà, que compta 
amb el seu fullet turístic a disposició de tots els viat-
gers, i les rutes de senderisme a la Serratella. Va ser 
la nostra primera participació i esperem que puga’m 
prendre part en edicions pròximes.

Al Cine Monterrey tenim ubicat el nostre museu, 
on hi ha actualment l’exposició de la Pobla 700 

anys. Durant aquests mesos s’ha realitzat la catalo-
gació d’un total de 236 peces, que s’han disposat 
per al reconeixement de Col·lecció Museogràfica 
Permanent. Aquesta exposició té gran valor patri-
monial per a tots els poblatans i poblatanes, per 
això, es vol continuar augmentant dita exposició i 
adequar-la a poc a poc per a tindre un espai dedi-
cat íntegrament a la història i la promoció del nostre 
museu.

En aquesta passada Pasqua, molts poblatans i 
poblatanes heu triat la Serratella per a passar 

aquesta festa, i molts heu participat en el I Concurs 
“Viu la Serratella”. Aquesta primera edició del con-
curs et convida a fer una caminada o a fer una ac-
tivitat a la natura. Pujar a fer-se una foto al nostre 
banc “influencer” és una raó per a fer una pràctica 
esportiva al nostre paratge, siga amb família, amics 
o sols per gaudir de les vistes que hi ha al lloc on 
hem ubicat el banc. 

Us recordem que el  I Concurs “Viu la Serratella” 
finalitzarà el dia 26 de juny de 2022, participa i si-
gues part  de la imatge de la Serratella. Les millors 
fotografies  rebran un primer premi de 150€, un 
segon de 75€ i un tercer premi de 50€, a bescan-
viar en els comerços i bars del poble,  entre tots 
els participants es realitzarà un sorteig d’un lot de 
productes de turisme del poble.

Ubicació del banc a la serratella

Banc “Viu la Serratella”

Tota la informació sobre la Pobla Turisme

A la web municipal: 
www.lapoblallarga.es/va/pagina/turisme

Al Facebook Regidoria de Turisme i 
Comerç de la Pobla Llarga

Estand de Turisme a la V Fira la Pobla de Llibres, 
la Pobla Artesana
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COMERÇ I TURISME 

Des de la Regidoria 
de Comerç, s’aposta 
pel comerç local

De l’1 de desembre al 5 de gener va tenir lloc la 
VII Campanya de Nadal de la Pobla Llarga. 

L’objectiu final d’aquesta és incentivar la compra 
en el comerç local, repartint tiquets entre els co-

merços participants per a donar a clients que realit-
zen compres superiors a 10€ i entre tots aquests es 
realitza un sorteig amb diferents premis. Aquest any 
els guanyadors van ser:

1r Premi valorat en 300 €:  Dolores Garrigues, 
repartit al comerç Casa Gascó amb el número 
37.563. 

2n Premi valorat en 200 €:   Gema Garcia Merí, 
repartit al comerç Carnisseria Cristina amb el 
número 29830.

Tots aquests premis eren per a consumir en els 
mateixos comerços. 

4t Premi valorat en 100 €: Teresa Ramón 
Martinez, repartit al comerç Estanc de Marina amb 
el número 32.319.

5é Premi valorat en 100 €: Rosalia Juan, repartit al 
comerç Forn C/Nou amb el número 06922.

3r Premi valorat en 100 €:  Mª Dolores Micó 
Cerdà, repartit al comerç Rinetto amb el número 
35. 444.

Dolores Garrigues replegant el  1r premi

Mª Dolores Micó replegant el 3r premi

Rosalia Juan replegant el 5t premi

Teresa Ramón replegant el 4t premi

Gema Garcia replegant el 2n premi
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COMERÇ I TURISME 

És un programa de la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
finançat pel Fons Social Europeu, amb l’objectiu d’aju-
dar les persones joves entre 16 i 30 anys a desenvolupar 
les seues idees de negoci en zones en perill de despo-
blament. En l’anterior edició organitzada a la Pobla Llar-
ga, van haver 3 casos d’èxit entre veïns i veïnes que, grà-
cies al seu esforç, vos presenten la seua idea de negoci.

L’ajuda que estem rebent, tant econòmica com a ni-
vell d’acompanyament i bon tracte dels professionals 
d’Empoblar, ha permès que siga possible impulsar 
idees que en un primer moment semblaven molt difí-
cils d’aconseguir, i que en el meu cas s’han traduït en 
una botiga online.
Sempre he tingut inquietud pel benestar i la sosteni-
bilitat, és per això que els productes que faig i oferisc 
estan pensats per a acompanyar-nos en aquest camí 
de cures cap a nosaltres mateixa i cap al planeta. A La 
Magrana Eclèctica podem trobar, per una banda, els 
articles de tela reutilitzable, com són les compreses, 
els cotonets desmaquillants i les bossetes per a entre-
pans; i per una altra banda, els complements de ioga, 
meditació i relaxació, on s’inclourien els coixinets per 
a meditar, els rotllos cervicals i els antifaços aromàtics.

Soc Vicente Santandreu i he obert un taller de repa-
ració i venta d’ordinadors en la Pobla Llarga. Des que 
vaig acabar la meua formació com a Tècnic Informàtic 
he tingut l’espineta de fer una empresa, quan em va 
arribar la carta d’Empoblar vaig dir: és el moment. A 
partir d’ací, quan em vaig presentar, l’equip ha estat 
ajudant-nos i assessorant-nos en tot moment fins ara. 
Una meravella! Sense ells no haguera aconseguit açò!

Eines per afavorir el 
comerç de la Pobla

Empoblar

La Magrana Eclèctica, de 
Bàrbara Lancero

Santandreu Informàtica, de 
Vicent Santandreu

Comerç al detall de fruita i 
verdura de Hajar Bouthiri

Beneficiaris del programa EMPOBLAR juny a l’Alcaldessa i el 
Regidor de Joventut

Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies 

Valenprén

La Federació Valenciana de Municipis i Pro-
víncies va subscriure un nou conveni amb 

LABORA per a la contractació d’Agents d’0cupa-
ció i Desenvolupament Local repartits per tot el  
territori valencià.  En concret a la Pobla Llarga, 
així com als altres municipis de les comarques 
de la Ribera Alta i Ribera Baixa, tenim a Luis Rios, 
per als municipis de 1.500 a 5.000 habitants com 
és el nostre cas. Una de les tasques principals 
d’aquests tècnics és el suport tècnic als ajunta-
ments i a les Agències de Desenvolupament Lo-
cal, a més del servei d’assessorament a deman-
da del teixit emprenedor d’aquestes localitats. 

En concret a la Pobla Llarga, ens estem trobant 
amb un esperit emprenedor molt actiu ja que 
aquest servei d’assessorament en ajudes, sub-
vencions i obertura de distints negocis no ha pa-
rat de funcionar des de la seua posada en mar-
xa. Treballant de forma coordinada amb l’Agent 
de Desenvolupament 
Local municipal, el ser-
vei ha estat funcionant 
sense parar al municipi, 
sent totalment consci-
ent de la importància de 
prestar una ajuda perso-
nalitzada a aquest eco-
sistema emprenedor 
jove i adult per aconse-
guir la revitalització dels 
nostres municipis.

Des de la Regidoria de Comerç, conscients 
de la importància de la formació contínua 

entre el comerç, s’ha adherit a diferents progra-
mes, activitats i ponències dirigides a ells i elles 
durant l’últim any. En aquest primer semestre de 
2022, hem format part de la segona edició de Va-
lenprén, un projecte gratuït per a emprenedors 
locals, que ajuden a impulsar l’emprendiment de 
veïns i veïnes. Els qui van voler participar, van po-
der accedir a una gran xarxa de contactes i rebre 
formacions de 
grans empresa-
ris i empresàri-
es valencianes.

Logo VALENPRÉN

Logo FVMP
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ESCRITS GRUPS POLÍTICS

Tres anys ja de govern en aquesta segona legisla-
tura demostren que els Socialistes som gent de 

paraula i que  hem anat complint amb allò en què 
ens vam comprometre i amb allò que el partit va 
anunciar en el seu programa i campanya electoral.

Els Socialistes de la Pobla continuàvem immersos 
en un context nefast, fruit de les polítiques del 
Partit Popular, per a poder dur endavant el renai-
xement de la nostra localitat, però gràcies al valor, 
l’esforç i el treball de l’equip de govern i de la nostra 
alcaldessa Neus Garrigues al capdavant, per a al-
çar la hipoteca reputacional que requeia sobre els 
poblatans i poblatanes, estem demostrant que hi 
havia un altre govern possible.

Quan governa el Partit Socialista el que es posa per 
damunt de tot són les persones i el que es posa per 
davant de tot és el desenvolupament del sistema 
de benestar, un compromís que vam arreplegar en 
el nostre programa i campanya electoral. Els soci-
alistes quan donem la nostra paraula en el nostre 
programa electoral el que fem després és com-
plir-la, perquè el millor contracte amb la ciutadania 
és complir, sempre que siga possible, amb la parau-
la donada.

Alguns dels reptes aconseguits durant aquests anys 
al capdavant del govern local sempre han estat 
sustentats en tres eixos: la recuperació de drets, la 
recuperació econòmica i el renaixement del nostre 
poble. Destaquen les inversions en obres, amb les 
millores al Parc de la Sarguera, el Parc Joan Fuster i 
l’auditori Vicent Andrés Estellés, així com la millora 
de les lluminàries dels carrers, les voreres, la posada 
en marxa d’un pla d’igualtat de gènere, la col·labo-
ració amb les diferents associacions del poble i, so-
bretot, les ajudes a les persones més necessitades 
i desafavorides. En matèria educativa cal destacar 
les futures millores en infraestructures, però sobre-
tot el fet que es garantirà el dret a l’educació de tal 
forma que serà gratuïta i les famílies poblatanes po-
dran beneficiar-se d’aquesta gratuïtat.

Finalment, destacar que totes aquestes mesures 
de recuperació són fruit d’un treball molt ben co-
ordinat per la nostra alcaldessa, nova presidenta 
del PSPV provincial, que ha permès incrementar 
les inversions en el nostre poble, centrant-se en el 
compliment de la paraula donada. Els Socialistes 
estem preparats, l’objectiu és calfar els motors de 
l’agrupació local de cara a les eleccions autonòmi-
ques, municipals i generals de 2023. Cal potenciar 
que la labor de gestió siga reconeguda, ens trobem 
en una situació propicia per afrontar els pròxims 
comicis i conformar governs on els Socialistes pu-
guen donar continuïtat al seu treball i, en definitiva, 
seguir complint amb la paraula donada.

PSPV-PSOE
Gent de Paraula
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Una vegada més, el Partit Popular es dirigeix a 
tots els poblatans i poblatanes. En primer lloc, 

volem informar-vos de l´elecció del nou president 
local, Carlos Sanz Tormo, el qual es posarà al cap-
davant del grup popular per guiar el nou camí que 
els populars hem pres tant al poble, com a Valèn-
cia com a nivell estatal, sempre treballant per i per 
als ciutadans.

Este treball diari fa que denunciem des d´estes lí-
nies la trajectòria que ha pres el govern socialista 
a La Pobla. L´alcaldessa ha fet el que denunciava 
quan el PP estava al govern: deixar el poble per 
fer carrera a València, però la diferència és que 
Soler ha sigut gerent d´empreses públiques i di-
putat, cosa que va beneficiar al municipi i Neus 
Garrigues és assessora... Soler mai va abandonar 
el poble i Garrigues està deixant que la brutícia i la 
inseguretat acampen als nostres carrers.

Hem denunciat en diferents xarxes socials l´aban-
donament del poble: voreres trencades, carrers 
amb forats i clots, falta de llum a l´Avda de l´Es-

tació, a la Plaça de la Sesguera, al Barranc de Bar-
xeta, als parcs, deixalles als màrges de la Closa... 
i no fan res. Els poblatans han aguantat perquè 
hem passat dos anys molt durs de pandèmia però 
l´equip de govern ja no es pot recolzar amb esta 
justificació: el poble no pot caure a trossos, hem 
d´avançar, hem de prosperar i progressar i sembla 
que amb els socialistes estem retrocedint i anant 
cap arrere.

Hem d´eixir al carrer amb l´alegria, entusiasme i 
ànim de poder estar ben orgullosos de ser d´es-
te poble. Volem un poble amb llum, net, segur i 
optimista i per a això els nostres polítics han de 
treballar, netejar, enllumenar i tornar la seguretat 
al municipi. Hem de ser un poble viu, que se´ns 
escolte, que es preocupen per nosaltres i no posar 
impediments constantment.

Des del Partit Popular estem treballant per orien-
tar i canalitzar els nostres esforços en tornar eixa il-
lusió, benestar i prosperitat als nostres ciutadans. 
Ho aconseguirem!!!!

Partit Popular 
Necessitem nous aires al poble

ESCRITS GRUPS POLÍTICS
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ESCRITS GRUPS POLÍTICS

Compromís 

Des de fa uns mesos he assumit la responsabili-
tat de ser regidor de l’ajuntament de la Pobla 

Llarga. Un repte que vaig decidir acceptar gràci-
es al recolzament de tot el col·lectiu municipal de 
Compromís. M’agradaria aprofitar aquest espai 
per agrair-li a Daniel Carbonell tota la feina rea-
litzada des de fa més de 12 anys i haver obert les 
portes de nou al valencianisme polític en el nostre 
poble.

Acabem d’entrar en un nou any electoral i per 
tant, estem en temps de replantejar-nos el futur i 
reflexionar sobre que necessiten les poblatanes i 
poblatans i quin model de municipi volem seguir.

A nivell municipal tenim ara mateix molts fronts 
oberts, encara que des de l’equip de govern es vul-
ga transmetre la sensació de tranquil·litat i control 
de la situació. Un d’ells és el retard considerable 
i evident del Pla Edificant que ha de construir un 
nou centre escolar en la població. Aquest endar-
reriment de les obres en comparació a altres muni-
cipis es deu en part a la gestió de la licitació d’obra 
per part de l’ajuntament. Des de la Diputació de 
València estan aplegant subvencions per un va-
lor aproximat de 700.000 euros per invertir-se en 
diferents aspectes urbanístics contemplats en el 
Pla Urbà d’actuació Municipal. Des de Compromís 
vetllarem perquè aquestes inversions es realitzen 
en temps, forma i dins de la previsió establerta.

Compromís està preparant accions per intentar 
que la Conferència Episcopal retorne al poble els 
béns patrimonials immatriculats. És per això que 
en les pròximes setmanes esbrinarem quins són 
aquests béns en el ca de la Pobla Llarga i inicia-
rem el procés de petició de devolució al patrimoni 
municipal.

Una nova problemàtica apareguda recentment 
i que ens afecta directament és la prohibició per 
part del govern central de les cremes agrícoles. 
Qüestionem la necessitat de l’ús del foc com a sis-

tema d’eliminació de restes agrícoles, però no és 
menys cert que la seua prohibició total, sense una 
transició gradual resulta molt difícil. És per això 
que instarem a l’ajuntament perquè suport a les 
mesures de la Conselleria d’Agricultura i Transició 
Ecològica de la Generalitat Valenciana per pro-
moure alternatives a les cremes i perquè s’exigis-
ca al govern d’Espanya establir línies d’ajudes en 
l’àmbit estatal perquè les entitats locals puguen 
adquirir maquinària i recursos per al tractament 
de les restes agrícoles, i analitzar altres mesures de 
racionalització de les cremes depenent de les con-
dicions atmosfèriques.

El passat mes de març vam presentar una moció 
pel reconeixement de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica en oposició a la nova postura adop-
tada pel govern d’Espanya. La moció va ser rebut-
jada per tot l’equip de govern que es va posicionar 
al costat del govern de Pedro Sánchez, bloquejant 
així que una societat com la sahrauí, tan vinculada 
al nostre poble, tinga la capacitat de decidir el seu 
propi futur.

El Grup Municipal Compromís queda a la vostra 
disposició per resoldre qualsevol dubte o gestió.

Esteve Torres i Rubió   
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No, no. Si no me voy. 
Es que me echan.

Ximo Vidal Martínez

En 2019 vam commemorar el primer centenari dels 
Successos. Aquella nit del 8 de juliol de 1919 es 

varen assassinar 6 poblatans i Tomás Sanz Allueva, el 
cap de la guàrdia civil, molt va tenir a veure. Vos pre-
sentem, per primera vegada, a Tomás, en dos fotogra-
fies facilitades des de l’associació cultural El Hocino 
(Blesa, Terol).

Però el que veritablement volem aportar en aquest 
article és el resum d’uns fets que podrien ser el des-
encadenant per a que Tomás marxara de la Pobla en 
gener de 1923 cap a Jarafuel.

El 9 de juliol de 1922, El Pueblo, publicava un article 
titulat: “¿Qué ocurre en Puebla Larga?”. Deia el peri-
òdic que el cap de la guàrdia civil protagonista dels 
Successos (i recordava “que ayer se cumplió el tercer 
aniversario”) tornava a ser noticia per les lesions que 
presentava un obrer que declarava havia sigut apa-
llissat per Tomás. La noticia no era tant la pallissa 
sinó que els metges titulars i el farmacèutic de la Po-
bla van tenir que deixar el poble i anar fins a València 
per a denunciar a les autoritats i al col·legi mèdic el 
tracte rebut “con cierta desconsideración por haber 
certificado el carácter de las lesiones que presenta-
ba un obrero”. Segons El Pueblo, el col·legi mèdic va 
ordenar als dos metges i al farmacèutic que no tor-
naren a la Pobla “hasta que no reciban una satisfac-
ción cumplida”.

Dos dies després (11 de juliol de 1922) El Pueblo va 
continuar facilitant més dades sobre el que havia 
passat, assegurant que “no fué un obrero el apalea-
do por el tristemente célebre cabo de la guardia ci-
vil, sino los hermanos don José María y don Salvador 
Gascó, honrados y prestigiosos comerciantes”. Els 
dos germans van ser traslladats a València, posats a 
disposició de l’autoritat militar i quedant posterior-
ment en llibertat. Al contrari que Tomás, que va ro-
mandre a la presó unes dies, fet que va congratular 
al col·legi de metges tornant a la Pobla els dos met-
ges titulars i farmacèutic.

El 14, 5 dies després de la primera notícia, apareix en 
un altre periòdic (La Correspondencia de Valencia) un 
xicotet escrit on es fa referència a una “protesta del 

vecindario de Puebla Larga contra la conducta del 
cabo comandante de la Guardia civil”. El Pueblo i El 
Diario de Valencia van precisar millor (un dia després, 
el 15 de juliol de 1922) la quantia de poblatans que 
es van desplaçar fins a València (El Pueblo: “segura-
mente el número de dichos vecinos no bajaría de 
300”; El Diario de Valencia: “más de doscientos veci-
nos de Puebla Larga en su mayoría socios del Sindi-
cato Católico Agrícola”) i el motiu (“interesarse por 
la tramitación del sumario que se instruye” […] “Vi-
sitaron al Capitán general rogándole que se trami-
tase con toda diligencia el sumario que se instruye 
por haber apaleado el cabo de la guardia civil á dos 
prestigiosos vecinos […] expresándole su ferviente 
anhelo de que se hiciese justicia”). Però el guàrdia 

Tomás Sanz, sense poder precisar data.
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Si Tomás haguera marxat de la Pobla per la pressió dels 
poblatans, seria aquesta imatge, portada de La Traca 
del 21 d’abril de 1931, la idònia (els veïns de la Pobla 
“pegant-li” una patada al cul a Tomás Sanz Allueva). 

civil, Tomás, encara que va estar uns dies tancat a Va-
lència, va tornar al poble provocant que els metges i 
farmacèutic tornaren a anar-se’n deixant de nou a la 
Pobla sense servei. Era evident que hi havia un pols 
entre els metges, farmacèutic, i un nombre gran de 
poblatans, contra el guàrdia civil i per extensió con-
tra determinats cacics.

Una última notícia apareix en premsa sobre Tomás i 
la Pobla Llarga però no té continuïtat en cap altre pe-
riòdic. La Voz del 21 de juliol de 1922 diu que “había 
surgido una grave colisión entre el cabo de la guar-
dia civil y un grupo de labradores” durant la matina-
da del 20 i que encara que van intentar saber més no 
van obtenir cap informació. 

Tomás Sanz marxaria de la Pobla en gener de 1923 
per la pressió dels poblatans? Podria ser. S’estava 
fent un nou quarter que supose voldria inaugurar-lo 
ell. El seu fill Manuel havia nascut ací en la Pobla en 
1920, era un lligam més. Però posar-se encontra als 
metges i a tants poblatans podria haver fet que la 
seua eixida de la Pobla es produïra fins i tot amb el 
vist-i-plau dels cacics.

El matrimoni Tomás Sanz i Francisca Oliver molt probable el dia 
de la seua boda en Cullera (29 de gener de 1913)

El primer que em va vindre al cap en llegir aquesta 
pressió a Tomás per aquestos fets i recordar que la 
seua marxa va ser als mesos, va ser allò que va pu-
blicar la revista satírica Gutiérrez el 18 d’abril de 1931 
després de la proclamació de la II República en un 
article titulat: “¿dónde vas, señor gutiérrez, dónde 
vas triste de ti?”. El maquinista del tren on se suposa 
puja Alfonso XIII li pregunta si va de viatge i el motiu 
d’anar-se’n i Alfonso XIII (Gutiérrez) li contesta: “No, 
no. Si no me voy. Es que me echan”.
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Però fa ja cinquanta anys de la vinguda de la 
Mare de Deu al nostre poble. (Aquest any 74)

Quasi sense voler-lo i ja estem celebrant les Noces 
d’Or de la Nostra Mareta. Va ser un 14 d’Octubre de 
l’any 1948, el mateix dia de la festa del Patró de La 
Pobla Llarga, Sant Calixt, quan la imatge Pelegrina 
de la Verge dels Desemparats va vindre a la nostra 
població en artística carrossa fins que músculs po-
blatans es van fer càrrec d’ella a les dos de la nit, 
- ja que va tardar nou hores a efectuar el trajecte 
des de València al nostre poble-, tal era la devoció 
que despertava per tots els llocs per on passava. 
Tota la Pobla Llarga va acudir a rebre a la Pelegrina 
i units a la comitiva que va eixir de València a les 
cinc de la vesprada, amb el Senyor Arquebisbe Sr. 
Marcelino Olaechea al capdavant com un devot 
més, van anar portant-la fins a la Plaça de l’Ajunta-
ment, on l’esperaven les autoritats.

Immediatament es va demanar a l’Arquebisbe 
que declarara a la Verge dels Desemparats, Patro-
na de la Pobla Llarga, una cosa a la qual Sr. Marce-
lino difícilment podia negar-se i que fa esclatar a 
tots en una immensa alegria. Tot seguit es va cele-
brar missa pontifical, es van repartir almoines per 
als més necessitats i a continuació la més llarga i 
nodrida processó que ningú puga recordar. Cinc 
hores de deambular enmig d’una marea humana 
per tots i cadascu dels carrers de la Pobla Llarga, 
engalanats com mai abans s’havia pogut veure, 
amb rodabalcons, cobertors, arcs triomfals plens 
de murta i lluminàries. Cada carrer va triar un co-
lor per al seu engalanament, la qual cosa va con-
vertir al poble en un llenç multicolor.

Les pregàries i vives, la pluja de flors que sembla 
caure d’un cel estrellat quan la Verge passa, con-
vertiran aqueixa nit màgica en una cosa molt di-
fícil d’oblidar per a tots els que van tindre la sort 
de viure-la. Difícilment podrà donar-se un cas 
semblant, amb tot un poble bolcat aclamant a 
la Mare de Déu, quasi podria dir-se que, presos 
d’una fervorosa histèria col·lectiva, poc importa 
el cansament de tantes hores, únicament l’arri-
bada de la primeres llums del nou dia fan que la 
comitiva encapçalada pel rector Sr. Luis Silvestre 
Moya, i l’Alcalde Sr. Arcadio Torres es decidisquen 
a entregar la imatge als veïns de Carcaixent que 
l’esperaven. Se senten crits, Fins a la Olivereta, que 

era el nostre límit amb el de Carcaixent, i fins allí 
la van portar els poblatans on els carcaxentins la 
recullen.

L’any 1949 Sr. Joaquín Rodríguez de l’Alzina (el re-
cordat “Baró”) i la seua esposa Dñª. María Francisca 
Zaragozá Meliana, van adquirir d’un antiquari una 
antiga imatge de la Mare de Deu, menudeta, però 
de gran valor i que regalen al poble. La seua vin-
guda va tindre lloc en 1949, celebrant-se la prime-
ra festa en el seu honor.

Aquesta imatge va ser estudiada posteriorment 
pel catedràtic de l’Escola de Belles arts Sr. Luis 
Roig D’Alos, descobrint que la mateixa es com-
pon de parts de tres imatges diferents, resumint 
així el seu valor: “És fi, material i delicat el rostre de 
la Senyora (tal vegada més perfecte que l’original 
de València). És graciosa, noble i molt posterior la 
careta del Xiquet Jesús. I són d’incalculable valor 
artístic els dos Innocents que cobreix el mantell 
de la Verge i que se suposen de l’escola de Verga-
ra.” És doncs de gran mèrit la nostra imatge, sent 
possiblement la més antiga i de valor de les que es 
conserven en la Parròquia.

Malgrat que la Confraria de la Mare de Deu dels 
Desamparats va ser fundada l’1 de gener de 1949, 
no és fins a l’any següent en què es constitueix 
la primera Junta Rectora, tenint com a President 
Efectiu a Sr. Juan Pitarch Cubedo, President Hono-
rífic a Sr. Joaquin Rodriguez de l’Encina, Vice-Presi-
dent: Sr. José Garcia Serena, i Tresorer: Sr. Emilio 
Medina. Aquesta Junta es va veure incrementada 
en 1951 amb la secció de dones, composta per: 
Presidenta: Dñª Vicenta Roig, Secretària:Dñª Te-
resa Ortiz i Tresorera: Dñª Maria Vila. Més enda-
vant es van fusionar les dues.

En 1973, es van celebrar lluïdes festes amb motiu 
del 25 aniversari de la Mare de Deu. Bones festes 
a tots.

La Pobla, maig de 2022

Balbí-Josep Serena Pérez, 
Cronista Oficial de La Pobla Llarga i 

de la Vila de Bicorb.

I sembla que va ser ahir
Donada la proximitat de les nostres festes a la Mare de Deu dels 
Desemparats, Patrona de la Pobla Llarga, considere oportú reproduir 
l’adjunt article que vaig publicar l’any 1998.

CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA
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La séquia de la codona, Sant Joanet i la Pobla
Joan Català i Cebrià

En l’Arxiu Municipal de San Joanet se conserva 
un document de 1823 que tracta de la renova-

ció anual del dret de pas de la séquia de la Codona 
pel terme de Sant Joanet. Este document explica 
que la renovació s’havia de fer tots els anys el dia 24 
de juny (dia de Sant Joan), realitzant una cerimònia 
que s’havia celebrat des de temps immemorials en 
la sala consistorial del Castell de Sant Joanet, on està 
la torre. En este acte s’havia d’executar el següent 
ritual teatralitzat: l’alcalde de Sant Joanet li donava 
un tarràs (un pitxer de fang) ple d’aigua a l’alcalde 
de la Pobla, este bevia un glop i el primer mandatari 
abocava en terra tota l’aigua sobrant. Este cerimoni-
al donava a entendre que si els de la Pobla podien 
gaudir de manera gratuïta del reg de la séquia de 
la Codona (no “Corona”, com diuen molts ara) era 
perquè els senyors de Sant Joanet, des del segle XIV, 
els havien consentit “passar l’aigua”, des de la séquia 
del Terç de Castelló, per dins del terme de Sant Jo-
anet, i la condició que van posar els senyors era la 
de renovar i representar este ritual anualment per a 
que no s’oblidaren mai del favor que els havia fet, 
un acte que, al mateix temps, interessava realitzar 
als poblatans, per a que els santloaners no anularen 
esta beneficència. El text d’este document diu, par-
cialment, així:

«En el lugar de San Juan de Énova, a los nueve dias 
del mes de julio de mil ochosientos veinte y tres. 
Constituídos en este lugar en casa de Vte Carbonell, 
alcalde ordinario, y en mi presencia, los señores Fco 
Sancho, alcalde ordinario, Vte Verger y Antonio Ser-
ra, regidores, parte del Ayuntamiento de la Univer-
sidad de la Puebla Larga; manifestaron que, por las 
circunstancias del tiempo y variaciones del cistema, 
años hace que no se han presentado a formalizar la 
escritura sobre el tráncito de aguas por este término 
en la Acequia de la Corona, como están obligados 
por los antiguos, a presentarse todos los años, día 
de San Juan de junio. De cuyo manifiesto, enterado 
su merced el señor alcalde, mandó se les diese nu-
evamente poseción de dicho tráncito de agua por 
este término, con los pactos y obligaciones en que 
los antiguos pucieron.... ...Llenando una tarrasa con 
agua, y tomándola en la mano el alcalde ordinario 
de la citada Puebla Larga, haviéndosela puesto en 
la boca, bevió una poca agua, en señal de poseción 
del tráncito por este término en la titulada Ace-
quia de la Corona. Y verificado esto, se la entregó 
al señor alcalde de este lugar, la cual la recibió en 
sus propias manos y, en presencia de dichos seño-
res, y testigos que presentes se hallavan, la derramó 
en tierra, en señal de tráncito y poseción de agua. 

Para lo cual se obligaron a que sus ayuntamientos 
venideros se presenten todos los años a formalizar 
dicho acto».

(Del llibre d’Abel Soler “Sant Joanet, geografia, histò-
ria, patrimoni”, pàg. 267, Ajuntament, 2019)

En la foto, segn partidor de la séquia del Terç de Cas-

telló o partidor de la Tartana (terme de Manuel). Pel 
canal més ample continua la séquia mare cap a Cas-
telló, per la boquera central naix la séquia de Roseta 
de Manuel, i la boquera dreta alimenta conjunta-
ment les séquies de Tordera de Sant Joanet i la Co-
dona de la Pobla (vegeu foto), una presa única que 
ens indica que la séquia de Tordera és anterior a la de 
la Codona, perquè passa primer pel terme de Sant 
Joanet, i que la séquia de la Codona fou una deriva-
ció posterior oberta expressament, en terme de Sant 
Joanet, per a regar la nostra partida de la Codona, 
que en temps de la conquesta (aprox. 1240) sembla 
que encara no tenia reg, un projecte de regadiu mu-
sulmà interromput que potser va finançar i finalitzar 
l’ardiaca en Pere d’Esplugues sobre 1317, amb el 
permís i el beneplàcit del senyor de Sant Joanet.

No sabem quan, però, després de sobreviure uns 
600 anys, este costum es va perdre. L’any que ve, que 
serà el bicentenari d’este document, seria una ocasió 
idònia per a rememorar este acte històric i dignificar 
els antics lligams que ens agermanaven.

CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA
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El comerciant Francisco Roig Cogollos,
“el tio Canó”

Ferran Pastor

Sempre  he tingut curiositat per saber com ha-
via començat el comerç de la taronja a la Pobla. 

Amb aquest objectiu, durant uns anys, vaig entre-
vistar a descendents d’alguns dels comerciants 
més representatius del poble. Un  d’aquests fami-
liars va ser Damián Frontera Roig nét de Francisco 
Roig Cogollos de mal nom «El tio Canó» un dels 
comerciants que van convertir la Pobla en un dels 
centres del comerç de la taronja més importants 
del País Valencià.

Damián i el seu germà Paco em varen rebre al seu 
despatx del Carrer Colom de València. La conversa 
ens va portar a parlar  dels orígens familiars del 
seu avi.

«L’avi  Francisco era fill d’una família de llau-
radors, de fet es va criar a un hort a prop de 
Carcaixent. Va començar a comerciar a finals 
del segle XIX i  començaments del segle XX. 
Primer al carrer de la Missa, a Carcaixent i des-
prés a la Pobla Llarga. A la Pobla el magatzem 
el tenia front al pas a nivell, al final de l’Avingu-
da de l’Estació a la dreta. Tenia via pròpia per 
a carregar els vagons i un vaixell en propietat  
per a exportar a tota Europa. Durant els anys 
30, abans de la guerra, carregava 1000 vagons 
de taronja anuals. En plena temporada arriba-
ven a treballar més de 200 dones diàriament. 
Tenia magatzems a  altres pobles. També tenia 
un  magatzem de carbó i altres negocis i era el 
concessionari  de la marca de cotxes Ford a Va-
lència».

El que va dir de la Ford  ho vaig lligar amb el que 
explicava  la meua àvia Elvira quan em parlava de 
la seua joventut: «El primer cotxe del poble era el 
del Tio Canó» ara sé que aquell cotxe era un Ford 
T. El mateix model que tenia als anys 30 un altre 
comerciant del poble, Batiste Carbonell, tal i com 
em va contar  la seua filla Adela. I els 1000 vagons 
anuals ho relacione amb el que conta  la memòria 
oral del poble sobre el  privilegi ferroviari  de bai-
xar a l’estació de la Pobla al tio Canó, encara que al 
tren no li tocara  fer  la parada.

CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA

Carregant Taronges. Començament del segle XX. Francisco Roig és 
dels dos que van amb trage i barret, el del trage més clar que se li veu 
la cara

Francisco Roig. Concesionari de la marca  Ford a València, 1923

Francisco Roig va ser un dels comerciants que 
aprofitaren la nova estació de mercaderies de La 
Pobla Llarga per a edificar el seu magatzem, on ara 
és el solar que limita amb l’aparcament de cotxes. 
Altres  comerciants que s’instal·laren al voltant de 
l’estació a finals del XIX i primeries dècades  del XX 
foren Batiste Carbonell, Arcadio Piera, Vicent Cala-
tayud... Cal dir també que a l’empresa de Francisco 
Roig es van formar jòvens que arribarien també  
a ser comerciants, és el cas per exemple d’Abdón 
Navarro.
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Carta comercial a Cervera  de l’empresa de Francisco Roig, 1910

Carregant Taronges. Començament del segle XX. Francisco Roig és 
dels dos que van amb trage i barret, el del trage més clar que se li veu 
la cara

Estació de la Pobla. A l’esquerra del tren el magatzem de 
Francisco Roig

Francisco Roig. Concesionari de la marca  Ford a València, 1923

Publicitat de Francisco Roig, 1917

Un net d’ Arcadio Piera, Salvador España Pi-
era, em va complementar la informació de  
Damián:

«Al magatzem del Tio Canó entraven 60 
carros tots els dies, era un comerciant 
molt llest. Seria l’equivalent al Pascual 
Hermanos d’aquella època. La filla Vicen-
ta es va casar amb un comerciant mallor-
quí de Sòller, Damián Frontera Pizà».

Amb el casament, Damián Frontera Pizà es va 
incorporar als negocis del seu sogre i el seu 
cunyat. Vicenta i Damián tingueren 5 fills Vi-
centa, Margarita, Paula, Paco i Damián. Però 
els Frontera també eren empresaris. Perta-
nyien a la saga de comerciants sollerics que 
des del segle XVIII havien obert mercats per a 
la taronja de la Vall de Sóller  als ports i a l’in-
terior de la Provença i del Llenguadoc, al sud 
de França. Els comerciants sollerics compra-
ven taronja valenciana per als seus mercats 
i alguns acabaren instal·lant-se a La Ribera. 
És el cas dels Canyelles, Castanyer, Bauzà, 
Estades... a Carcaixent i a la Pobla el cas del 
comerciant Ripoll. Aquesta història l’explica 
molt bé l’historiador carcaixentí Francesc 
Torres i Faus en el seu article « Els orígens 
del conreu de la taronja al País Valencià i les 
Illes Balears» inclós al «Llibre del Bicentenari 
de la Taronja, Carcaixent» (1981). La Vall i el 
port de Sóller que tantes vegades vaig visitar 
en els meus anys mallorquins conformen un 
món a part, dins del món particular que ja és 
l’illa de Mallorca.

De la família de son pare, Damián Frontera 
Roig,  m’explicava:

CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA

«Ells també eren comerciants i al port de Vinaròs 
tenien dos vaixells per al transport. Comerciaven 
amb Europa i Amèrica. En Vinaròs tenien una finca 
molt extensa que allí anomenaven «del mallorquí».  
També tenien sucursals de venda de fruita en ciutats 
d’Alemanya».

I ací acaba la informació que tinc sobre Francisco Roig 
Cogollos, un d’aquells empresaris que va revolucionar 
l’economia de La Pobla i La Ribera a començaments del 
segle XX.
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Entrevista a Ofelia Arques Signes
Educadora Social a la Pobla Llarga

Des de Rafelguaraf ve Ofelia Arques com a Educadora 
Social que traballa al Departament de Serveis Socials a la 
Pobla Llarga des de fa 15 anys. Un departament no massa 
visible i que ven poc políticament i quasi ausent en les 
campanyes electorals dels partits.
Diu que la seva feina és vocacional.

Viure per als demés

Sempre dic que sóc afor-
tunada de estar treba-
llant on estic treballant 
perque m’agrada.

La nostra finalitat és 
ajudar a la gent.

RAIMON NAVARRO.

Com aterres en una feina tan sote-
rrada per la societat i que és un niu 
de conflictes?
Crec que em naix des de ben xicoteta. 
Sempre he sentit curiositat i he volgut 
estar en contacte amb la gent, he estat 
de jove en campaments amb xiquets 
discapacitats, tant mentals com físics, 
però no tant per la discapacitat sino 
per tot el que implica estar en la 
família.
I la teva formació ha anat també en 
eixa direcció?
Sí, després de fer els estudis secun-
dàris, el BUP i el COU me matricule en 
la Universitat de València a estudiar 
Educació Social. Vaig fer Masters 
relacionats amb la família, en menors i 
sobre tot adolescents, però el que més 
m’agrada és la mediació.
Que vols dir amb la mediació?
La mediació que engloba tot, tant 
familiar com intercultural. Els confictes 
familiars de tota índole. Cada família té 
les seves històries mil...
I els teus estudis superiors te confir-
men que el que havies escollit era 
camí que t’agradava
Sempre dic que sóc afortunada de 
estar treballant on estic treballant 
perque m’agrada. I si no t’agrada 
“huye”. No t’avorreixes mai. Puc tindre 
deu famílies però ninguna és igual. En 
cadascuna tinc que fer un croquis, un 
plà d’intervenció.
Jo els dic a les meves companyes que 
aquesta faena és com si vingueres tots 
els dies a la Universitat. Sempre estàs 
aprenent i el que has fet en una família 
no et serveix en una altra.
Això implica posar-te sempre en el 
lloc dels demés.
Per descomptat. I això va enriquint-te i 
transformant-te. I no solament es trac-

ta d’ajudar sino de donar ferramentes...
I com entres en el mon laboral?
Quan acabe els estudis universitaris 
comence a estudiar psicopedagogia 
però m’ix treball.
Quin tipus de treball?
En una Residencia pública de Majors 
d’Alzira. Jo era la que donava estimu-
lació cognitiva. Tinc que deixar-me els 
estudis. Al voltant de 5 anys treballant 
amb gent major i continuava pensant 
que el que m’agradava era estar amb 
les famílies. Després treballe en una 
escola intanfil fins que eixen les borses 
de treball a la Pobla Llarga.
I te presentes i aproves.
Me presente i era una borsa de mèrits i 
comence la meva activitat a la Pobla.
Quans anys fa d’això?
D’ací poc farà 15 anys.
I no estàs arrepentida d’eixa deci-
sió? Com diries en poques paraules 
que ha estat la teva experiència?
Satisfacció. Molt d’aprenentatge. 
Brutal. Res que vore els inicis que 
eren pocs els projectes que es feien 
i que s’han transformat en progresió 
geomètrica.
En que consisteix la feina de serveis 
socials?
La nostra finalitat u objectiu és ajudar 
a la gent. Acompanyar-la en els proce-
sos més complicats de les nostres vi-
des, que per desgràcia en un moment 
determinat els podem patir totes i 
tots. És una tasca complicada, però per 

damunt de tot vocacional. L’objectiu 
final és donar a la gent ferramentes 
per aconseguir que siguen més feliços 
i que estiguen més satisfets amb sí 
mateixa.
I com es concreta això?
Hi ha diversos programes. Programes 
destinats a ajudes d’emergència, 
famílies que estan passant una mala 
situació i necessiten un recolçament 
econòmic; que els fem en primer lloc 
una entrevista i demanem tota la 
documentació per a fer el seguiment. 
Després està el Servei d’Atenció a la 
Infància i a la adolescència, que és un 
servei que prestem a famílies que esti-
guem passant pel qualsevol problema, 
sempre i quan hi hajen menors. Fem 
una primera avaluació i si cal puguem 
derivar al servei de l’EEIIA que depén 
de la Mancomunitat amb especialistes 
i que l’Ajuntament de la Pobla està 
adherit.
Hi ha molta gent en eixa situació a 
la Pobla?
Si que hi ha molta gent. Després està 
la Llei de Dependència. Gent major 
que necessita ajuda a domicili, que 
vagen a supervisar, fer-li cures, higiene 
i que ho porten tres auxiliars d’infer-
meria que té l’Ajuntament contratades. 
Hi ha molta demanda d’eixos serveis.
I conflictes familiars?
Venen derivats si hi han conflictes i 
desprotecció i inclús violència.
Derivats dels Col.legis i Institut quan 
detecten alguna desprotecció. Casos 
d’absentisme, casos que s’ha detectat 

ENTREVISTA
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Puguem presumir de tindre un bon 
servei social a la Pobla Llarga?
Tot és millorable, és clar, però puc dir 
que nosaltres tenim una implicació 
molt gran. La implicació és molt im-
portant. I també ens sentim recolzats 
per l’Ajuntament, que és l’administra-
ció més propera que tenim. Hem de 
significar també una cooperació fluida 
amb el Centre de Salut, sobretot en 
casos de salut mental, que nosaltres 
no som especialistes.
I com es tradueix açò a nivell pressu-
postari? Quin pressupost teniu?
Tenim un pressupost de la Diputació 
de 190.000€. Per part de l’Ajuntament, 
que no se exactament quina xifra 
tenen pressupostat però crec que 
està al voltant de 20.000€, l’equip de 
Govern actual ens han fet saber que 
no deixem d’ajudar ningú per falta de 
pressupost i que per a ells és prioritari.  
Sempre ens hem sentit recolzades.
I no és sorprenent en un departa-
ment que mai no ha estat visible?
Sí, sempre ha estat un poc marginal 
aquesta questió. Últimament sí que es 

parla més a tot arreu de la importància 
del serveis socials. Hi ha més visibilitat. 
En els mitjans de comunicació i en el 
dia a dia dels pobles.
Si no existireu que passaria?
Uhm... Seria un caos. Hi hauria moltes 
carències. Possiblement hi hauria 
més violència dintre de les cases i és 
possible que fera falta una cartilla de 
racionament. Hi hauria un retrocés. 
Ara, quan donem una ajuda exigim 
una contraprestació: complint amb 
l’escolarització, assistir a cursos LABO-
RA, búsqueda de treball actiu, tallers, 
etc.
És a dir, resulta molt necessari.
És molt necessari. Som una ferramenta 
de suport a la societat en tots els sec-
tors de la població. Suport a famílies 
que no sabem manejar-se, que no 
saben on acudir. Som una eina multi-
disciplinar amb molts recursos que de 
vegades te’ls inventes també perque 
no existeixen.
També heu de ser creatius?
Sí, ahí juga molt la creativitat. Som 
com un pilar per a que la gent tinga 
benestar.
Tot açò que ens contes passa en el 
que es diu el primer món. Com serà 
als paÏsos del tercer món?
Pense que tots els que estem ací, 
deuriem de fer pràctiques en eixos 
països que habiten el mateix planeta 
que nosaltres.
Com desconectes de tot açò? Quines 
aficcions tens?
M’emporte la feina a casa, no puc 
llevar-m’ho del cap. 
Ara vinc d’un taller de “biodança”. 
Quina peli has vist últimament?
La de Batman en companyia del meu 
fill.  Veig sèries per a no pensar.
Quin llibre tens en la mesita de nit?
Tinc un problema. Tots els llibres que 
tinc i que em llig son socials.
Quina música escoltes?
Música clàsica. En casa s’escolta música 
de rock a tota hora.
Algún esport?
Procure fer Ioga.

Jo els dic a les meves 
companyes que 
aquesta faena és com 
si vingueres tots els 
dies a la Universitat.

Casos de talls de llum 
i aigua intervenim 
ràpidament i 
gestionem la reconexió. 

Si no existira el 
Departament de 
Serveis Socials seria 
un caos. Hi hauria més 
violència  dintre de les 
cases.

alguna desprotecció en algun nano 
o la casuística que siga. I tú ja investi-
gues.
Tingueu contacte directe amb les 
escoles i l’Institut?
Timguem fil directe amb els tres direc-
cions dels centres. És fenomenal. I és 
molt important perque en eixes edats, 
sobretot en menors és quan més 
visibles estan els xiquets amb carèn-
cies. I ahí sí que entrem nosaltres. Fem 
teràpies i derivem a les companyes de 
la Mancomunitat segons la casuística.
I enteu a les cases per a avaluar el 
que està pasant en la casa d’eixe 
xiquet?
Sí, entrem en les famílies i en les cases. 
De vegades sols per veure l’habita-
ció del xiquet ja te pots fer una idea 
del que està passant. Per conéixer la 
envergadura del conficte és necessari 
entrevistar-te amb els membres de la 
família.
I eixos xiquets quan van fent-se ma-
jors canvia la perspectiva, veritat?
Sí, de vegades se’ns complica la inter-
venció. Inclús hi ha pares que diuen: 
pren, arregla’m al meu fill.
I no, això no funciona així. Jo t’ajude, 
anem a veure com ho fem, però tú eres 
el que té que arreglar al teu fill.
Veig que teniu molta feina.
Molta. No ho pareix però la Pobla és 
condidora. Té molt de desprotecció 
dels fills als pares. De maltracte de 
majors. 
Quin podrien ser els factors de pes 
que propicia açò?
El factor econònim però no sempre. 
El nivell cultural és un factor de pes. 
Parlar a crits ho fa sempre més difícil.
I amb les succesives crisis que hem i 
estem patint com ho heu viscut?
Hem tingut casos de famílies amb 
menors que han vingut i ens diuen: 
no tinc res! I ahi sí que demanem una 
ajuda d’emergència. Fem un informe 
preceptiu amb rigor. 
Casos de talls de llum i aigua inter-
venim ràpidament i gestionem la 
reconexió.
I casos greus també detecteu?
Sí, tenim casos d’intervenció activa. 
Casos en contacte amb Fiscalia i que 
invervé la Guardia Civil, Conselleria 

en temes de menors. Son casos ja 
importants.
I de consum de drogues?
Hi ha un problema de consum i també 
en adolescents a una edat molt tem-
prana.
13 o 14 anys?
Perfectament. Sí que hi ha un proble-
ma greu. També val a dir que també 
s’està lluitant molt des de l’Ajuntament 
en aquest tema.
Tu creus que hi ha consciència 
generalitzada en la Pobla d’aquesta 
situació?
No. Ni inclús els mateixos pares no ho 
saben o no volen saber-ho. I afecta a 
la salut mental en els adolesents cada 
vegada més. Salut mental combinat 
amb consum i alcohol igual a bomba 
de rellotgeria.
M’adone que teniu molta feina. 
Quantes persones sou al departa-
ment?
Som tres. Dos treballadores socials i jo 
que soc Educadora especialista. Som 
un equip molt cohesionat. I amb una 
implicació immillorable. Després hi ha 
un administratiu i un agent jurídic.

ENTREVISTA
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Des de l’Ajuntament, amb l’objectiu de promou-
re i incentivar la producció literària en valencià 

i potenciar l’ús de la nostra llengua, es va tornar a 
convocar el passat gener el Concurs Literari Vicent 
Pascual, el Concurs de Poesia i el de Relats Breus. 
L’1 d’abril va tenir lloc la reunió del jurat, compost 
per diversos representants locals de l’àmbit cultu-
ral i lingüístic per la promoció i difusió de la cultu-
ra en la nostra llengua. En aquesta edició, de nou 
s’ha comptat amb la col·laboració d’Edicions 96, 
donant-li d’aquesta manera més prestigi i rigoro-
sitat als certàmens. 
Les obres guanyadores i el nom dels i les guanya-
dores les podreu trobar publicades a la web muni-

L’any passat canviàrem les bases dels certàmens literaris per tal 
de donar-li la serietat i la rigorositat que mereixien. Amb totes les 

obres guanyadores, es crearen dos llibres “Concurs literari 2021: II 
Concurs de Poesia” i “Concurs literari 2021: VI Edició de Microrelats Vi-
cent Pascual i II Concurs de Relats Breus”, els quals es van presentar el 
9 d’abril en un acte englobat dins de la Pobla de Llibres, la Pobla Ar-
tesana. Els llibres els podeu comprar a través de la web d’Edicions 96.

129 obres s’han 
presentat als 
Certàmens Literaris 
2022 de la Pobla

Presentem els primers llibres 
amb les obres guanyadores 
dels certàmens literaris de la 
Pobla Llarga 2021

Presentació dels llibres el passat 09/04/2022

Cartell certamen literari 2022

Portada Concurs literari 2021: VI 
Edició de Microrelats Vicent Pas-
cual i II Concurs de Relats Breus

Portada Concurs literari 2021: 
II Concurs de Poesia

cipal (https://www.lapoblallarga.es/evento-pa-
gina/concurs-literari-pobla-llarga-2022). A més, 
seran publicades i posteriorment presentades en 
la propera Fira del Llibre. 

CULTURA
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Torna la cultura, torna 
la Pobla TeatreEl 9 d’abril, junt a la Pobla de Llibres, la Pobla 

Artesana, l’Associació de Bolilleres de la Pobla 
Llarga va realitzar el IX Encontre de Boixets, un 
encontre que han posposat 2 vegades arrel de la 
pandèmia i finalment eixe dia es va poder realit-
zar, posant en valor aquesta pràctica tan artesa-
na i convertint-la en el centre d’atenció.

Entre totes i tots, férem que el nostre poble tor-
narà a tindre vida.

La Junta Central de Moros i Cristians va encetar l’any amb una bona 
notícia, un any més van rebre un premi en el Concurs de Premis 

a les comissions de Moros i Cristians per la promoció de l’ús del va-
lencià en l’àmbit festiu. En aquest cas es va obtenir la quarta posició.

El proper 11 de juny, el Moros i els Cristians 
de la Pobla Llarga tornaran a celebrar el seu 

mig any. Tornem a reprendre l’activitat habitual 
d’abans de la pandèmia i en aquesta caben to-
tes les festivitats que havíem deixat de celebrar 
per la Covid-19, és el cas d’aquest mig any tan 
esperat. 

El dissabte 9 d’abril celebràrem per fi la V Edició 
de la Pobla de Llibres, la Pobla Artesana. Va ser 

una jornada que totes i tots gaudírem molt, i on 
els nostres comerços i artesans tornaren a eixir al 
carrer per mostrar-nos tot allò que fan.

Al llarg del dia es realitzaren diferents actuacions 
musicals per part de la Unió Musical de la Pobla 
Llarga, va haver animació infantil amb un con-
tacontes i un teatre itinerant, es va realitzar la V 
Dansà Popular i no va faltar la presentació dels 
llibrets de l’anterior edició dels certàmens litera-
ris de la Pobla Llarga.

Agraïm la col·laboració de totes aquelles perso-
nes que de forma desinteressada feren d’aquesta 
jornada un dia molt especial on tots i totes les 
visitants gaudiren de les activitats programades 
i dels estands que formaren part d’aquesta fira. 

IX encontre de boixets 
de la Pobla Llarga

Es torna a reconéixer el treball 
en el llibre de Festes Majors i 
de Moros i Cristians de la 
Pobla Llarga

Torna el mig any de 
moros i cristians de la 
Pobla Llarga

Després de 3 anys, 
tornàrem a gaudir de 
la Pobla de Llibres, la 
Pobla Artesana

Imatge de l’inici del IX Encontre de Boixets 

Portada del llibre de Festes Ma-
jors i de Moros i Cristians 2021

Fotografia de la Pobla de Llibres la Pobla Artesana
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Àrea de Cultura

AJUNTAMENT LA POBLA LLARGA
REGIDORIA D’ACCIÓ CULTURAL
Àrea d’acció cultural i altres polítiques 
per a les persones

LA 
POBLA

teatre
abril-desembre 2022

Companyia: 
DRAC MÀGIC TEATRE

Teatre de carrer itinerant, on un paleontòleg intentarà desco-
brir per què han tornat uns dinosaures a la Terra, juntament 
amb una tribu cavernícola. Amb l’ajuda del públic aniran co-
neixent a tots els personatges per a esclarir tal enigma. 
Moltes sorpreses i riures els esperen a tots, però sobretot molta 
diversió i aventura. 

       dissabte

9 abril

Aventura
Prehistòrica

17:30h.
Plaça del País Valencià

Companyia: 
SALUDARTE

Un drama sonor sobre memòria històrica
Uns grans magatzems.
Una situació aparentment casual.
Un despertar estrany.
Unes vivències immortals.
Un obrir els ulls a la veritat.
Un reconeixement honest.
Una necessitat.
Una abraçada a la vida.
Un demanar la llibertat.

        divendres

29 abril

¡Agua!

22:00h.
Casa de la Cultura

ENTRADA 
GRATUÏTA

ENTRADA 
GRATUÏTA

Pensionistes
Companyia: 
AUDIOVISUALES LA FIESTA

V EDICIÓ TEATRE DE BUTXACA ALS POBLES
PROJECTE CULTURAL INTERMUNICIPAL (SARC)
Tres dones d’avançada edat viuen a un poble de la Comuni-
tat Valenciana. La Covid ha fet que les tres amigues perden els 
marits en poc de temps i per tant han enviudat quasi a la ve-
gada.Aquestes dones que tota la vida han estat dedicades a 
la criança dels xiquets, els ha quedat una pensió irissòria amb 
la qual no poden fer front a les despeses diàries. És per això i 
per la soledat que pateixen que decideixen anar a viure les tres 
juntes. A partir d’eixa situació, la necessitat econòmica i les ga-
nes de sentir-se vives les portaran a viure situacions divertides 
i rocambolesques en una comèdia ràpida i amb crítica social.

divendres

20 maig
22:30h.

Casa de la Cultura

Un any més des de la Regidoria d’Acció Cul-
tural s’ha programat la Pobla Teatre. Una 

programació variada per a tots els públics. 
Aquest cicle teatral va començar el mes d’abril 
i finalitzarà en desembre. 

Torna la cultura, 
torna la Pobla Teatre

La Pobla és Cultura,
La Pobla és Teatre
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Companyia: 
LA COMPAÑIA DEL ROW

Espectacle d’improvisació

El projecte es basa en la constant interacció amb el públic com 
a fil conductor de l’espectacle. Les històries de “Què farem?” es 
creen durant cada funció i són producte del moment i de la 
creativitat de l’audiència. Estan esguitades d’ironia i sarcasme, 
humor absurd i crític amb la situació actual. Cada espectacle 
gira al voltant d’un tema i es compon de diversos jocs d’impro-
visació. En cadascun d’aquests es crea una història diferent, el 
nucli de la qual radica en les frases o comentaris que han escrit 
prèviament els espectadors i les espectadores.

divendres

24 juny

Què farem?

22:30h.
Auditori Vicent Andrés Estellés

ENTRADA 
GRATUÏTA

Companyia: 
EL PALMERAL TEATRE

L’obra es desenvolupa en una estació de tren. Els personatges 
van entrant en escena i entre ells van parlant, contant-se els 
seus problemes, i entre ells hi ha el ximple que torna boig amb 
qui parla, el fadrí que va a la capital per trobar núvia, la mare 
que vol casar la filla, el Jonqui que amenaça a tothom, la sogra 
que es queixa del gendre, el sogre que es queixa de la nora i 
entre tots fan un embolic provocant situacions molt còmiques 
que fan passar al públic una estona molt divertida.

dissabte

24 setembre

Passatgers

ENTRADA 
GRATUÏTA

19:30h.
Casa de la Cultura

Companyia: 
COMEDYPLAN

Rafa Alarcón és actor, còmic, presentador i show-
man valencià que es caracteritza pel seu humor 
directe i canalla. 
Un mestre del monòleg capaç de combinar un 
sketch surrealista amb l’estand-up més clàssic.

Óscar Tramoyeres arriba des de l’Horta Valencia-
na, concretament des de Rafelbunyol. Sens dub-
te un dels còmics valencians més volguts per la 
seua proximitat i empatia amb el públic.
El seu humor és boig, rural i trempat. Podràs gau-
dir de les coses quotidianes de la vida, tal com 
són, amb l’únic fi d’aconseguir arrencar-te una 
rialla.

dimarts

11 octubre 22:30h.
Local Polifuncional

Rafa Alarcón i Óscar Tramoyeres
Nit de monòlegs

Companyia: 
YORICK CIA D’ACÍ

Un espectacle que fa un repàs per costums i anècdotes dels 
pobles d’una manera divertida i amb l’objectiu de fer passar 
una estona amena al públic assistent.
Quin és el tema més socorregut a l’hora d’iniciar una conversa 
als pobles? És fàcil d’entendre el codi que fa servir la gent major 
per a comunicar-se? Com són algunes festes dels pobles?… La 
resposta a aquestes i moltes altres preguntes les tens a Xe, de 
poble!

divendres
28 octubre

Xe, de poble!
Històries casolanes 

ENTRADA 
GRATUÏTA

22:30h.
Casa de la Cultura

Companyia: 
IGUALES TEATRO

M. Carmen no ha tingut una vida fàcil, es va criar a una família 
humil, va tindre un marit cruel i ha arrossegat durant tota la 
seua existència una tremenda soledat. Però gràcies als llibres, 
descobreix quatre heroïnes que li ensenyen el valor de la lli-
bertat: Marilyn Monroe, Chavela Vargas, Santa Teresa de Jesús 
i Cleopatra.

divendres
25 novembre

A voltes amb 
la vida

ENTRADA 
GRATUÏTA

22:30h.
Casa de la Cultura

Companyia: 
AMIMIC TEATRE

Vine amb Iris i Thot a la cambra dels somnis, veurem fantasmes 
i els esquelets ballarins, correrem entre elefants i tortugues, 
pujarem amb globus fins als núvols... I si tens fam menjarem 
molles gegants, i si et fas mal t’embolicarem amb cintes de mil 
colors, només has de somiar i arribaràs fins a les estreles.
Espectacle còmic per a tota la família que ens suggereix el se-
cret màgic de la felicitat.

dissabte
17 desembre

Somnis

ENTRADA 
GRATUÏTA

19:00h.
Local Polifuncional
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1 Alumnes dels diferents centres escolars de la 
localitat que obtenen premis extraordinaris al 

rendiment acadèmic, que en aquest cas foren:

• Belen Furió Santos, del col·legi Trilema –  Santa 
Ana
• Carla Segura Vidal, del col·legi Trilema – Santa Ana
• Pau Bosch Perales, del CEIP Sanchis Guarner
• Carolina Garcia Llàrio, del CEIP Sanchis Guarner
• Arnau Santaeulàlia Tudela, del CEIP Sanchis Guar-
ner

2 Es coneixen els noms del guanyadors i 
guanyadores dels certàmens literaris, que en 

aquest cas van ser: 

VII EDICIÓ DEL CONCURS DE MICRORELATS VI-
CENT PASCUAL
3r Premi:  Mercé Estrela Tena amb l’obra “Lluna 
Nova”

2n Premi: Marc Torrecillas Planas amb l’obra “La 
gravetat” 

1r Premi: Josep Vicent Lozano Serer amb l’obra 
“Papiroflèxia” 

III EDICIÓ CONCURS DE RELATS BREUS
2n Premi: Andreu Gascó Fliguete amb l’obra 
“L’anciana del bosc” 

1r Premi: Mercé Estrela Tena amb l’obra “La cadira”

III EDICIÓ CONCURS DE POESIA
2n Premi: Albert García Hernández amb l’obra 
“Vestigis” 

1r Premi: Abel Dávila Sabina amb l’obra “Cos d’ocell”

3 Guanyadors i guanyadores del concurs de relats 
en valencià, que en aquesta segona edició foren: 

CATEGORIA A
3r Premi:  del CEIP Sanchis Guarner, Arnau Gadea 
Bello amb l’obra “Els bessons esportistes”

2n Premi:  del col·legi Trilema-Santa Ana, Paúl 
Casells Belda, amb l’obra “L’arribada de l’estiu i els 
animals”

1r Premi: del col·legi Trilema-Santa Ana, Alexandra 
Miñana Soler, amb l’obra “La zona de confort”

CATEGORIA B
3r Premi: del col·legi Trilema-Santa Ana, Paula 
Sancho Vercher amb l’obra “El viatge somiat”

2n Premi: del col·legi Trilema-Santa Ana, Francesc 
Cogollos Cogollos, amb l’obra “La vida a través de la 
finestra”

1r Premi:  del CEIP Sanchis Guarner, Ainoa Thi 
Llagaria Femenia amb l’obra “8 cicatrius”

CATEGORIA C
3r Premi: de 1r d’ESO de l’IES Pere d’Esplugues, 
Guillem Moscardó Pérez, amb l’obra “La pastisseria”

2n Premi: de 1r d’ESO de l’IES Pere d’Esplugues, 
Florina Anamaria Lincan, amb l’obra “Curnie”

1r Premi: de 2n d’ESO de l’IES Pere d’Esplugues, 
Jazmina Onrubia Garcete, amb l’obra “Pills”

4 Per últim, es dona reconeixement a persones que 
tenen o han tingut rellevància en l’àmbit educatiu 

i en aquesta ocasió foren:

• A Zoraida Martínez, per la seua tasca realitzada 
com a directora i coordinadora en l’Escola Rural.

• A Vicent Belda, Lupe Palau, Vicenta Roig i Ramon 
Torres, per la seua tasca d’investigació de la història 
de l’Escola a la Pobla Llarga.

IV Gala Educativa
El divendres 8 d’abril va tenir lloc la VI Gala 
Educativa de la Pobla Llarga. Una data on es 
donà reconeixement a:

Cartell Gala Educativa 2022
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La Guerra Civil Espanyola es va lliurar enmig de dues guerres mundi-
als, i en aquesta en concret, l’aviació va tenir un paper fonamental i 

diverses generacions d’avions es succeïren en els cels espanyols durant 
els 3 anys de conflicte i dins d’aquest context s’engloba l’exposició.

Aquesta exposició volia donar a conéixer un aspecte poc conegut (la 
guerra en l’aire) del conflicte que més ha 
marcat a moltes generacions de valen-
cians i espanyols. També pretenia ser un 
reconeixement de la importància de l’avi-
ació en la Guerra d’Espanya.

L’exposició es basava en la col·lecció de 
Vicent Soler Fayos, que disposa d’un cen-
tenar de maquetes, les quals van estar exposades per a tots els veïns i ve-
ïnes i totes aquelles persones que volgueren gaudir de l’exposició. També 
es realitzaren visites dels centres escolars de la localitat.

Es va inaugurar el divendres 11 d’abril i va estar oberta fins el 3 març. Va ser 
tot un èxit ja que moltíssimes persones la van visitar i, a més, va ser molt 
didàctica ja que alumnes de tots els centres escolars de la localitat la van 
visitar.

Durant 40 anys Franco va governar Espanya amb mà de fer-
ro. Des de la victòria en abril de 1939 fins la seua mort el 

20 de novembre de 1975, el Caudillo va dirigir un règim tota-
litari de caire nacionalcatolicista que, tot i patir les seues crisis 
internes, va mantenir la seua essència antidemocràtica fins el 
final. Aquesta herència històrica de dècades de franquisme ha 
configurat una societat i una democràcia certament singular a 
Espanya. Generacions d’espanyols i espanyoles van nàixer i viu-
re en dictadura, sense conéixer altra cosa que no fóra el règim 
autoritari, ultranacionalista i repressiu de El Generalísimo.

En l’actualitat, després d’un període de Transició i de la procla-
mació de la Democràcia (1978), vivim un moment on els nous 
valors i principis ciutadans, així com els nous marcs legislatius 
afavoreixen el debat públic per abordar l’origen, el desenvo-
lupament i les conseqüències del franquisme en la idiosincrà-
sia de l’Espanya actual. I això es pretenia amb l’exposició. Amb 
aquesta s’aborda el franquisme com a règim polític i com a ide-
ologia, amb la intenció d’analitzar els mecanismes d’adoctrina-
ment, la política de propaganda i la construcció d’un sentiment 
i una memòria nacional nova, basada en els tres pilars del règim: 
la falange, l’exèrcit i la religió. L’objectiu principal era oferir una 
visió didàctica i transversal de la cultura material del franquisme 
per donar a conéixer, especialment a les generacions que ja han 

Exposició “Avions en la Guerra 
Civil Espanyola, de Vicent Soler 
Fayos”

Exposició “Prietas las filas, 
vida quotidiana o franquisme, 
de l’Etno”

Cartell de l’exposició “Avions en la Guerra Civil 
Espanyola, de Vicent Soler Fayos”

Cartell de l’exposició “Prietas las filas”

Imatge de les maquetes de 
l’exposició de Vicent Soler Fayos

nascut en democràcia, els mecanis-
mes que va posar en marxa la dic-
tadura per reescriure la història del 
nostre passat més recent i per tal de 
legitimar-se.

L’exposició es va inaugurar el diven-
dres 11 de març i va estar oberta fins 
el divendres 22 d’abril.
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La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memò-
ria democràtica i per a la convivència de la Co-

munitat Valenciana, declara en el seu article 36 el 
dia 28 de març de cada any com a Dia de record 
i homenatge a les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura, i encarrega a les institucions públi-
ques impulsar el reconeixement i homenatge a fi 
de mantenir la seua memòria així com reivindicar 
els valors democràtics i la lluita del poble valen-
cià per les seues llibertats.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, membre de la 
xarxa de Municipis per a la posada en valor de 
la Memòria Històrica, ha estat realitzant des de 
la legislatura passada una sèrie d’actes durant el 
mes d’abril, amb l’objectiu de recordar i sobretot 
dignificar a tos els poblatans assassinats una ve-
gada finalitzada la guerra. Poblatans que defen-
saren la democràcia, la llibertat, des de juliol de 
1936. Era un deute de l’Ajuntament de la Pobla 
Llarga amb aquelles víctimes i les seues famílies 
que han estat durant els 40 anys de franquisme 
silenciades, maltractades.

L’any passat, gràcies als treballs d’investigació 
dels nostres historiadors locals, realitzarem una 
exposició titulada VIDES SEGADES on mostrarem 
a tota la Pobla Llarga que la guerra i la repressió 
dels qui la guanyaren, va suposar que més de 60 
conciutadans perderen la vida. Ara, al març de 
2022, pensem en Ucraïna i tenim més present 
que mai l’horror de la guerra i el dolor que han de 
suportar les víctimes. La invasió d’Ucraïna duta 
a terme per la Federació Russa, en ple segle XXI, 
ens mostra no sols la fragilitat del sistema demo-
cràtic pels atacs provinents de l’autoritarisme, 
sinó també el terror que provoca la guerra entre 
la població civil. Ens retrotrau a la nostra pròpia 
Història, al colp d’estat de 1936 i a la generada 
guerra, activa militarment fins a 1939.

28 de març, dia de record i homenatge a les 
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la 
Comunitat Valenciana

Cartell 28 de març

Des d’una posició sempre vigilant i defensora de 
la convivència democràtica, amb la vista i el cor 
posats ara en la Guerra d’Ucraïna, l’Ajuntament 
de la Pobla Llarga, com a part de l’administració 
més pròxima al conjunt de la ciutadania, recor-
dem i homenatgem les Víctimes de la Guerra 
d’Espanya i de la Dictadura.

Mitjançant la subvenció de digitalització d’arxius històrics de Conselleria, s’ha pogut digita-
litzar la carpeta anomenada “Elección de Concejales 1887-1899”, amb un cost total de 800€ 

finançat al 100%. Aquest material es troba a la Biblioteca i qualsevol persona interessada pot 
consultar el seu contingut.

Seguim digitalitzant el nostre arxiu
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El 5 de maig és el ‘Dia d’Homenatge als espa-
nyols deportats i morts en Mauthausen i en 

altres camps i a totes les víctimes del nazisme 
d’Espanya’, instaurat pel Govern d’Espanya, a 
semblança d’altres països europeus. El 5 de maig 
de 1945 va ser alliberat pels aliats el camp de 
concentració de Mauthausen-Gusen, a Àustria, 
on milers d’espanyols van patir l’horror de l’ex-
termini nazi.

En el camp de concentració de Mauthausen, i en 
el subcamp de Gusen van estar internats prop 
de 8.000 republicans espanyols que es van veu-
re obligats a abandonar el nostre país al final 
de la Guerra d’Espanya. Van ser desproveïts de 
la seua nacionalitat per decisió del govern fran-
quista i per tant declarats 
apàtrides; van ser igno-
rats pel govern francés del 
Mariscal Petain; van patir 
innombrables atrocitats 
i prop de 5.300 van ser 
assassinats allí i en altres 
camps de concentració 
nazis. Segons les últimes 
dades verificades per l´A-
MICAL van ser un total de 
656 deportats (entre ells 
10 dones) procedents de 
234 municipis valencians, 
entre ells un veí de la Po-
bla Llarga, els qui van arribar als camps de con-
centració i extermini nazis.

Dels 656 deportats i deportades, 411 van ser as-
sassinats, 5 desapareguts, 1 escapat, i 239 van ser 
finalment alliberats. Només 5 de les deportades 
van aconseguir sobreviure.

Les referències per províncies són esquinçado-
res. Dels 196 deportats alacantins, 120 van ser 
assassinats, va haver-hi 1 desaparegut i 75 van 
ser alliberats. Dels 166 deportats de la Província 
de Castelló, 111 van ser víctimes que van pagar 
amb la seua vida, es constata la desaparició d’1 
deportat i l’evasió d’un altre, i 53 van ser allibe-
rats. Dels 294 deportats de la Província de Valèn-
cia van ser assassinats 180, entre ells Julio Tomás 
Codina, veí de la Pobla Llarga, 3 van desaparéixer 

5 de maig, dia d’homenatge als espanyols 
deportats i morts en Mauthausen i en altres 
camps i a totes les víctimes del nazisme 
d’Espanya

i 111 van ser alliberats. A banda, també va morir 
a Berger-Belsen el veí Salvador Bataller Anduig.

Volem honrar la memòria dels deportats i de-
portades i reconèixer que representen una part 
fonamental de la nostra història democràtica pel 
seu exemple insuperable de sacrifici i lluita per la 
democràcia i la llibertat.

L’Europa del nazisme i del feixisme els va engolir. 
El ram de la convivència democràtica i de la soli-
daritat es va esqueixar. Les seues polpes es van 
dispersar, es van segrestar i es van ocultar a la 
Memòria de la Història.

El franquisme deliberadament els va silenciar i va 
ocultar a la memòria col·lectiva de la societat va-

lenciana i espanyola. I, no 
obstant això, allí van estar 
aquestes persones natu-
rals dels nostres pobles i 
ciutats. Tractats com a bès-
ties fins a la desesperació. 
A Auschwitz, Mauthausen, 
Gusen, Ravensbrück, Dac-
hau, Buchenwald, Neuen-
gamme, Sachsenhausen, 
Flossenburg, Natzeweiler, 
illes anglonormandes de 
Jersey.

Estem plenament conven-
çuts que la vacuna efectiva contra els totalitaris-
mes consisteix a Recordar a les víctimes, Com-
prendre allò succeït i Transmetre a la societat, i a 
la joventut especialment, perquè mai més puga 
succeir. La Democràcia ha d’estar vigilant, de ma-
nera permanent, davant els nous feixismes que 
qüestionen la Llibertat, la Igualtat, la Solidaritat i 
el desenvolupament social sostenible.

Ara, al maig de 2022, 77 anys després, la XARXA 
MEMÒRIA (Municipis per a la posada en valor de 
la Memòria Històrica) de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies (FVMP), entre la qual 
es troba l’Ajuntament de la Pobla Llarga i la De-
legació de l’Amical de la Comunitat Valenciana, 
recordem els nostres veïns deportats, rendim ho-
menatge a totes les víctimes del nazisme, i reafir-
mem els seus valors com a nostres.

Cartell 5 de maig
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Des de la regidoria d’Esport volem fer men-
ció i donar la més sincera enhorabona a tots 

els esportistes poblatans que han obtingut uns 
magnífics resultats a les competicions en què 
han participat.

D’una banda, fer menció als qui participaren 
en el campionat de la Comunitat Valenciana de 
Fit Kid, en les modalitats individual, grups i per 
equips, celebrat al pavelló municipal Ricardo Tor-
mo de Canals i organitzat per fitkid.org  el passat 
3 d’abril:

La Pobla té molt de talent

Mia Alabor Castelló
1a posició en la cate-
goria Fantasia Produc-
ció Kid i 1a posició en 
la categoria Jazz Funk 
Producció Kid.

Mia Alabor i el seu equip

També van participar al Campionat d’Espanya de 
Fit Kid organitzat per Fitkid.org celebrat els dies 
14 i 15 maig a Elda. De la Pobla hi ha 4 xiquets i 
xiquetes que guanyaren en diferents categories:

D’altra banda, volem fer menció al club de gim-
nàstica rítmica la Pobla Llarga que durant els 
últims mesos han participat en exhibicions i 
competicions per diferents localitats valencianes 
i d’aquestes van rebre els següents reconeixe-
ments: 

Mia Ferrero Santan-
dreu
1a posició en la cate-
goria Fantasia Solista 
Baby, 1a posició en 
la categoria Fantasia 
Equip Baby i 1a posi-
ció en la categoria Jazz 
Funk Equip Baby.

Àfrica Castelló Ribero 
1a posició en la categoria Fantasia Equip Baby i 
1a posició en la categoria Jazz Funk Equip Baby.

Mia i Àfrica amb el seu equip

Jordi Paskalev López
1a posició en la cate-
goria Fantasia Equip 
Kid i 1a posició en la 
categoria Jazz Funk 
Equip Kid.

Jordi Paskalev a la 
competició

Jenny Benavent Bixquert, Saray Oliver Ferrer i 
Ivan Oliver Ferrer
1a posició en la categoria Premium.

Jenny Benavent, Saray Oliver i Ivan Oliver amb el seu equip

Àfrica Castelló Ribero i Mia Ferrero Santandreu
1a posició categoria Equip Baby Fantasia i 1a po-
sició categoria Producció Baby Jazz Funk.

Jordi Paskalev López
1a posició categoria Equip Kid Fantasia i 2a posi-
ció categoria Equip Kid Jazz Funk.

Mia Alabor Castelló: 
1a posició categoria Producció Kid Fantasia i 1a 
posició categoria Producció Kid Jazz Funk.

Club de Gimnàstica Rítmica de la Pobla Llarga
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El cap de setmana del 14 i 15 de maig també par-
ticiparen en diverses competicions, aconseguint:

Medalla d´or al IV Trofeu III Fase Mediterrani Al-
beric i medalla d’or a la IV Fase Mediterrani en 
Oliva per a Allende, Paula, Joana, Nati i Ainara.

Bella Duato va obtenir la medalla de bronze IV 
Trofeu III Fase Mediterrani Alberic.

Medalla d’or al Campionat Ciutat de Benetússer, 
aconseguida pel conjunt Pre-Benjamí format per 
Nikol, Àngela, Carmen, Sofia Liñana, Maya i 
Paulina.

Medalla d’or al Campionat Ciutat de Benetússer, 
obtinguda pel conjunt Aleví format per Sílvia, 
Nerea, Della i Sofia Balaguer.

Medalla de plata al Campionat Ciutat de Bene-
tússer, obtinguda pel Duo format per Claudia i 
Neus.

Medalla de plata al Campionat Ciutat de Bene-
tússer, obtinguda pel conjunt Infantil compost 
per Mireia, Sílvia, Leila, Sofia Cardona i Emma.

Us animem a totes i tots a portar el nom de la 
Pobla per tot arreu, campiones i campions.

Bella Duato, va obtenir medalla d’or en categoria 
Mini Baby en Oliva.

Sílvia, Della, Nerea i Sofia, obtingueren la me-
dalla d’or al trofeu ciutat de Xeraco en categoria 
Aleví Corda.

Leila, Emma, Ainara, Sofía i Mireia, aconsegui-
ren la medalla d’or conjunt infantil Aro al Trofeu 
Ciutat de Xeraco.

Neus i Michelle, 
classificades en 4a 
posició en cate-
goria Aleví Corda 
al trofeu ciutat de 
Xeraco.

Àngela, Carmen, Nikol, Sofía Liñana, Maya, 
aconseguiren la medalla d’or al trofeu ciutat de 
Xeraco en categoria Benjamí M. Lliures. 

Ainara Marco, Nati, Allende, Paula, Joana ob-
tingueren la medalla de plata conjunt Benjamín 
Pre competició al Trofeu ciutat de Xeraco.

Bella Duato i el club de gimnàstica rítmica la Pobla Llarga

Sílvia, Della, Nerea i Sofia al pòdium 

Ainara, Nati, Nikol, Allende i Paula a la competició

Leila, Emma, Ainara, Sofia i Mireia a la competició

Fotografia de Neus i Michelle 
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La Casa de la Joventut estarà oberta de dilluns a 
divendres tant de matí com de vesprada, i tam-

bé hem ampliat l’oferta d’activitats.

Nou horari de la Casa 
de la Joventut

La Pobla Llarga, continua treballant conjuntament amb altres 
Centres d’Informació Juvenil, en concret, Alzira, Benifaió, 

Carcaixent, Càrcer, Castelló, Guadassuar i Montserrat en  la re-
alització d’activitats en l’àmbit de la joventut i el temps lliure. 

Una de les àrees de treball conjunt és l’apartat de la formació 
de joves en el camp de l’animació, oferint als joves dels distints 
municipis oferta formativa en matèria de temps lliure educatiu.

El Tancat de la Pipa són uns antics arrosars que 
gràcies a l’esforç sobre tot d’Acció Ecologista 

-Agró s’han convertit hui, en un filtre artificial de 
plantes macròfites que ajuden a que l’aigua que 
emprem arribe molt més neta a l’Albufera. Això 
ens ajuda a nosaltres, però també a la resta d’és-
sers vius, com les aus, que són les protagonistes 
d’aquest aiguamoll, de qui gaudirem i aprendrem 
tot el dia.

El passat 7 de maig, arribàrem al Port de Catarroja, 
i pujàrem a una barca que ens va portar al Tancat 
de la Pipa, on tinguérem unes vistes panoràmi-
ques de l’Albufera, pujàrem en barca i férem un 
passeig interpretatiu per la zona d’arrossars, molt 
atents a les aus i éssers vius que ens envoltaven. 

El proper 18 de juny tindrà lloc aquesta jorna-
da en la qual tornarem a col·laborar amb Acció 

Ecologista-Agró per a ajudar les nostres tortugues 
d’aigua dolça a la Marjal d’Almenara. A les Emys 
orbicularis i a les Mauremys leprosa. Amb l’ajuda 
dels companys d’Acció Ecologista-Agró, apren-
drem com són, com viuen i com ajudar-les col·lo-
cant xarxes per a atrapar les exòtiques i prenent 
les dades científiques de les d’ací.

També aprendrem a buscar els nius, què s’ha de 
fer, i a més gaudirem de la Marjal d’Almenara i ens 
assabentarem de la seua apassionant història, ja 
que va estar a punt de desaparéixer.

Programa de Formació 
per a Joves de Ribera en 
Xarxa

Voluntariat Mediambiental Ribera en Xarxa
Jornada del Tancat de la Pipa Jornada a la Marjal d’Almenara
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En el mes de gener va començar el programa 
“Impulsa’t cap a l’Ocupació” on els partici-

pants, en diverses sessions, adquiriren les Com-
petències Digitals i les Competències Personals 
per a la recerca d’ocupació impartit per Ribera 
Impulsa en la Casa de la Joventut i en la Casa de 
la Cultura de la Pobla Llarga.

El passat 9 d’abril participàrem en la V Edició de 
la Pobla de Llibres, la Pobla Artesana amb els 

joves de Ribera en Marxa organitzada per l’Ajun-
tament de la Pobla llarga.

Per a la tramitació del Carnet Jove amb el 
Departament de Joventut, caldrà aportar 

la següent documentació:

– Formulari de Sol·licitud del Carnet Jove (de 
les dues caselles del final, només cal marcar la 
primera: Accepte que les dades emplenades en 
aquesta instància puguen ser utilitzades per 
a l’enviament d’informació sobre les activitats 
i promocions relacionades amb el programa 
Carnet Jove).

– Fotocòpia del DNI / NIE / PASSAPORT.

– Justificant Original del pagament de 
la taxa, on conste en concepte: el nom i 
cognoms de la persona titular del Carnet Jove 
(exemple: “Nom i cognoms CARNET JOVE”; i en 
beneficiari: IVAJ). Taxa: 7.70€.

Compte bancari: CAIXABANK ES21 2100 7596 
1413 0039 2235

– Justificant de les exempcions o bonifica-
cions (si és el cas), mitjançant documentació 
que ho acredite.

3. EXEMPCIONS I/O BONIFICACIONS

Les exempcions i/o bonificacions a tindre en 
compte, són les següents:

• Família Nombrosa: de Categoria Especial: 0€.

• Família Nombrosa: de Categoria General: 
3,85€.

• Discapacitat reconeguda a partir del 66%: 0€.

• Discapacitat reconeguda a partir del 33%: 
3,85€.

• Família Monoparental Categoria Especial: 0€.

• Família Monoparental Categoria General: 
3,85€.

• Discapacitat + Família Nombrosa: 0€.

• Discapacitat + Família Monoparental: 0€.

• Violència de Gènere: 0€.

Torna el programa 
Impulsa’t cap a l’Ocupació

Participem en la Fira 
del Llibre i Artesana 
de la Pobla Llarga

Pots aconseguir el 
teu Carnet Jove al 
Centre d’Informació 
Juvenil

Tècnic de joventut i joves de Ribera en Marxa a la V 
Fira la Pobla de Llibres, la Pobla Artesana 



32

Estem elaborant el I Pla Jove, per a recollir les vostres pro-
postes i per a millorar les polítiques de Joventut de la 

Pobla Llarga. Des del Departament de Joventut estem rea-
litzant un estudi sobre la població jove (de 12 a 30 anys) per 
a detectar les seues necessitats i preocupacions.

És molt important perquè amb els resultats es construiran 
les polítiques de Joventut futures al nostre poble.

Volem saber la teua opinió! Per això, si tens entre 12 i 30 anys 
i vius a la Pobla Llarga, necessitem la teua ajuda!

Participa i contesta l’enquesta que trobaràs a les xarxes del 
CIJ de la Pobla Llarga o en el QR del cartell.

Recorda, participa i tria com vols que siga el futur jove de la 
Pobla Llarga!

El passat dissabte 9 d’abril de 2022, va tindre lloc 
la I ruta del projecte Camina Jove, una iniciativa 

comarcal d’oci educatiu per a joves de 12 a 30 anys 
de la Ribera Alta impulsada des de la Xarxa Jove 
de la comarca. Jornades culturals i ambientals que 
es desenvolupen al llarg de l’any, una a la primave-
ra i altra a la tardor, mitjançant rutes per paratges 
naturals.

L’objectiu és posar en valor el patrimoni cultural i 
material de la comarca, alhora que és fomenta la 
promoció de la salut entre la població jove.

Aquesta ruta, que ha tingut lloc al paratge natura 
de la Murta (Alzira), en la seua primera edició a la 
primavera, ha acollit a més de 60 joves de tot el 
territori que s’han sumat a aquesta iniciativa.

El CAMINA JOVE suposa una alternativa quant al 
gaudi d’un oci i temps lliure educatiu i saludable 
per a la joventut on, a més d’assistir a una visita 
increïble en un espai natural tan emblemàtic com 
el paratge de la Murta, es facilita la possibilitat de 
conéixer a participants de diferents municipis i vi-
venciar de primera mà la creació de vincles amb 
altres persones joves  de la Ribera Alta, apropant 
així el sentit de pertinença a la comarca. 

L’objectiu és posar en valor el patrimoni cultural 
i natural de la comarca, alhora que es fomenta la 
promoció de la salut entre la població jove. 

El 21 d’abril de 2022, la xarxa de professionals 
de Joventut del territori de la Ribera Alta, ens 

reunirem amb la USSIR (Unitat de Salut Sexual i Re-
productiva) d’Alzira amb l’objectiu de conéixer de 
primera mà el funcionament d’aquestes Unitats, i 
estar assabentades de les seues funcions i els re-
cursos que ofereixen les i els professionals de l’àm-
bit de la salut a la població jove.

A més de treballar colze a colze per a donar a co-
néixer aquestes unitats entre la Joventut de la co-
marca, es va plantejar l’inici una coordinació amb 
l’àrea de la salut per a apropar aquesta informació 
i la posada en marxa d’accions conjuntes amb les 
persones joves de la Ribera Alta.

I Pla Jove de 
la Pobla Llarga

Camina Jove: 
jornada cultural i 
ambiental

Visita a la unitat 
de salut sexual i 
reproductiva

JOVENTUT 

Imatge de la reunió amb la USSIR
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Presentem l’estrena del TALLER DE CINEMA 
EXPERIMENTAL PER A JOVES: “La Comuna en 

Curt”.  Aquest taller està dins del projecte intermu-
nicipal de la Comuna patrocinat per la Diputació 
de València.

Un any més des del Departa-
ment de Joventut de l’Ajunta-

ment de la Pobla Llarga han orga-
nitzat els tallers de Pasqua.

La comuna en curt

Taller de 
pasqua 2022

JOVENTUT 

Membres de la Comuna en Curt

Si t’interessa poder generar una proposta audiovi-
sual i ser capaç de crear, gravar i editar el teu curt-
metratge inscriu-te en aquesta aventura creativa.

Del 4 de maig al 29 de juny, dimecres de 18:00h. 
a 20:00h.

Gratuït per a les persones joves dels pobles orga-
nitzadors (Castelló – l’Ènova – la Pobla Llarga – Ra-
felguaraf – Sant Joanet - Senyera).

Impartit per Raül Julve.

Aquest projecte es porta endavant per mig del 
Departament de Joventut de la Mancomuni-

tat de la Ribera Alta i el mateix departament de la 
Pobla.

Està dirigit a la promoció de la salut mental i millo-
ra del benestar emocional de les persones joves i 
segueix els següents objectius: 

Dotar i potenciar l’ús de recursos personals per tal 
d’afavorir la competència social en joves:

– Promoure factors de protecció i que la persona 
connecte amb aquells actius o recursos que pu-
guen generar-li benestar.

– Generar resistència als factors de risc i reduir 
conductes de problema.

A la Pobla s’ha iniciat amb una participació de 12 
joves, on ens centrarem en crear un espai de dià-
leg segur que oferirà l’oportunitat de tractar dife-
rents qüestions del seu interés, lliurement i sense 
ser jutjats.

Es crea un espai segur 
d’alfabetització 
emocional entre joves
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El 19, 20 i 21 d’abril, realitzàrem el taller de pod-
cast amb l’alcaldessa a la Casa de la Joventut, per 

mig del Departament d’Igualtat de la Mancomuni-
tat de la Ribera Alta i el Departament de Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb la col·laboració 
del grup de “Joves en Marxa”. 

Un podcast és una publicació digital en format d’àu-
dio disponible per poder escoltar en qualsevol mo-
ment. Des de l’Agència d’Igualtat i Convivència de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta pretenen crear un 
podcast d’àmbit comarcal amb entrevistes a tots els 
alcaldes i alcaldesses dels municipis adherits al Pac-
te d’Estat contra la Violència de Gènere perquè ens 
expressen les seues opinions i reflexions al voltant 
d’aquest tema.

En aquesta ocasió participaren les alcaldes-
ses de la Pobla Llarga, Manuel i Rafelguaraf i 
l’alcalde de Sant Joanet.

Torna l’Escola d’Estiu i el Campus d’Anglés a la Pobla Llar-
ga. Si t’interessa que el teu fill o filla participe en algun 

dels dos, posa’t en contacte amb el Centre d’Informació Ju-
venil de la Pobla Llarga: cij@lapoblallarga.es - 663 77 56 65

El passat 6 de maig, a la Casa de la Jo-
ventut, es va realitzar un torneig de 

jocs de taula per a xiquets i xiquetes. 

Podcast amb l’alcaldessa

Gaudeix del Campus d’Anglés 
i de l’Escola d’Estiu

Torneig de jocs de 
taula

Imatges de la jornada de gravació del podcast
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Fa unes setmanes, el grup de Corresponsals Ju-
venils i les Tècniques de Joventut de l’Ajunta-

ment de la Pobla Llarga i de la Mancomunitat de 
La Comuna, ens reunirem a la Casa de la Joventut 
per commemorar el #8M, dia de la dona treballa-
dora.

Vam realitzar un taller de pintat de samarretes 
amb lemes o dibuixos que els resultaren motiva-
dors en la defensa dels drets de les dones i de la 
igualtat.  Així de bé els van quedar!

La Xarxa Jove de la Ribera Alta organitza la II Trobada de 
Corresponsals Juvenils de la Comarca, que tindrà lloc el 

28 de maig de 202, a l’alberg “El Tossal” de Corbera. Serà 
un espai d’encontre per a les joves corresponsals que par-
ticipen de manera activa als IES del territori.

Per a més informació i inscripcions: 
cij@lapoblallarga.es - 663 77 56 65

El Departament d’Igualtat de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, amb el grup de “Joves en Marxa” i el 
Departament de Joventut, el dijous 21 d’abril férem 
la Bugada per la Igualtat realitzada per tota la Comu-
nitat Educativa de la Pobla Llarga en la Plaça del País 
Valencià (enfront a l’Ajuntament).

Corresponsals juvenils de l’IES Pere d’Esplugues

II Trobada de 
corresponsals juvenils de 
la Ribera Alta “nosaltres 
sí que pintem”

Corresponsals juvenils

Jornada de la Bugada per la Igualtat
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La Casa de la Joventut va acollir el 12 de febrer, 
la Jornada Formativa per a C.R.E. (Consumidors 

Reconeguts com a Experts). Va estar organitzada 
per la FEVAAC, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Pobla Llarga i les tres comissions falle-
res de la localitat.

Aquest curset està destinat a associacions i agru-
pacions populars que vulguen utilitzar artificis 
pirotècnics en les seues festes populars o mani-
festacions festives, en les modalitats de: passejà, 
despertà, cordà i correfocs. La formació va reunir 
150 persones entre les dues modalitats.

El passat mes de març les educadores de l’Esco-
leta Infantil Municipal, membres de Protecció 

Civil i la Policia Local realitzaren el curs de PRIMERS 
AUXILIS impartit per la pediatra Paloma Muñoz, 

Curs FEVAAC

Formació en primers auxilis per a 
treballadors i treballadores municipals

Fallers i falleres rebent la formació del curs FEVAAC

per tal de rebre la formació necessària perquè els 
xiquets i les xiquetes de la Pobla estiguen segurs 
davant qualsevol necessitat.
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Des de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de 
la Pobla Llarga, s’està organitzant un Cicle de Xerra-

des per al 2022 per conéixer i tractar el present i el futur 
de la citricultura. Fins el moment s’han realitzat dos:

A través d’una treballadora del Depar-
tament de Serveis Socials, s’està rea-

litzant un taller per a gent gran del poble 
per a usuaris del mateix departament. 
Fomenten l’orientació, la gimnàstica i fi-
xen uns objectius setmanals per a acon-
seguir. 

Des de la regidoria d’Igualtat i a través de la Tècnic 
d’Igualtat, es va realitzar el passat 9 de juny un ta-

ller per a dones dirigit a ensenyar a utilitzar diferents 
eines del telèfon mòbil, les funcions de les aplicacions 
com WhatsApp, etc.

– 10 de març: 
Present i futur de la citricul-
tura a la Pobla Llarga, de la 
mà de Carles Peris, Secretari 
General de la UNIÓ.

– 19 de maig: Noves varie-
tats en la citricultura, de la 
mà de Vicente Tejedo Tormo, 
director de l’Estació Experi-
mental Agrària de Vila- real

Al llarg del 2022 s’organitzaran altres xerrades relacio-
nades amb aquest àmbit. Aquest taller va ser un espai creatiu de 

creixement femení que va tenir lloc el  
24 de febrer a les 9.15 del matí. Aquesta 
activitat està englobada dins de les acti-
vitats que s’organitzen en el pacte d’estat 
2021/2022.

Cicle de xerrades 2022 
per a l’agricultura

Taller per a gent 
gran

Taller Dones en Marxa

Taller per a dones 
“Juntes creixem”

Imatges del taller
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Del 4 al 8 de març celebràrem a la Pobla Llarga la 
Setmana de la Dona, en uns actes organitzats 

per l’Ajuntament de la Pobla Llarga junt a l’Associació 
Ames de Casa Tyrius. Des d’aquest espai volem tornar 
a reivindicar la figura de la Dona en tots els àmbits de 
la vida, en especial en l’àmbit domèstic ja que tenim 
molts motius per celebrar els avanços que les dones 
hem anat aconseguint a pesar de tantes i tantes di-
ficultats culturals, socials, educatives, econòmiques i 
fins i tot polítiques, però també és cert que encara 
hui hi ha molta penúria i motius per sentir-nos indig-
nades. No hi ha més que veure la premsa cada dia 
per adonar-nos de l’enorme desigualtat, que molt a 
sovint reflecteix situacions humiliants i patiments de 
la dona: desigualtats  salarials, víctimes de violència 
masclista, sostre de cristall... fets i situacions que ens 
mostren com en ple segle XXI queda molt de camí 
per recórrer i molta tasca per fer i des de l’Ajuntament 
de la Pobla Llarga, més concretament des de la re-
gidoria de la Dona, seguirem donant suport a totes 
aquestes accions per aconseguir un món realment 
just i igualitari per a les nostres filles.

Les falles van tornar al nostre poble. Des-
prés de dos anys es van poder celebrar 

amb certa normalitat. Les tres comissions 
ompliren els carrers de música, color, ale-
gria i pólvora. Com a actes col·lectius es 
va celebrar la Crida, la Cavalcada i l’Ofrena 
(aquesta dins de l’Església, a causa de la 
pluja, el dia 18).

La ja tradicional Marxa Benèfica de la Lluita Con-
tra el Càncer, aquest any passarà a formar part 

del circuit provincial de marxes Runcàncer. El pas-
sat 24 de febrer a Alboraia va tindre lloc la presen-
tació d’aquest circuit. La marxa «La Pobla Llarga 
contra el Càncer» tindrà lloc el dissabte 4 de juny 
a les 10h., amb eixida i arribada a la Plaça del País 
Valencià i el seu recorregut serà de 6 km.

Setmana de la dona a 
la Pobla Llarga

Finalment les 
Falles sí que van a 
tornar!

La Pobla Llarga 
acollirà la Runcàncer 
el 4 de juny

L’alcaldessa i els regidors junt a la presidenta i la Junta de 
l’Associació Ames de Casa TYRIUS al dinar del Dia de la Dona

Les tres falles junt a l’alcaldessa i els regidors el dia de la Crida 

L’alcaldessa i la presidenta de l’AECC la Pobla Llarga a 
la presentació del circuit Runcàncer 
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L’última setmana del mes de desembre l’Emis-
sari Reial dels Reis Mags d’Orient va visitar 

l’Escoleta Municipal «El Castell», el  CEIP Sanchis 
Guarner i el Col·legi Trilema-Santa Ana. En tots 
els centres va recollir les cartes del més menuts 
per a traslladar-los-les als Reis Mags.

El dia 5 de gener van arribar al nostre poble els 
Reis Mags d’Orient. Les restriccions vigents en 

eixe moment no van permetre fer la tradicional 
Cavalcada. Els Reigs Mags van recórrer tots els 
carrers de la nostra població per tal que les més 
menudes i menuts els pogueren veure des de les 
seues cases.

Visita de l’emisari 
reial dels Reis Mags 
d’Orient als centres 
escolars

Arribada dels Reis 
Mags d’Orient a la 
Pobla Llarga

Visita de l’emissari reial als centres escolars
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El passat 29 d’abril es van realitzar unes jorna-
des d’hàbits saludables i alimentació dirigides 

a alumnes de 3r cicle dels dos centres escolars de 
la localitat i 1r d’ESO de l’IES Pere d’Esplugues. La 
intenció és instaurar des d’una edat primerenca 
uns hàbits que puguen seguir en el futur i aplicar 
aquestes recomanacions en el seu dia a dia. 

Un total de vuit premis, s’hi han distribuït entre 
tots els participants.

• Primer Premi, Educació Infantil del CEIP Sanchis 
Guarner: Daniela Llàcer.
• Primer Premi, Educació Infantil del Col·legi San-
ta Trilema- Santa Ana: Sara Llinares.
• Primer Premi, Primer Cicle de Primària del CEIP 
Sanchis Guarner: Martina Alberola.
• Primer Premi, Primer Cicle de Primària del Col-
legi Trilema- Santa Ana: Rita Soteras.
• Primer Premi, Segon Cicle de Primària del CEIP 
Sanchis Guarner: Allende Martí.
• Primer Premi, Segon Cicle de Primària del Col-
legi Trilema- Santa Ana: Paula Varoch.
• Primer Premi, Tercer Cicle de Primària del CEIP 
Sanchis Guarner: Aina Padial.
• Primer Premi, Tercer Cicle de Primària del Col·le-
gi Trilema- Santa Ana: Miquel Rubio.

La Postal d’Aina Padial i de Miquel Rubio, han es-
tat les utilitzades per a ser la felicitació per part 
de l’Ajuntament de la Pobla Llarga.

Des de la regidoria d’Acció Cultural volem agrair 
la col·laboració d’AirConect va ser el patrocina-
dor del premi (tauleta tàctil + un any de telefonia 
gratis + 5Gb i d’una segona tarifa amb un any de 
telefonia gratis + 5 Gb). Tots i cadascun dels par-
ticipants, van ser obsequiats amb una bossa cor-
porativa i 50 euros de descompte si contractaven 
productes d’aquesta empresa.

Al mes de febrer es van realitzar diferents ac-
tivitats als nostres centres escolars, amb la 

finalitat de commemorar el dia de l’arbre. Aques-
tes activitats van ser dirigides pel tècnic agrícola 
i anaven encaminades a fomentar la pràctica de 
la plantació així com la seua cura posterior, ja que 
cada alumne i alumna va poder endur-se a casa 
una tomaquera que ells mateix havien plantat. 

Instaurem hàbits 
saludables entre els 
més menuts de la 
Pobla

Activitats escolars 
Dia de l’Arbre

Imatge de les jornades 

Imatges de l’activitat als centres escolars 

Premis concurs postals
Un any més, des de la regidoria d’Acció Cultural 
es va organitzar el Concurs Infantil de Postals 
Nadalenques. Aquest concurs ha estat destinat 
a l’alumnat d’Infantil i Primària del CEIP Sanchis 
Guarner i del Col·legi Trilema-Santa Ana.

Postal guanyadora de Trilema 
Santa Ana, de Miquel Rubio Postal guanyadora del Sanchis 

Guarner, d’Aina PadialRubio
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Escrits dels guanyadors i les guanyadores 
del II Concurs de Redacció en Valencià de 
primària i secundària

LA ZONA DE CONFORT

CATEGORIA A (5é) 

Alexandra Miñana Soler

Per començar, em presente, soc Ana, tinc nou anys 
i vull contar-vos la història de com vaig arribar a 
admirar i voler als cavalls.

Un dia, els meus pares, la meua germana i jo 
anàrem d’excursió a vorer un Castell, pels voltants 
hi vam vorer cavalls i ma mare ens va dir que tenia 
contractada una activitat amb ells. Per a mi era im-
pensable, mai havia muntat i veia els cavalls molt 
gran i perillosos. Sempre he sigut una xiqueta molt 
responsable que no m’agrada córrer riscos. 

Aleshores anàrem a l’estable, no m’atrevia ni a 
mirar-los, eren imponents, però ma mare estava 
tan il·lusionada que em vaig vorer obligada a 
arrimar-me a ells. La monitora ens va explicar com 
es posa la muntura, va voler que tocàrem un cavall, 
però en feia molta por perquè pareixia que volia 
mossegar-me (més tard aprendria que els cavalls 
se’ns arrimen perquè pensen que tenim menjar a 
la mà).

Finalment va vindre el moment de la veritat, ha-
víem de pujar als cavalls per visitar els voltants del 
Castell. Jo no volia, estava molt nerviosa, però ma 
mare em va dir que en aquesta vida s’ha d’eixir de 
la nostra zona de confort, que cal atrevir-se a fer 
coses noves, descobrir-les. I així va ser com, amb 
l’ajuda de la monitora, em vaig vorer dalt del cavall 
a una altura considerable del terra, i què dir-vos 
del moment en què es va menejar, quasi em pose 
a plorar de l‘esglai.

Volia baixar, estava tremolant, però al mateix 
temps, em feia molta vergonya que es burlaren de 
mi, veia com altres xiquets i xiquetes pujaven al 
cavall i jo, vaig haver d’armar-me de valor i deixar 
que el cavall em guiara. Quan vaig baixar del cavall 
em tremolaven les cames, però això és algo que 
no vaig dir a ningú. De fet, em vaig prometre a mi 
mateix que volia tornar a pujar a cavall, i així ho 

vaig fer, li vaig dir als meus pares que volia provar 
amb classes d’equitació, cosa que els va sorpren-
dre molt.

El primer dia de classe vaig conèixer a Miquel, el 
meu mestre, que em va presentar a Príncep, un 
cavall preciós de color canella amb les crins quasi 
blanques.

Començarem poc a poc, primer arrimant-me a 
ell, després li col·locarem la muntura i, per últim, 
Miquel em va ensenyar com era la manera correc-
ta de pujar a un cavall. Una vegada dalt de Príncep 
ens vam dirigir a la zona d’entrenament i va ser 
quant, poc a poc, vaig anar descobrint com anar al 
pas, al trot i al galop. Va ser una sensació increïble, 
on vaig comprovar que les pors es poden superar 
amb un poc de valentia.

Al dia següent no podia quasi ni menejar-me, em 
feia mal tot el cos. No sabia que muntar a cavall 
podia cansar tant, necessites molta força en les 
cames i tindre una esquena i abdominals forts. En 
conclusió, l’equitació és un esport molt complet en 
l’àmbit físic i també psicològic.

I sí, tal i com imagineu, continue amb les classes 
d’equitació, vaig una vegada a la setmana, i són 
el meu moment de desconnectar del dia a dia, 
d’estar en contacte amb la naturalesa, de comuni-
car-me amb el cavall i, per damunt de tot, a confiar 
amb mi mateixa.

Recordeu, qui no ix de la seua zona de confort pot-
ser es perda moltes coses boniques que li puguen 
passar. 

h
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8 CICATRIUS

CATEGORIA B (6é) 

Ainoa Thi Llagaria Femenia

La vida no és fàcil, i tampoc ho és aconseguir el que 
desitges, però amb esforç pots aconseguir tot el que 
vulgues al futur, el camí es molt llarg, i no és tot rec-
te, hi ha corbes, algunes pedres i de vegades perds a 
eixes persones que et van marcar a la teua vida, i que 
sempre les portaràs al cor, encara que siga a un espai 
molt xicotet. Cadascú té les seues cicatrius que el fan 
únic, i amb aquesta redacció vull que coneixent les 
meues cicatrius pugues trobar les teues…

• Cicatriu del físic: moltes vegades classifiquem a 
les persones pel seu físic, si són de pell més fosca, 
si tenen els cabells rossos o si tenen els cabells cas-
tanys, si porta roba ampla o si porta roba estreta... I 
no ens fixem que el físic no descriu com és una per-
sona, una persona no te un caràcter o un altre pel 
seu físic. Generalment som de criticar a una persona 
sense conèixer-la. Som de fer cas a la opinió general, 
per a no parèixer uns estranys, ens burlem per aquell 
que fa el que vol i no li importa la opinió dels demés, 
plorem perquè no sabem acceptar-nos a nosaltres 
mateixos i no podem passar del que els demés pen-
sen de nosaltres, plorem perquè ens riuen quan som 
nosaltres mateixos. Sigues tu mateix, posa’t el que 
vulgues, i accepta als demés tant com t’acceptes a 
tu mateix.

• Cicatriu de l’amor: l’amor és una paraula que es 
pot utilitzar per a expressar moltes coses, per a mí 
l’amor és un sentiment que totes les persones neces-
sitem, perquè si no tens un poc d’amor no acabes 
de ser 100% feliç, o almenys això pense jo. Però no 
creguis que sols hi ha un tipus d’amor, està l’amor 
propi, l’amor més fort que hi ha...,l’amor familiar, 
l’amor també molt important, perquè la teua famí-
lia es la que t’ajuda en tot el que vols en aquesta vi-
da...,l’amor de l’amistat, al cap i a la fi les verdaderes 
amistats es consideren com una família, als que els 
ho pots contar tot, una segona família..., i l’amor de 
parella, un amor que per més que digues que és el 
més important, no és cert, volem a eixa persona per 
a que en plene el buit que tenim dins, i de vegades ni 
ens agrada eixa persona és perquè ens sentim sols, 
i no ens acceptem a nosaltres mateixos, per això ne-
cessitem a una persona, per a que ens accepte..., en-
cara que si no et vols a tu mateix o mateixa, com vas 
a acceptar a una altra persona?

• Cicatriu de l’amistat: L’amistat com ja he dit és 
com una segona família, hi ha molts amics, uns amb 

els que tens mes relació i altres amb els que no tanta, 
però tots son els teus amics al cap i a la fi. Encara que 
pels estudis, i per la vida en general et vas distanci-
ant d’ells, i de vegades no es perquè tu vulgues, sinó 
perquè cadascú té una vida, i cada vida té un camí, 
amb el temps vas coneixent com és cada persona, i 
et vas arrimant a es persones que et cauen millor i et 
distancies d’aquelles persones que no ja t’agrada el 
seu comportament. De vegades no tindràs a ningú, 
però deus aprendre que el millor amic que pots tin-
dre eres tu, perquè ningú et coneixerà millor que tu, 
i encara que no ho creguis aniràs veient que es cert...

• Cicatriu de la autoestima: L’autoestima és una 
cosa que tots hem de tindre, i no sols físicament, de 
vegades critiquem a altres per problemes mentals, 
econòmics o familiars, però aquelles persones que 
tenen autoestima no els donen importància, ens 
riguem d’algú perquè no ens agrada la seua roba, 
però nosaltres plorem perquè ens fan el mateix. Ens 
critiquen per tindre massa autoestima i ens critiquen 
per no tindre autoestima, mai sabem què fer per a 
acceptar-nos, i no veiem la realitat, per culpa de la 
opinió general ningú pot ser ell mateix, ningú pot 
expressar el que vol.

• Cicatriu de la bisexualitat i/o homosexualitat: 
Ningú és millor o pitjor persona per qui li agrada. 
Encara que molts diguen que si a un xic li agraden 
els xics parla amb veu més femenina, no entenc com 
podem estar tan desenvolupats per poder sumar, 
restar, multiplicar, dividir, etc..., i no entendre que 
som les mateixes persones, encara que ens agraden 
els xics, les xiques, els dos gèneres..., això no canvia 
a la persona. T’ha d’agradar qui tu vulgues, i no per 
la opinió dels demés no et pot agradar eixa persona, 
no entenem que no és res mal, i a hores d’ara, que 
podem canviar el futur, que podem comprendre-ho, 
que tot el mon estudia, que tot el mon sap molt bé 
el que diu, i encara així hi ha homofòbics...Canvia la 
teua manera de pensar, i pensa en el que estàs fent i 
en el mal que estàs provocant.

• Cicatriu de la felicitat: de vegades la felicitat en 
eixos xicotets moments, com quan et rius al parc 
amb els teus amics i amigues, o quan dines amb la 
teua família. Moltes vegades penses que la felicitat 
es troba a aquells moments en que et regalen una 
cosa material, però no, perquè al llarg del temps ni 
t’enrecordes de quan quedaves amb els teus amics 



43

EDUCACIÓ

i amigues. Disfruta d’eixos moments, encara que di-
gues: -Dona igual, no importa quedar o no quedar... 
Però després t’ho passes bé, i amb el pas dels anys 
amb carinyo.

• Cicatriu de la moda: cadascú te el seu estil, una 
manera de vestir, amb la que es sent còmode, però 
clar, com sempre algú s’ha de clavar amb la teua 
manera de vestir, i al final et fa guardar eixa peça 
de roba al fons de l’armari, intentes agradar-li a tots, 
però, per a que? No vas a agradar a tots, sempre hi 
haurà algú que et critique, però el que mana no és 
la opinió dels demés, el que mana de la teua roba i 
la teua vida eres tu, tu decideixes, o ser tu mateix/a 
i que no t’importe el que diguen, o no poder ser el 
que tu vulgues i viure amb un fals tu. Això no ho de-
cideix ningú, sols tu pots prendre eixa decisió, sols tu 
pots decidir com vols viure la teua vida.

• Cicatriu del teu futur: des de xicotets ens pregun-
ten “ I que vols ser de major?” però no cregues que 
el camí és fàcil, hi hauran persones que et diran que 
has de ser mestressa de casa, clar, eres una xica, hi 
hauran persones que el diran que has de ser em-
presari d’èxit, clar, eres xic. Des de xicotets ens edu-
quen amb cuinetes, per a les xiquetes, com a indi-
recta per al futur...Des de xicotets ens eduquen amb 
balons de futbol, cotxets, etc. Com a indirecta per al 
futur... Encara que tu no te n’adones, els fabricants 
si, fan les nines amb vestits rosa, cabells rossos, ulls 
clars, flaques, amb unes dents brillants..., com a indi-
recta per a les xiquetes, per a ensenyar que has de 
ser així al futur. Totes les xiques han volgut ser una 
nina d’eixes, perquè són guapes, i aparenten ser per-
fectes, però ningú ho és.

Fins ací les meues 8 cicatrius, les cicatrius que em 
fan única que amb aquesta redacció m’he adonat 
de tots els errors que he comés, i els errors que faré, 
perquè ningú és perfecte, i sempre tindrem errors i 
encerts...

Recorda: ENAMORA’T DEL TEU DESASTRE, DELS 
TEUS DEFECTES, DE LES TEUES VIRTUTS I DE LES 
TEUES CICATRIUS.

PILLS

CATEGORIA C (1r I 2n d’ESO)

Jazmina Onrubia Garcete 

Sóc Charlie, visc en el nord de Califòrnia amb ma mare, 
i millor no parlar del meu pare. Aquell dia estava a 
punt de menjar-me una deliciosa torrada amb format-
ge quan vaig recordar que havia d’anar a la clínica per 
a una revisió seria sobre una cosa que ma mare no em 
volia dir. Com si m’haguera llegit la ment, ma mare va 
entrar de colp dient: “Canvia’t de roba i ens anem a la 
clínica que ja quasi arribem tard”.

Quan vaig arribar a la clínica, que per cert es deia 
“Imatge mental” vaig seure en els mateixos seients de 
sempre. L’habitació no havia canviat, era la mateixa 
habitació blanca amb una de les parets de color blau 
turquesa, uns seients del mateix color i un suro amb 
anuncis publicitaris en la mateixa posició que la pri-
mera vegada que vaig vindre. Ens van cridar i ma mare 
es va alçar immediatament fent-me un gest perquè 
em donara pressa, així que em vaig alçar també i ens 
vam dirigir cap a la sala.

El Dr. Elliot va traure uns papers i em va dir que espera-
ra fora. Va haver-hi moments en els quals vaig escoltar 
ka meua mare plorar lleument o simplement parlar 
amb la veu tallada. Em vaig preocupar una mica, però 
vaig dissimular quan la meua mare va eixir de l’habi-
tació amb una cara una mica seriosa i amb un paper 
a la mà que semblava ser una recepta sobre un medi-
cament. Ens dirigirem a la farmàcia amb el cotxe i ma 

Portada del Relat de Jazmina Onrubia Garcete
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mare va comprar unes pastilles molt cridaneres, em va 
dir que m’havia de prendre 3 al dia.

En arribar a casa em va dir que fera les maletes perquè 
demà anàvem a anar a un lloc; em vaig estranyar, però 
vaig obeir.

Per la nit em vaig despertar en escoltar unes veus que 
deien coses horribles, no obstant això, no hi havia nin-
gú a l’habitació. Òbviament em vaig espantar, però 
vaig quedar petrificat en escoltar la veu de la meua 
mare cridant-me a crits. Es va fer la llum i la meua mare 
estava damunt del llit, agitant-me amb força, plorant i 
cridant-me. De sobte, uns homes vestits amb l’unifor-
me de Creu Roja van entrar a l’habitació amb una llitera 
en la qual em van dir que em gitara, em van portar a 
l’ambulància mentre em connectaven algunes vies en 
l’avantbraç.

Vaig ser a l’hospital fins l’alba i després la meua mare 
em va recollir en el cotxe, sense dir ni una paraula 
d’això, una cosa estranya. Quan la meua mare va apar-
car el cotxe em vaig adonar que estàvem en un cen-
tre psiquiàtric, ella no era capaç de fer això, Arribem i 
efectivament, m’havia registrat allí. Em va abraçar i va 
marxar. Vaig quedar espantat i confús. Una xica vestida 
de blanc amb el logo del centre em va acompanyar a 
la meua habitació i em va explicar que jo havia segut 
diagnosticat d’esquizofrènia, em vaig quedar atònit, en 
veritat, no me l’esperava. Em va ensenyar una mica el 
centre. Aquesta seria la meua nova vida, supose...

En uns mesos ja m’havia acostumat, vaig trobar amics, 
em vaig adaptar a l’entorn, era un xic obedient i em 
prenia les meues pastilles diàries i em sentia com a 
casa. Un dia, de bon matí em van cridar de recepció 
per a escoltar la notícia que la meua mare havia mort 
per un accident de trànsit, això em va destrossar. Me’n 
vaig anar a plorar a la meua habitació, vaig estar dies 
sense eixir, i vaig deixar de prendre’m les pastilles; les 
amagava davall de la llengua quan les infermeres revi-
saven per a veure si me les havia engolides. La veritat, 
vaig sentir que la meua esquizofrènia se n’havia anat, 
ja no escoltava veus ni veia ombres, tot era normal. A 
les dues setmanes, vaig escoltar el rumor que hi havia 
un xic nou al centre, vaig anar a presentar-me i ...MARE 
DE DÉU. Era molt guai, i tenia un look que el feia veu-
re interessant. Em vaig acostar a ell a l’hora d’esmorzar 
i vam estar parlant, es deia Alan i tenia la meua edat. 
Sabia anar en skate i tenia uns ulls molt foscos, era tan 
alt com jo i era bru. Immediatament ens vam fer amics, 
molt amics, tots els dies anàvem pels corredors i fèiem 
malifetes com relliscar-nos amb el skate pel llarg corre-
dor de la planta 2. Ell em feia molt feliç, sentia que ha-
via trobat a una persona que m’alçava l’ànim. Passàvem 
els dies junts, hi havia gent que ens mirava estranyada, 
era d’esperar, anàvem com a bojos pels corredors. Re-
corde que per Halloween ens disfressàrem junts, li de-
màrem a una de les infermeres que ens comprara unes 
disfresses de Mario Bross i Luigi, ella va dir que si fèiem 
unes tasques que ens els compraria, i així va ser. Està-
vem molt contents, anàvem molt graciosos i Sara, una 
infermera del centre, ens va fer una foto junts. Aqueix 
dia, er la nit mentre contàvem històries de torrer, Alan 

em va detindre i em va dir: - Sent, Charlie, gràcies per 
ser tan amic meu, de veritat, has omplit el buit que hi 
havia en el meu cor des de feia molt de temps, eres una 
persona molt important en la meua vida. Em vaig emo-
cionar i el vaig abraçar. L’endemà em va dir que era el 
seu aniversari i em vaig emocionar, li vaig preparar una 
xicoteta festa, vaig fer un pastís amb ajuda de Sara, la 
infermera, vaig fer dues polseres de l’amistat en el taller 
de manualitats del primer pis, i amb un paper vaig fer 
garlandes i capells de festa, i com no, una corona que 
posava: “eres genial”, amb una estrella que substituïa el 
punt de la “i”. Vaig convidar a alguns amics i li vam do-
nar una sorpresa a Alan, es va posar molt content, vam 
menjar pastís, es va posar la seua corona i li va encantar 
la polsera de l’amistat que li vaig fer a conjunt amb la 
meua, de fet, va dir que no li la llevaria mai com a sím-
bol d’afecte. Alguns dels meus amics es comportaven 
una mica estrany, alguns fins i tot xiuxiuejaven coses 
entre ells, però no li vaig donar importància, jo estava 
feliç per Alan i ell era el protagonista, així que no vaig 
voler fotre res. Pel matí vaig buscar a Alan per a anar a 
desdejunar, hi havia coques en el menú. No el trobava, 
no era a la seua habitació, ni al pati, ni en la cafeteria, 
res...Li vaig preguntar als meus amics, però ells es van 
mirar amb cara de preocupació i van dir que ells no 
sabien res. Actuaven estrany...però en aqueix moment 
estava més preocupat per Alan que per qualsevol altra 
cosa. Vaig ser a l’entrada i li vaig preguntar a la recepci-
onista que si sabia on estava Alan, ella em va mirar rar 
i em va dir: “Alan? No em sona aqueix nom”. Jo li vaig 
dir que buscarà el seu nom en la llista de pacients, que 
òbviament era un del pacients del centre. La recepcio-
nista va teclejar en el seu ordinador i em va negar amb 
el cap mentre deia: “Mmmmmm, no, no hi ha cap Alan 
ací, mai n’hi ha hagut”. Jo amb un mica de fúria em vaig 
dirigir cap a la zona on estava Sara la infermera i li vaig 
dir: “Sara, la recepcionista m’està dient que ací mai hi 
ha hagut un “Alan”, aqueix ordinador ha d’anar mala-
ment, no trobe a Alan, ajuda’m a trobar-ho, no sé on 
està”. Sara em va mirar amb melancolia i es va posar 
una mà sobre el meu muscle, seguit d’això va dir: “Ho 
sent, Charlie, no t’ho vaig voler dir, se’t veia tan feliç...”. 
No sabia a què es referia. Sara va fer una pausa i va dir: 
“Alan no existeix, la teua esquizofrènia ha augmentat, 
ell mai va ser real, només va ser producte de la teua 
imaginació per culpa de l’esquizofrènia”. Em vaig que-
dar sorprès, se’m va gelar la sang. Ho vaig negar, li vaig 
dir que no, li vaig comptar tot el que havíem fet junts, 
i que era impossible que ell mai haguera sigut real. 
Llavors Sara va traure el seu mòbil i em va ensenyar la 
foto que ens vam fer Alan i jo en Halloween, però ell no 
estava, només estava jo. No m’ho podia creure, se’m va 
posar la pell de gallina.

I al final, tot allò viscut només va ser un producte de la 
meua imaginació que vaig crear per a ser feliç, perquè, 
Què significa realment ser feliç? En 5 dies, la carn cicatrit-
za, però la ferida que tinc a l’ànima no cicatritzarà mai. 
Que sort tens tu, lector, ja que pots retrocedir entre les 
pàgines per a tornar a veure l’Alan imaginari, dis-li de la 
meua part que el vull.
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El passat mes de maig, coincidint amb l’inici de 
DECIDIM LA POBLA, l’Ajuntament de la Pobla 

Llarga va organitzar junt als 2 centres educatius de 
la localitat, les primeres comissions i plenari infantil 
de la Pobla.

El saló de plens va acollir el passat 18 de maig una 
sessió extraordinària de xiquets  i xiquetes, que s’ha 
realitzat per primera vegada aquest 2022, amb la 
finalitat d’escoltar les propostes que els més me-
nuts volen aportar per al seu poble. Aquest Ple és 
la culminació de les activitats de participació demo-
cràtica que venen realitzant-se des de fa uns anys i 
han participat 5 alumnes del TRILEMA – SANTA ANA 
i 5 alumnes del CEIP SANCHIS GUARNER, i va estar 
presidit per l’alcaldessa.

Des de l’Ajuntament volem posar en valor la tasca 
realitzada per part dels 2 centres, i en particular dels 
alumnes que van participar tant en les comissions 
com en el plenari, ja que en la seua curta edat van 
ser capaços de raonar i debatre des del respecte, 
amb una escolta activa i amb mirada crítica per fer 
de la Pobla un poble millor.

Activitats que 
fomenten tenir 
xiquets i xiquetes 
més democràtics

Un any més la Pobla Llarga, 
va acollir la Matinée Fran-

cophone. Aquesta activitat va 
ser organitzada pel Departa-
ment de Francés de l’IES. Pere 
d’Esplugues del nostre poble. 

Matinée 
francophone

Imatge de la Matinée Francophone

Imatge de la Comissió Infantil que va tenir lloc el 04/05/2022

Què busquem? La façana d’un edifici que 
ja no està, la celebració d’una festa de 

forma distinta a com ho fem hui o un carrer 
que ha canviat completament... .

Què hem de fer? Portar la cinta VHS a la Bi-
blioteca Municipal.

Què guanyem? Nosaltres transformem la 
cinta a un format digital, te la tornem i ens 
l’arxivem.

Posa’t en contacte amb la Biblioteca: 
663 775 756
biblioteca@lapoblallarga.es

L’Ajuntament vol 
crear un arxiu 
digital amb les 
cintes de VHS que 
podem tindre per 
casa
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A través de la contractació de dos monitores, hem reobert la LUDO-
TECA MUNICIPAL, on pots deixar els teus fills o filles baix la seua 

supervisió (fins esgotar places) per ajudar les mares i els pares amb la 
conciliació fora d’horari escolar. 

Aquest servei està obert:
– De dilluns a dijous de 17h. a 20h.
– Divendres de 17h. a 21h.
– Dissabte d’11h. a 13h. i de 17h. a 22h.
– Diumenge d’11h. a 13h. i de 17h. a 20h.
Pots contactar amb les monitores a través del número de telèfon 
667 59 98 48, també per WhatsApp. 

T’ajudem a conciliar el teu oci

Si vols emprendre al camp, aquesta ajuda 
està dirigida a joves d’entre 16 i 30 anys 

en garantia juvenil. Hi haurà formació pre-
sencial becada en completar el programa 
formatiu i aquesta és gratuïta. 

Possa’t en contacte amb el Centre d’Infor-
mació Juvenil i et guiaran en el procedi-
ment. 

Programa 
d’agrodigitalització

L’autobús LABORA va visitar el nostre poble el diven-
dres 29 d’abril i va oferir informació d’interés sobre 

com inscriure’s a LABORA, fer el procediment per a la 
renovació del DARDE, i es va oferir l’orientació laboral 
que necessitaven els veïns i les veïnes això com la de 
cursos i formació.

L’autobús Labora visita 
la Pobla Llarga

Visita de l’alcaldessa i el regidor de personal a l’autobús 
labora

Lucas Torres és un veí de la Pobla Llarga que té 30 
anys, que ha aconseguit arribar al Campionat d’Es-

panya de Supermotard, en la categoria Màster 30. 
L’Ajuntament de la Pobla Llarga ha col·laborat amb el 
seu equip i durant el campionat portarà l’escut de la 
Pobla Llarga per totes les ciutats que visite.

Des de l’Ajuntament volem desitjar-li molta sort en 
nom de totes i tots els veïns de la Pobla.

Lucas Torres competirà 
al Campionat d’Espanya 
Supermotard

Lucas Torres amb la seua moto
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Des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga volem 
donar les gràcies de nou a tots i totes les ve-

ïnes de la Pobla Llarga que van col·laborar amb 
Ucraïna. 

El passat 14 de març es va transportar tot el ma-
terial que es va recollir al llarg de 10 dies  i que 
tan necessari era per als ucraïnesos.

Des d’aquest espai volem volem agrair una vega-
da més la tasca acomplida des del Departament 
de Serveis Socials de la Pobla Llarga. També vo-
ler fer menció a Operador Logístico Benavent, 
S.L, pel transport, als membres de la Unió Musi-
cal que han col·laborat, als alumnes de l’IES Pere 
d’Esplugues i especialment als membres de Pro-
tecció Civil de la Pobla Llarga. També als treba-
lladors i treballadores de Charter la Pobla Llarga, 
a Consum Algemesí i Sant Joanet, a Lidl Xàtiva, 
Sapertex i a Cali Navarro.

La Pobla és solidària

Imatge del material recollit per a Ucraïna 

La regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de la Pobla Llar-
ga i l’associació felina «Meu Xape» han treballat conjuntament en 

el transport, adequació i condicionament de 4 contenidors de vidre 
en desús, cedits per l’Ajuntament de Carcaixent, com a refugi per a 
colònies de gats.

L’objectiu és controlar les colònies de felins que hi ha en el municipi 
i mantindre nets els seus entorns. Aquesta acció s’està duent a ter-
me de la mà de l’associació local «Meu Xape», que s’encarrega de 
recollir els gats abandonats, portar-los al veterinari, esterilitzar-los 

i desparasitar-los, mentre que 
l’Ajuntament assumeix una part 
de les despeses. A més, l’associa-
ció també s’encarrega de buscar 
cases d’acolliment o l’adopció.

Els dibuixos dels 4 refugis habi-
litats els ha fet el pintor i mura-
lista valencià Toni Espinar, autor 
d’obres arreu del País Valencià 
amb moltes referències a la tradi-
ció local i la cultura popular, així 
com recreacions d’obres d’art.

Adequació de 
4 contenidors 
de vidre com a 
refugi de gats

Imatge dels contenidors adaptats com a refugis per a gats

Saps totes les gestions que pots tramitar a 
l’Ajuntament? Tenim servei de jutjat de pau, 

on pots tenir partides de naixement o de defun-
cions entre altres, pots sol·licitar els diferents cer-
tificats d’empadronament existents, gestionar 
pagaments de tributs, realitzar gestions de labo-
ra, sol·licitar permisos d’obres, llicències d’ocupa-
ció, d’activitat, presentar instàncies amb les ne-
cessitats que pugues tindre... i si traduïm tot açò 
en números obtenim:

• 2.422 instàncies presentades per registre 
d’entrada en el 2021.

• 3.643 expedients s’han tramitat al llarg de 
2021, incloses ajudes de Serveis Socials i totes les 
gestions esmentades abans.

• 3.030 registres d’eixida en 2021, contestant 
així les sol·licituds tramitades per part dels veïns 
i veïnes.

A banda, si tens alguna necessitat qüestió o quei-
xa que vullgues comunicar-li a l’alcaldessa, hi ha 
diferents vies per poder comunicar-te amb ella. 
Pots agafar cita al mateix Ajuntament per parlar 
presencialment amb ella els dimecres i els diven-
dres, pots cridar els mateixos dies per telèfon i 
que et passen amb ella o pots presentar una ins-
tància per escrit exposant allò que vols.

Què podem fer a 
l’Ajuntament?

NOTÍCIES



99
99

Ajuntament (Ban Municipal) 666 432 705
Ludoteca 667 599 848
Centre Informació Juvenil 663 775 665   
Comerç i Turisme 610 567 529 

Segueix-nos a les Xarxes Socials


