
La Policia Local de Torrent 
perd el 25% de la plantilla des 
que Ros és Alcalde de Torrent
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Dels 107 agents locals en funci-
ons policials operatives al 2015 
s’ha passat a una xifra aproxi-
mada de 75 en l’actualitat.

La Policia Local de Torrent no 
ha parat de perdre operatius des 
que Jesús Ros accedira a la vara 
de mando en juny de 2015. Des 
d’aquell moment les jubilacions 

i les peticions de trasllat han 
minvat els efectius que patru-
llen els carrers de la capital de 
l’Horta Sud: els anomenats “ope-
ratius”, de tal manera que, si fa 6 
anys Torrent comptava amb 107 
d’aquestos agents, actualment 
s’han reduït a entre 75 i 80 depe-
nent de les circumstàncies del 
servei.

Pàgina 3

Un curs amb molts 
reptes per davant
Parlem de les mesures que s’han pres a 
les escoles per al nou curs. Un curs amb 
moltes mesures de seguretat, amb nou 
professorat de reforç i més pressupost 
per afrontar la crisi sanitària.

Pàgina 6

El agua de Torrent 
al límite
Analizamos el agua de los grifos de 
Torrent, los resultados arrojan unos 
niveles de nitratos preocupantes

Pàgina 7

El PSOE enterra 
defi nitivament 
les polítiques 
d’esquerres a 
Torrent
“El PSOE ha pactat amb el partit de 
Toni Cantó a Torrent; tot i sabent 
que Ciudadanos Comunidad Va-
lenciana és la franquícia territorial 
més Anti-Sanchista de tot l’Estat”, 
ha explicat Pau Alabajos.

Pàgina 3
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Article d’opinió
Pau Alabajos Ferrer
Regidor i portaveu Compromís 
per Torrent

No, no anem a parlar de la CO-
VID-19, vaja per davant! Prou 
tenim amb els telenotícies i 
els diaris. No els anem a satu-
rar amb xifres de nous conta-
gis, ni amb els números sobre 
les mascaretes repartides a 
Torrent -tot i que encara no 
han aparegut ni apareixeran 
els albarans de repartiment 
d’aquest material, pagat per 
totes i tots amb els nostres 
impostos-, no obstant, com la 
guerra, sempre hi ha conse-
qüències que no canvien quan 
parlem del principal partit del 
règim del 78: el PSOE.

La vella normalitat, la que in-
tenta imposar-se a la renova-
ció política, a la transparència, 
la que actua contra la justícia 
fi scal, protegeix els excessos 
i ignora el malbaratament 
dels recursos públics, no ha 
canviat; i sí, lluny queden les 
èpoques dels Roldans, Bar-
rionuevos, Veras, Corcueras, 
hermanísimos, etcèteres, però, 
en què ha canviat “el socialis-
mo institucional” quan par-
lem dels temes centrals de 
l’organització de l’estat… Des 
d’aquell 29 de desembre de 
1978, en res.

Tenim constància dels mi-
lers de milions d’euros en co-
missions no declarades per 
l’anterior monarca, aquell que 
segons la Constitució era into-
cable quan era Rei, i que conti-
nua sent-ho per als defensors 
del règim del 78; però no cal 
enganyar-se, eixos polítics: 
diputats, regidores, senadors, 
més la resta de càrrecs ins-
titucionals, poden dur 40 ó 2 

anys en política; que més dona 
si representen un partit que 
protegeix institucionalment 
l’herència “Reial” de Franco.

Sabem que aquest article pot 
molestar algunes persones, 
deu ser la mala consciència, 
aquella que de tant en tant ens 
recorda d’on venim, però la re-
alitat és molt tossuda quan els 
fets parlen per ells mateixos; i 
sí, ara parlarem de Torrent.

Compromís ha presentat per 
registre una moció per a eli-
minar la fi gura de Juan Carlos 
I de la simbologia pública de 
Torrent. Això suposava canvi-
ar el nom de l’Avinguda del seu 
nom, ubicada al Parc Central. 
Proposem substituir-lo per 
“Sobirania Popular”, aquella de 
la qual emanen els poders de 
l’Estat, però el PSOE, junt els 
seus socis del règim del 78: PP, 
Cs i VOX, han votat en contra 
de la nostra proposta en la 
comissió municipal correspo-
nent. I no, no és una qüestió 
de fílies i fòbies, sinó d’equitat 
en drets i deures socials, per a 
nosaltres no hi ha privilegis de 
sang, ni de classe, ni de càrrec; 
més encara quan parlem dels 
recursos de totes i tots, que 
són els que paguen els béns i 
serveis de la societat.

Algunes persones diran que 
ara açò no toca, que si no te-
nim una altra cosa en què pen-
sar… són els de sempre, els del 
règim del 78, els dels privile-
gis, els del “Estado de Derecho 
a ratos”, els que defensen em-
presonar sense judici a un ciu-
tadà per apujar-se a un cotxe 
de la Guardia Civil, però fi nan-
cien amb els seus impostos 
als que els evadeixen en quan-
titats industrials. ¿Quants 
hospitals, material, recursos 
humans i investigació mèdica 
es podrien haver pagat amb 
eixos impostos defraudats… 
Recordem-ho quan els del Rè-
gim ens increpen amb això de 
“ahora no toca”.

La vella
normalitat Article d’opinió

Carme Silla Mora
Regidora Compromís per Torrent

Des que es declarà la pandèmia 
el nostre grup municipal ha tre-
ballat per a impulsar mesures 
que milloren la situació sanità-
ria i econòmica de diferents col-
lectius de Torrent.

Entre les més importants volem 
destacar la nostra proposta de 
modifi car, amb caràcter d’ur-
gència, l’ordenança municipal 
per a afavorir l’ampliació de les 
terrasses mentre duren les me-
sures restrictives de distància 

social. La mesura va ser propo-
sada en la junta de portaveus 
que se celebra setmanalment 
però l’actual govern PSPV- Cs no 
ha contemplat aplicar-la.

També proposàrem implemen-
tar una línia de subvencions 
fi nalistes per a la instal·lació 
de mampares de protecció, així 
com una campanya municipal 
gratuïta de desinfecció adreça-
da a tots els comerços que ho 
sol·licitaren. Tampoc aquesta 
proposta de Compromís no va 
ser acceptada per l’alcalde Ros.

Respecte a la mobilitat en temps 
de pandèmia demandàrem pea-
tonalitzar diferents artèries de 
la ciutat, des del dissabte a les 
19 hores fi ns el diumenge a les 
23h. En concret, les vies que 
proposàrem foren l’Avinguda, el 
carrer Azorín, el bulevard Reina 
Sofi a, el carrer José Ortí Soria-
no, el carrer Ramón y Cajal, així 
com l’avinguda de Munic 72, que 
connecta amb el carrer Riu Cér-
vol i més endavant amb la canal 
Xúquer-Túria, creant un gran 
corredor que haguera donat ser-
vei a tota la part sud de Torrent; 
i diem “haguera” perquè aquesta 
mesura tampoc no ha estat en la 
línia de l’actual govern.

Finalment volem destacar que, 
des que s’inicià la pandèmia, al 
personal municipal no se li ha 
realitzat cap prova de detecció 
vírica, qüestió que també recla-
màrem en consonància amb la 

petició dels representants dels 
treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Torrent. Consi-
derem des de Compromís que el 
principal partit del govern mu-
nicipal -el PSPV- hauria de ser el 
primer en defensar els drets la-
borals del seu propi personal, en 
línia de com estan fent-ho mol-
tes empreses del sector privat.

Per a tancar aquestes línies no 
podem oblidar-nos de l’actual 
pacte de govern signat en mig 
de la pandèmia entre el PSPV 
de Jesús Ros i Ciudadanos; una 
mena de “pacte del pollo torren-
tí” en el que desconeixem la lle-
tra menuda més enllà de saber 
que Cs obtindrà la regidoria del 
districte d’El Vedat, que per cert 
Compromís porta demanant-lo 
des del 2010 i encara no s’ha 
creat.

Ros sap que Ciudadanos Torrent 
és un grup polític que ha de-
mostrat no fer preguntes incò-
modes ni li va a qüestionar mí-
nimament les seues decisions, 
una bona comparsa per a as-
segurar-se la majoria absoluta 
als plens municipals. És bo que 
les veïnes i veïns que votaren 
al PSPV de Torrent, pensant en 
una opció d’esquerres o progres-
sista, sapien com actua el candi-
dat al qual votaren, aquell que va 
repartir una targeta anunciant 
“pídeme cuentas” o va tancar la 
campanya electoral fent “un lla-
mamiento a una participación 
masiva en clave socialista”.

Propostes 
en temps de 
coronavrius

Opinió

Article d’opinió
Víctor Medina
Portaveu local Compromís per Torrent

2020 ha estat un any horrible, 
això és indiscutible. Qui ens ha-
guera dit eixa nit del 31 de de-
sembre de 2019, a les 23:58, amb 
el raïm pelat, contat i recontat 
a la mà, que estàvem a punt 
d’entrar en un any com aquest.

Semblava que res era diferent de 
cap altre cap d’any. Un pis amb 
amics, sopar en taula, begudes 
refrescant-se a la nevera, la tele 
de fons parlant d’un virus a la 

Xina que havia portat una re-
gió a un estricte confi nament…

3  mesos després ens trobarem 
en aquestes. Una pandèmia glo-
bal, un  paro  total de l’activitat 
econòmica, milers de perso-
nes mortes a causa d’un virus 
contra el qual no tenim cura, 
ni vacuna. L’escenari d’aquelles 
pel·lícules postapocalíptiques 
que hem vist tantes vegades es 
feia realitat. Hui eixim al car-
rer amb mascareta, ens salu-
dem amb els colzes i patim per 
cada interacció amb els nos-
tres avis i àvies, mares i pares…

Estem, novament, davant una 
nova crisi. Per a la nostra ge-
neració, la dels anomenats 
“millenials”, la tercera crisi 
econòmica. Amb una gran di-
ferencia: aquesta també ho és 
social des de l’inici, ho és sa-
nitària i ho és mediambien-
tal. Sembla que el Planeta es 
conjurara per dir-nos “PROU”. 
I potser hem d’escoltar-lo.

Estem en un moment on és im-
prescindible que, en lloc de pen-
sar com afrontar aquesta crisi, 
pensem també com volem eixir 
d’ella. Aquesta eixida de la crisi 
haurà d’incorporar noves pro-
postes, llunyanes a les de la crisi 

anterior, noves formes de fer on 
la veu de les persones que patei-
xen la crisi pese més que la veu 
dels que s’enriqueixen amb ella.

Ens trobem a prop del 9 d’octu-
bre, dia dels valencians i valenci-
anes, de la nostra sobirania com 
a poble, i no puc evitar pensar 
en què potser eixe gastat con-
cepte siga la solució a moltes de 
les nostres preguntes: sobirania.

Sobirania per repensar i de-
cidir quina volem que siga la 
direcció de les nostres vides.

Sobirania per plantar-nos da-
vant el desmantellament d’una 
sanitat espoliada, que ens mos-
tra les seues debilitats ara que 
la necessitem més que mai.

Sobirania per decidir quina eco-
nomia volem ser. El  xiringui-
to  del nord d’Europa o un País 
sostenible amb una economia 
productiva i creadora de benestar.

Sobirania per frenar els peus als 
polítics que entreguen el poder 
que els ha sigut entregat a grans 
corporacions que volen fer ne-
goci amb les nostres desgràcies.

Sobirania per canviar-ho tot, per 
ser feliços.

Sobirania
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  Pacte PSOE-Ciudadanos

La Policia Local de Torrent perd el 25% de la plantilla 
des que Ros és Alcalde de Torrent
Dels 107 agents locals en funcions policials operati-
ves al 2015 s’ha passat a una xifra aproximada de 75 
en l’actualitat. Compromís per Torrent explica que la 
sangria continua i durant el mes d’agost s’han tornat 
a perdre novament una inspectora i un ofi cial.

La Policia Local de Torrent no ha parat de perdre ope-
ratius des que Jesús Ros accedira a la vara de mando 
en juny de 2015. Des d’aquell moment les jubilacions 
i les peticions de trasllat han minvat els efectius 
que patrullen els carrers de la capital de l’Horta Sud: 
els anomenats “operatius”, de tal manera que, si fa 6 
anys Torrent comptava amb 107 d’aquestos agents, 
actualment s’han reduït a entre 75 i 80 depenent de 
les circumstàncies del servei.

Des de Compromís consideren aquestes xifres com a 
preocupants, donant un resultat d’1 policia local ope-
ratiu per cada 1050 residents, de tal manera que la 
disminució de la ràtio de delictes a Torrent només 
s’entén si es té en compte el fet que la Comissaria 
de la Policia Nacional ha incrementat, en el mateix 
període de temps, els seus agents en més d’un 100% 
d’efectius. No obstant, des del grup municipal alerten 
que hi ha funcions i competències exclusives de la 
policia local que van més enllà de la delinqüència i 
que queden sense cobrir, repercutint negativament 
en les necessitats que demanden els veïns i les ve-
ïnes.

Pau Alabajos, portaveu de Compromís al consistori, 
recorda que després de l’aprovació del pressupost 
de 2016 Ros es va desfer de colp de 10 agents de la 
policia local que estaven en comissió de serveis a 

Torrent (1 intendent, 1 inspector i 8 agents); des de 
Compromís es va entendre aquesta maniobra com a 
una depuració política del nou alcalde cap a agents 
que havien accedit al seu lloc de treball en l’etapa de 
l’anterior govern; policies que feien una bona tasca, 
que des de Compromís creuen que és el que s’ha de 
valorar.

A més a més, des de 2015 fi ns l’actualitat, el govern de 
Ros no ha convocat cap procés selectiu per a cobrir 
totes aquestes baixes d’efectius, qüestió incompren-
sible per a Compromís, més encara si es té en comp-
te que la Llei d’Estabilitat Pressupostària autoritza a 
cobrir el 100% de les baixes per tal de mantindre les 
plantilles de les forces i cossos de seguretat, entre les 
que hi fi guren les policies locals.

Addicionalment, els valencianistes han explicat 
que tant la regidora de seguretat com el propi Ros 
també s’han negat contínuament a la creació d’una 
una borsa d’agents comissionats provinents d’altres 
ajuntaments, que puga suplir temporalment la falta 
d’efectius per a cobrir els llocs de treball perduts.

Finalment, Alabajos ha explicat que aquesta “manera 
de funcionar” ha dut a Ros a suplir la falta d’efectius 
amb un ús desmesurat de les hores extres en l’actu-
alitat; una solució que ha disparat el cost per agent, 
tenint en compte que les jornades extres entre set-
mana tenen un cost de 240€ per policia, mentres que 
en cap de setmana es dispara fi ns als 320€.

El PSOE enterra defi nitivament 
les polítiques d’esquerres a 
Torrent
Pau Alabajos: “El pacte entre el PSOE 
i Ciudadanos és un canvi de cromos 
de l’alcalde Ros per a assegurar-se un 
mandat amb majories absolutes sen-
se donar massa explicacions al seu 
soci de govern”.

Respecte al pacte entre el PSOE de 
Ros i Ciudadanos, des de Compromís 
destaquem que a l’inici de la legisla-
tura el nostre portaveu, Pau Alabajos, 
va oferir-li al grup Socialista la pos-
sibilitat de conformar un pacte del 
Botànic a Torrent, opció que va ser 
rebutjada en tot moment per l’Alcalde 
Jesús Ros.

“El PSOE ha pactat amb el partit de 
Toni Cantó a Torrent; tot i sabent que 
Ciudadanos Comunidad Valenciana 
és la franquícia territorial més An-
ti-Sanchista de tot l’Estat”, ha expli-
cat Pau Alabajos.

Des de Compromís volem puntualit-
zar que, tot i respectar la llibertat de 
què cadascú trie els seus companys 
de viatge, és indubtable que Ros ha 
negociat amb Cs per a enterrar el poc 
de socialisme que li quedava; “ja sabí-
em del tarannà conservador de Ros, 
però ara ja no valdran les seues ho-
milies per a amagar-lo”, ha declarat 
Alabajos.

Alabajos també ha explicat que fi ns 
ara el PSOE havia governat en solita-
ri des que obtingué l’alcaldia en 2015, 
gràcies als vots de Compromís i que 
tot i oferint-li la nostra mà a l’inici de 
la present legislatura ha optat per Cs, 
en un clar canvi de cromos en el que, 
cedint-li El Vedat i dues regidories 
menors, s’assegura la votació favora-
ble per a tornar a governar amb eixes 
majories absolutes, amb olor a nafta-
lina, que tant li agraden a Ros.

Des del grup municipal de Com-
promís sabem que aquest pacte 
es venia paint des de l’inici de la 
present legislatura i obeïx més a 
un intent de Ros per evitar donar 
explicacions als plens municipals, 
“que abans del pacte ja en donava 
poques, però almenys s’arriscava 
a no poder aprovar el que volia, i 
bona prova del que diem és que 
l’Alcalde mai no contesta als de-
bats plenaris, esperant-se a què 
aquestos acaben i reservant-se 
tot seguit l’última paraula perquè 
l’oposició no puga rebatre el seus 
arguments”.

“A Torrent només      
tenim 1 policia 
local operatiu 
per cada 1050 
residents

“Compromís va oferir  
la possibilitat de 
conformar un pacte del 
Botànic a Torrent, 
opció que va ser 
rebutjada  pel PSOE
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Pedimos hacer compatible el punto de 
alimentos con la Renta Valenciana de 
Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital
Carme Silla: “El actual reglamento 
del punto de alimentos marca unos 
límites de renta tan bajos que es im-
posible compatibilizarlos con otras 
ayudas sociales”.

Compromís per Torrent, mediante su 
portavoz, Pau Alabajos ha presenta-
do ante el Pleno del Ayuntamiento 
de Torrent una moción instando a  la 
Junta de Gobierno Local a modifi car 
el Reglamento de Funcionamiento 
del Programa Municipal de Reparto 
de Alimentos, más conocido como 
“Punto de Alimentos Municipal”. En 
concreto, la regidora Carme Silla, 
impulsora de esta medida, reclama 

modifi car el artículo 3.2 del mencio-
nado reglamento, que es el que regula 
las rentas máximas de las unidades 
familiares para poder acceder a este 
programa de reparto de alimentos. 
Así, por ejemplo, una unidad famili-
ar de cuatro personas con una renta 
mensual de más de 708€ no tendría 
derecho al programa de reparto mu-
nicipal de alimentos; “unos niveles de 
renta tan bajos que provocan que, si 
la unidad familiar percibe una presta-
ción o ayuda pública, como por ejem-
plo la Renta Valenciana de Inclusión 
o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), haga 
imposible que pueda acceder al punto 
de alimentos”, ha explicado la co-por-
tavoz de Compromís al consistorio. 

“Por lo tanto el reparto de alimentos 
en Torrent, tal y como está regulado 
en la actualidad, únicamente está di-
rigido a los pobres de solemnidad, im-
pidiendo que familias que ya están en 
exclusión social o cerca del umbral de 
la pobreza puedan acogerse a él para 
aliviar la carga económica que supo-
ne la compra de productos de primera 
necesidad”, ha denunciado Silla.

Además, hemos explicado que Tor-
rent es un municipio con graves pro-
blemas sociales derivados de la alta 
Tasa de Paro que sufre con un 23,17% 
de la población de Torrent, con capa-
cidad de trabajar, descocupada.

“Torrent es un municipio 
con graves problemas
sociales derivados de la 
alta tasa de paro con un 
23,17% de parados

Propostes contra la COVID-19, 
no deixarem ningú enrere
Propostes contra la COVID-19, 
no deixarem ningú enrere

Reduir els impostos i taxes locals dels contribuents més afectats pel 
Covid-19
Reduir l’IBI, l’impost de vehicles y les taxes de guals, terrasses i mercats és fonamental per a l’economia local

També proposem no facturar l’aigua a totes aquelles persones i famílies que hagen de-
manat l’ajornament en el pagament dels rebuts abans i durant l’estat de d’alarma; me-
sura totalment necessària atenent el fet que Aigües de l’Horta, amb majoria de capital 
públic però de gestió privada, té previstos uns guanys anuals d’1.411.574,25€.

Proposàrem canviar l’ordenança per a afavorir l’ampliació de les 
terrasses mentre duren les mesures restrictives de distància social
Demanàrem suprimir les taxes de mercats i terrasses per a 2020 i el govern rebutjà la proposta; desitgem que no 
torne a passar el mateix

Aplicar els 4’37 milions d’euros sobrants del 2019 per a pal·liar els 
efectes econòmics del COVID-19
Destinar els 4.372.927.92€ sobrants del romanent de tresoreria del 2019, certifi cats per la intervenció local com a 
“de libre disposición”, per ampliar els programes d’ajuda a comerços, autònoms i xicotetes empreses dels polígons 
industrials de Torrent.

Reclamar que es realitzen proves de detecció vírica a tot el personal 
sota responsabilitat municipal
La detecció de la malaltia és extremadament important en el cas del personal d’alt risc, aquell que té contacte 
directe amb les veïnes i veïns, tal com la Policia Local, Serveis Socials, Ofi cines del Registre i Protecció Civil, 
afectant també diferents serveis oferts per les empreses municipals i els organismes autònoms dependents de 
l’Ajuntament de Torrent.

+

Demànarem una campanya de 
foment de l’ús de la mascareta
També incrementar l’educació i conscienciació mediambiental i sanitària, posant el focus en el fet que els materi-
als de què estan fetes les mascaretes no són reciclables i no poden llançar-se en qualsevol lloc. 

“Treball en positiu 
per tal de minimitzar 
els efectes de la crisi 
sanitària i social que 

ha provocat 
la pandèmia 
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Compromís único partido 
que vota a favor del 
cambio de nombre 
a la Avenida 
Rey Juan Carlos I
Tanto PSOE, como PP, Ciudadanos 
y Vox votaron en contra de la pro-
puesta de los valencianistas.

Pau Alabajos: “Por coherencia, dig-
nidad e higiene democrática pedi-
mos eliminar el nombre y el reco-
nocimiento de la fi gura de Juan 
Carlos I en Torrent”.

Compromís per Torrent, mediante 
su portavoz municipal Pau Alabajos, 
presentó una propuesta ante el Ple-
no del Ayuntamiento para cambiar 
el nombre de la actual avenida Juan 
Carlos I, ubicada en el barrio de Parc 
Central, por los presuntos casos de 
corrupción vinculados a su fi gura 
institucional.

Para Compromís es público y notorio 
que el Rey emérito presenta un his-
torial de captación de dinero, no de-
clarado ni reconocido ofi cialmente, 

de más que dudosa procedencia, em-
pezando por el cobro de comisiones 
por cada barril de petróleo (que se 
perpetuó después de la aprobación 
de la Constitución del 78), pasando 
por el fraude del fondo saudí SSF, en-
tre las que fi guraba como intermedi-
aria de operaciones Corinna Larsen; 
más las comisiones de 100 millones 
de euros por la construcción del AVE 
a la Meca, que recientemente han 
acabado siendo investigadas por 
el fi scal en jefe de Ginebra por un 
posible delito de blanqueo de capi-
tales, al ingresarse en una sucursal 
bancaria panameña del banco suizo 
Mirabaud, donde el benefi ciario de 
esa cuenta era la entonces jefe del 
estado.

Alabajos ha explicado que todos es-
tos hechos denunciados e investiga-
dos “indican que es razonable, justo 

y democrático que en la ciudad de 
Torrent Juan Carlos I no tenga nin-
gún elemento urbanístico que sirva 
de recordatorio y homenaje a un per-
sonaje con su historial”.

“El PSOE se alineó con la extrema 
derecha en el pleno, en lugar de de-
fender los valores democráticos de 
igualdad, transparencia y honesti-
dad en la gestión pública”, ha expli-
cado Pau Alabajos.

Pau Alabajos, portavoz de Compro-
mís, lamenta la actitud del PSOE de 
Jesús Ros, porque “en Torrent hay 
muchas más personas de las que 
representamos los dos regidores 
de Compromís que querrían que el 
nombre de este personaje desapare-
ciera de nuestras calles”.

  Mobilitat Sostenible

Compromís per Torrent denuncia 
la falta de manteniment 
i la deixadesa en la xarxa 
de carrils bici
La formació ecovalencianista 
ha criticat la falta d’inversions i 
l’abandonament en el carril bici de 
Torrent. “Un compromís ferm amb 
la mobilitat sostenible exigeix ne-
cessàriament menys paraules bui-
des i més pressupost efectiu”, en 
declaracions del portaveu del grup 
municipal, Pau Alabajos.

No són poques les queixes ciutada-
nes que Compromís ha documentat 
els darrers mesos respecte a l’estat 
de conservació d’aquesta xarxa vi-
ària estratègica per a la preserva-

ció mediambiental. Els ecovalen-
cianistes han traslladat un extens 
llistat d’incidències i protestes dels 
usuaris i usuàries a la junta de go-
vern local perquè prenga cartes en 
l’assumpte de manera urgent.

La major part de les denúncies 
rebudes té a veure amb calçades 
i superfícies en un estat de con-
servació precari; vegetacions que 
no han sigut retallades adequada-
ment i han acabat envaint el ferm, 
posant en perill la integritat física 
dels usuaris i usuàries; pintura del 

paviment que rellisca quan plou; i 
mobiliari urbà per a delimitar els 
carrils cada vegada pitjor col•locat i 
asimètric, convertint-se en un obs-
tacle per als ciclistes.

“El govern de PSOE i Ciudadanos 
haurà d’explicar als veïns i veïnes 
per què el seu model de ciutat se-
gueix depenent absolutament dels 
vehicles de motor i no contempla 
alternatives de mobilitat verda, 
menys contaminants i més soste-
nibles”, destaca el regidor ecova-
lencianista. 

Pinten sobre els 
desperfectes dels 
carrils bici!!

Pinten sobre els 

“En Torrent hay muchas 
más personas de las 
que representamos los 
dos concejales de 
Compromís que querrían 
que el nombre de este 
personaje desapareciera 
de nuestras calles
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  Una educació pública per a totes

Conselleria d’Educació augmenta en
53,4 docents més i 310.114 euros la inversió 
per al nou curs a Torrent
Segons fonts de conselleria l’augment 
serà també al personal no docent, com 
ara els monitors i monitores de men-
jador, on més de 3.000 persones seran 
contractades de forma extraordinària 
aquest curs per garantir la distància de 
seguretat. 
La Conselleria també potenciarà la in-
versió als centres educatius de Torrent 

amb 310.114€ addicionals perquè puguen 
adaptar-se a les noves situacions.

La baixada de ràtios, per a garantir la se-
guretat escolar, suposarà un màxim de 
20 alumnes per aula fi ns a quart de pri-
mària. De cinqué endavant, es garantirà 
una distància de seguretat d’1,5 metres 
entre els escolars. 

La Conselleria compta, des del 31 de juli-
ol, amb el Pla de Prevenció i Protecció per 
al curs 2020-2021 que determina detalla-
dament les mesures de seguretat que 
s’aplicaran als centres educatius. D’altra 
banda, també s’ha destinat una inversió 
de 9 milions d’euros als municipis per a 
la realització d’activitats extraescolars, 
que a Torrent, seran de 137.689,45 euros.

Marzà anuncia que 4.374 nous professors 
reforçaran el sistema educatiu
Comencem un curs escolar amb unes 
aules segures que són fruit de l’acord de 
Conselleria d’Educació i el consens amb 
tota la comunitat educativa. Des del 31 de 
juliol comptem amb el Pla de Prevenció i 
Protecció per al curs 2020-2021 que de-
termina detalladament les mesures de 
seguretat que s’aplicaran a les escoles 
valencianes i que es pot consultar a la 
web de la Generalitat, tot i que poden ser 
modifi cades a mesura que evolucione la 
pandèmia. Això, sumat a la forta inversió 
per contractació de docents i mesures 
anticovid, col·loquen al País Valencià en 
líder a la lluita contra el coronavirus a les 
escoles i instituts.

La Conselleria d’Educació es planteja que 
el aquest curs acadèmic es desenvolupe 
amb la màxima presencialitat però amb 
totes les mesures de seguretat possibles, 
per la qual cosa ha destinat 207 milions 

d’euros extres per a dotar als centres 
educatius de tots els recursos i profes-
sorat necessaris. El gruix d’aquest fons 
especial s’ha destinat a la contractació 
de 4.374 professors per a l’escola públi-
ca i concertada com a resposta a la nova 
organització que precisen els centres. A 
més, s’han destinat 33 milions a la com-
pra de dispositius mòbils i digitalització 
de l’educació.
En aquesta línia, Vicent Marzà, Conseller 
d’Educació, assenyala que ‘com a mínim, 
cada centre educatiu tindrà un docent 
més’ i que ‘en cada cas s’han atès les ne-
cessitats de creació de grups d’alumnes 
per assegurar les pautes sanitàries de 
distanciament i de grups de convivència 
segons etapes educatives’. Durant el curs 
vinent en total hi haurà més de 76.000 
mestres i professors. 

També el personal no docent, com ara 

els monitors i monitores de menjador, 
augmentaran de cara al nou curs. Més 
de 3.000 persones seran contractades de 
forma extraordinària aquest curs per ga-
rantir la distància de seguretat i l’atenció 
dels grups de convivència estable dels 
més menuts.

Aquest pot ser un dels cursos més com-
plicats que hem viscut, i per això la Con-
selleria aposta per una potent inversió 
pública en matèria educativa i així po-
der encarar-lo amb totes les garanties 
de qualitat i seguretat que les xiquetes i 
xiquets valencians mereixen, amb més 
personal docent i no docent, més inver-
sió pública als centres, ràtios més baixes 
i totes les mesures de seguretat i higiene 
garantides per una tornada a les aules 
segura i amb la màxima presencialitat 
possible.

Nou repartiment de 15.000 tablets.
Els centres escolars de Torrent han rebut aquest curs 2020-2021 més de 300 tablets extra.

Beques menjador.
Torrent compta amb més de 1.500 alumnes amb el menjador escolar gratuït.

Professorat extra.
53 docents més per baixar les ràtios i prestar una atenció més personalitzada.

Dotació extraordinària als centres educatius de Torrent.
310.000€ extra

Línia de subvenció a l’Ajuntament de Torrent per a la realització d’activitats extraescolars.
137.689,45€

Infraestructures educatives.

EDIFICANT
1.860.448,47€ en 9 actuacions a: CEIP Miguel Hernández, CEIP Lope de Vega, CEIP Sant Pasqual, CEIP Federico Maicas, 
CEIP Antonio Machado, CEIP San Juan Bautista, CEIP Juan XXIII, CEIP El Molí o CEIP Mare de Déu del Roser entre altres...

A més d’altres actuacions directes des de la Conselleria, com la construcció de l’escola d’educació especial La Encarnación.

Mesures de la Conselleria 
d’Educació a Torrent
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El agua de Torrent al límite: 
los niveles de nitratos* 
son preocupantes

¿Qué es el nitrato (NO3)? 

El nitrato es un contaminante común que se 
encuentra en el agua subterránea y que pue-
de provocar efectos nocivos si se consume en 
altos niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. 
Bajas concentraciones de nitrato son nor-
males, pero altas cantidades pueden contami-
nar nuestra fuente de agua potable. En áreas 
con agua pura, como las aguas subterráneas 
poco profundas y que no están afectadas por 
las actividades humanas, las concentracio-
nes son usualmente de menos de 2 miligra-
mos por litro (mg/l) de nitrato. Fuentes comu-
nes de nitrato son los fertilizantes, estiércol o 
compost y pozos sépticos. Cantidades excesi-
vas de nitrato se encuentran en suelos rurales 
y de actividades agrícolas.

¿Cuál es el límite máximo aceptable de nitra-
to en el agua potable?

La legislación estatal establece que el Nivel 
Estatal Máximo de Contaminante Acepta-
ble para el Nitrato en 50 mg/litro de agua. No 
es apto para la salud beber agua potable con 
cantidades de nitrato por encima del máximo 
establecido, siendo especialmente peligroso 
para los bebés de hasta 6 meses de edad y 
para mujeres embarazadas y lactantes.

¿Cómo afecta a la salud beber aguas contami-
nadas-perjudicadas por nitratos?

Beber agua con altos niveles de nitratos pue-
de causar problemas agudos en la salud, de-
pendiendo del tiempo de exposición. El límite 

establecido para el consumo de riesgo varía 
según los países. Así, mientras que en España 
se considera legal la barrera de los 50 mg/l, en 
los Estados Unidos varía entre 40-45mg/l, se-
gún la legislación de cada estado soberano de 
la Unión -California 45mg/l y Oregón 40mg/l-. 
Los bebés de 6 meses o menos, y las mujeres 
embarazadas, deben evitar el consumo de 
agua con altos niveles de Nitrato. Los proble-
mas potenciales serios de salud asociados al 
consumo de agua con niveles de Nitrato supe-
riores a los establecidos incluyen síntomas 
como la falta de aire y el azulado de la piel, 
especialmente alrededor de los ojos y la boca. 

Altos niveles de Nitrato también afectan a la 
capacidad de transportar oxígeno en la san-
gre de las mujeres embarazadas.

MUESTRA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Avenida - 

- Nitratos  40,6 mg/l
- Turbidez 0,28 NTU

MUESTRA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- El Vedat - 

- Nitratos  41,6 mg/l
- Turbidez 0,35 NTU

MUESTRA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Colonia Buenavista - 

- Nitratos  53,8* mg/l
- Turbidez 0,12 NTU

MUESTRA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Distrito 1 - Centro histórico - 

- Nitratos  39,8 mg/l
- Turbidez 0,47 NTU

*Por encima de lo que marca la legislación

En el estudio realizado se observa 
por tanto que de las 4 zonas anali-
zadas 3 se encuentran muy cerca 
del límite legal establecido por Es-
paña; sin embargo, por poner otros 
ejemplos, en algunos estados de 
los EE.UU esta agua se considera-

ría como contaminada. Así, el agua 
de la colonia Buenavista no se debe 
beber; se suministra desde los pozos 
municipales de Horteta I y II, al igual 
que la de otras urbanizaciones como 
la de Calicanto o Falda de la Sierra, 
entre otros. 

En los casos en que se superen los 
límites legales, Aigües de l’Horta 
no debería facturar esta agua como 
potable sino a un precio ostensible-
mente más bajo, dado que no se pue-
de ingerir.  

El grupo municipal de Compromís contrata 
un estudio para analizar la concentración de 
nitratos en el agua de Torrent
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Un document amb mesures concretes 
que s’estructura en quatre eixos, la Re-
construcció econòmica, l’Enfortiment 
social, la Transició ecològica imparable 
i un últim sobre Co-governança, Demo-
cràcia, Europa i Agenda Valenciana. Es 
tracta d’unes línies que des de Com-
promís s’estan traslladant als diferents 
foros de reconstrucció ja creats i que la 
coalició considera que també han de 
servir per re-adaptar els objectius del 
del Botànic 2. El document complet 
està disponible al web lespersonespri-
mer.com.

Mónica Oltra ha assegurat que “les 

nostres propostes naixen del conven-
ciment de què s’ha d’apostar per una 
potent reconstrucció social després de 
la crisi sanitària que ens ajude a afron-
tar la nova realitat que esta deixarà al 
seu pas.”

“Les crisis són també una oportunitat 
perquè afl oren les nostres debilitats, 
les nostres amenaces i fortaleses. Si 
una lliçó hem de traure d’esta situació i 
de la gestió perversa de la crisi de 2008, 
és que els serveis socials són fona-
mentals per a sostenir les quatre potes 
de l’estat de benestar, juntament amb 
l’educació, la sanitat i les pensions”

Si penses que...
les persones van primer 

aquesta crisi no la podem pagar els de sempre 

cal blindar la sanitat pública i 
dotar-la dels recursos que necessita 

lespersonesprimer.com


