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Esquerra Republicana de Simat aconsegueix 100.000 euros per a sanejar la Font Gran  
Els diners ja estan ingressats a les arques municipals. Una exposició pública i una enquesta sobre el 
projecte de les obres garanteix la participació dels simaters i simateres,una altra manera de fer poble. 
 
Al 2009, Esquerra Simat presentava al 
Congrés dels Diputats de Madrid, unes 
esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat. 
Aconseguíem 100.000 euros per a solucionar 
el problema de la contaminació de la Font 
Gran. Cal recordar que a l’any 2006, van 
aparèixer aigües fecals i una olor irrespirable 
com a conseqüència de la contaminació. Les 
aigües de la Font han millorat, però no han 
tornat a ser com abans, netes i clares. 
 
És per això que vam prioritzar el sanejament 
de La Font Gran. Les actuacions que es 
portaran endavant són:  

• Renovació de l’antiga xarxa de clavegueram 
de formigó que presenta moltes fugues i que 
connecta amb les obres acabades del carrer 
Major. 
• Millora de la xarxa de pluvials de l'entorn de 
la Font Gran per a evitar que, les aigües de 
pluja, brutes per discórrer en superfície pels 
carrers del municipi, aboquen o es filtren en la 
bassa de la Font Gran. 
• Renovació de la vella xarxa d'abastiment 
d’aigua potable, de fibrociment, tant per evitar 
la gran quantitat de fugues que presenten, com 
per a eliminar de l'entorn de la Font Gran un 
material tan potencialment contaminant com és 
el fibrociment. 

 

 
Proposta núm. 2 del Projecte de Sanejament de La Font Gran de Simat 
 
Esquerra va proposar fer una exposició pública 
i una enquesta per saber què pensen els 
simaters i simateres del projecte. Els plànols 
han estat exposats a l’ajuntament durant un 
mes, acompanyats de l’enquesta per a poder 
participar. El dimecres 22 de desembre es va 

fer un taller de participació ciutadana. I en 
aquests moments, segons els resultats de 
l’enquesta recollits fins ara, ja podem dir que la 
proposta número 2 és la que té més 
possibilitats de portar-se a terme. El regidor 
Joan Serra informarà dels resultats definitius.            
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La Regidoria d’Agricultura aconsegueix 40.000 € per millorar camins rurals del terme de Simat 
 
La Regidoria d'Agricultura ha aconseguit 40.000€ de la Diputació que es destinaran a millorar els 
camins rurals de tot el terme de Simat. Val a dir que, en un primer moment, la Diputació va 
desestimar la petició d'aquesta subvenció. Gràcies al treball i les gestions realitzades per Joan Serra, 
Regidor d'Agricultura, finalment s'ha adjudicat aquesta subvenció. Després de realitzar un estudi de 
les prioritats respecte als camins, s’ha consultat amb el Consell Agrari Municipal i, en 
conseqüència, s’ha escollit arreglar el camí Vora Horta i el de Fangars, des del Piquet. 
 
La Regidoria d’Agricultura ha organitzat 
Cursos de Formació per al sector agrícola 
 
La Regidoria d'Agricultura, preocupada per la 
situació actual del camp valencià, considera 
necessari unes millores i renovacions urgents 
per tal de poder avançar i és molt important 
que la gent que treballa al sector agrícola puga 
formar-se. Per aquest motiu s’han realitzat 
quatre cursos de formació en col·laboració 
amb La Unió de Llauradors i Ramaders des del 
mes de setembre: Jardineria periurbana, 
Manipulador de plaguicides, Citricultura 
ecològica i Ofimàtica inicial. 
 

 
Assistents al curs de Jardineria Periurbana 
 
Els cursos han estat dirigits a treballadors 
actius en el sector agrícola, forestal i pecuari i 
han abraçat temes diversos. L’assistència ha 
sigut molt bona, amb una mitja de 24 alumnes, 
i s’ha aconseguit una valoració molt positiva 
per part de les persones assistents. 
 
Amb aquesta iniciativa la gent de Simat que 
realitza la seua feina dins d'aquest sector ha 
tingut l'oportunitat de reciclar-se i  ampliar els 
seus coneixements de forma gratuïta i sense 
haver d'anar-se'n fora. A més a més, s'ha 
intentat que el professorat fóra del poble.   
 

 

Sabies que... 
 
La Regidoria d'Agricultura ha impulsat la 
creació d'un catàleg de camins? 
 

Moltes vegades no resulta fàcil delimitar un 
camí. En certs casos els veïns no tenen clar si 
és públic o privat, fet que ha ocasionat més 
d'un conflicte. Ara, amb aquest catàleg tothom 
sabrà fins on arriba cada camí, a qui pertany, i  
així s’evitarà situacions de malestar.  
 

En breu es farà l'exposició pública definitiva 
després d'haver-se fet l'exposició pública 
informativa. En ambdós casos, els veïns poden 
al·legar. 
 
A proposta de la Regidoria d’Agricultura, 
s’aprova l’Ordenança d'Usos i Costums 
Rurals  
 
Simat té una nova Ordenança d'Usos i 
Costums Rurals. Aquesta ordenança s'ha 
impulsat des de la Regidoria d'Agricultura. S'ha 
consultat el Consell Agrari, que n'ha donat el 
vist i plau i, finalment, s'ha aprovat en Plenari. 
 
Aquesta ordenança, regula els usos i costums 
dins de l'àmbit rural que es practiquen al terme 
municipal de conformitat amb la legislació 
vigent i el Codi Civil. És a dir, ens informa dels 
drets i deures dels usuaris i dels propietaris 
rurals com puguen ser: les normes de les 
cremes, les construccions que es poden 
realitzar (marges, cremadors...), etc. 
 
Entre les novetats cal destacar l'article 13 on 
es diu que les parcel·les s'han de mantenir 
mínimament netes per tal que no puga passar 
mala herba o malalties a l'hort veí; o l'article 12 
on es prohibeix la circulació superior a 20 
quilos de fruita o productes del camp sense el 
document que acredita la seua legítima 
procedència. Aquest document  pot ser 
requerit per qualsevol agent de l'autoritat per 
tal de controlar els robatoris de collita. 
 
L'Ordenança té 49 articles que es poden 
consultar a l'Ajuntament o a www.simat.cat              
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La Regidoria de Medi Ambient reorganitza 
els contenidors i  aconsegueix disminuir el 
fem i les taxes i augmentar el reciclatge  
 
Si reciclem eixim guanyant 

 
El recorregut que fa el fem des que el llancem 
al contenidor fins que arriba a les plantes de 
tractament es divideix en dos fases:  
 
Primera fase: recollida del fem. Esta fase és 
competència de l’Ajuntament i es paga 
bàsicament en funció del temps que es tarda 
en recollir el fem dels contenidors verds, els de 
fem orgànic.  
 
Gràcies a la gestió de la Regidoria de Medi 
Ambient s’ha aconseguit reduir els punts de 
recollida de fem, és a dir, s’han agrupat els 
contenidors amb la finalitat de reduir el temps 
que es tarda en recollir tot el fem de Simat. 
Amb la nova empresa de recollida del fem hem 
aconseguit reduir un 20% la taxa per al 2011. 
 
Segona fase: tractament posterior d’eixe 
fem. Esta fase és competència del Consorci, 
no de l’Ajuntament. 
 
Els ciutadans paguem per les dos fases: 
paguem a l’Ajuntament per la recollida i 
paguem al Consorci pel tractament posterior 
del fem. 
 
Per tant, hem de tindre clar que la nova taxa 
de tractament de residus urbans la posa el 
Consorci i no és la taxa de recollida de fem. Ni 
tampoc és una taxa de reciclatge, com s’ha 
pogut entendre malament en algun moment. 
EL RECICLATGE NO ES PAGA, sinó que ens 
ajuda a abaixar la taxa del Consorci, a més de 
respectar i a conservar el medi ambient, que 
també és molt important.  
 
Què ens cobra el Consorci? 
 
El Consorci ens cobra segons els quilos de 
residus que llancem al contenidor verd (el de 
fem orgànic). De manera que si ho llancem tot 
a l’orgànic el pes és major i el Consorci ens ha 
de cobrar més.  
 
Què hem de fer per a què ens abaixe la 
taxa? 
 
La resposta està ben clara: hem de 
RECICLAR més.  
 

I perquè? 
 
Perquè tot el que reciclem és pes que no 
llancem al contenidor de fem orgànic, i així ens 
estem estalviant tones i tones de fem que 
pujarien molt el pes del contenidor verd, que 
és el que ens cobra el Consorci.  
 
I és per això que vos demanem que recicleu 
més si potser, ja que sols paguem pel que 
tirem al contenidor verd de fem.  
 

 
La concentració de contenidors ha provocat un 
notable increment de tones reciclades a Simat  
 
Què passa amb el que llancem als 
contenidors de reciclatge? 
 
El reciclatge del vidre, paper i plàstic NO ENS 
COSTA RES. El que llancem a estos 
contenidors de reciclatge s’ho emporten 
debades, de la mateixa manera que hem 
aconseguit que els contenidors els posen 
debades quan els demana l’Ajuntament. 
 
En definitiva, és tan senzill com això: com més 
reciclem, menys paguem, i més contribuïm al 
respecte i manteniment del medi ambient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA... Una manera de reduir el fem és 
tirar les cendres de les estufes i xemeneies a 
l’horta.  
 

Sabies que… 
 
la roba que llances al contenidor de la roba es 
destina a l’ONG Proyecto hombre? Si ho fas 
estàs ajudant gent que ho necessita. 
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La regidoria de Medi Ambient organitza 
diferents activitats al voltant del DIA 
INTERNACIONAL DE L’ARBRE 
 
Des de la Regidoria de Medi Ambient s’està 
organitzant una sèrie d’activitats relacionades 
amb el Dia de l’Arbre que tindrà lloc a finals de 
gener.  

 
Aquestes activitats aniran encaminades a 
conscienciar la població de la necessitat de 
respectar i tenir cura del medi ambient. A més 
a més, enguany està prevista la participació, 
no sols de l’alumnat del CP Valldigna, sinó 
també de les persones adultes i alumnes dels 
dos instituts que vulguen participar en una 
jornada de cap de setmana. 
 

Esquerra Simat presenta el llibre 
“D’UN PAÍS QUE JA ANEM FENT” 
 
El proper dijous, 20 de gener, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament de Simat, tindrà lloc la 
presentació del llibre publicat per Esquerra 
País Valencià.  
 

 
 
És un recull de les ponències de la 1a 
conferència d'Esquerra Republicana del País 
Valencià celebrada a València el 10 de juny de 
2010. Té l'objectiu d'exposar un anàlisi i una 
retrospectiva històrica que ajude a comprendre 
els fets politicosocials que han portat el País 
Valencià a la situació política actual, alhora 
que busca obrir les alternatives i perspectives 
de futur de l'esquerra nacional valenciana. 
 
A totes les persones assistents se’ls regalarà 
el llibre perquè el puguen llegir. 

Esquerra presenta una moció a 
l’Ajuntament a favor dels drets humans del 
Sàhara. A Europa, Oriol Junqueras, 
eurodiputat d’Esquerra, presenta iniciatives 
parlamentàries a favor dels drets 
democràtics del poble sahrauí. 
 
La moció defensada pel regidor Joan Serra, ha 
estat aprovada per unanimitat. Esquerra 
lamenta l’actitud indigna del govern espanyol 
de mirar cap a un altre costat davant la 
massacre de Marroc al poble sahrauí, per 
evitar fer-se de mal voler amb el rei de Marroc. 
 

 
Oriol Junqueras entrega a l’activista Aminatu 
Haidar les diverses iniciatives parlamentàries 
que ha dut a terme al Parlament Europeu a 
favor del poble sahrauí.   
 
Per cercar suports i continuar amb la nostra 
programació Esquerra ha organitzat,  per al 28 
de gener, una nova sessió de la tertúlia 
TAULA i PARAULA. En aquesta ocasió, ha 
convidat a Joan Martínez i Tortosa, metge i 
cooperant, que acaba d’arribar dels camps de 
refugiats del Sàhara. Ens contarà de primera 
mà la situació real, la falta de transparència 
informativa i la vulneració de la llibertat 
d’expressió que els periodistes han patit.  
 

El nou institut “La Valldigna” s’estrenarà 
el proper divendres 7 de gener de 2011 
 
Esquerra Simat va considerar encertades les 
mobilitzacions realitzades al mes de juliol i per 
això va estar a primera línia de foc, junt a 
pares, mares, AMPA, alumnat i professorat. 
Ara el centre ens ha assegurat que el dia 7 de 
gener l’alumnat assistirà a  les noves 
instal·lacions en una jornada de portes obertes.  
Podem afirmar que de vegades les pressions 
ciutadanes serveixen per aconseguir allò que 
és de ple dret. Ens queda demanar a l’alumnat 
que cuide de l’institut per a les generacions 
futures.  
US DESITGEM BONES FESTES I BON ANY! 

      
 Edita: Fundació Josep Irla                 


