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nal del Corral del Pato i de l’Avingu-
da de les Sorts, la protecció i reforç 
del brocal del pou Ecles així com la 
reforma del parc infantil del carrer 
Tetuan i la millora de diversos punts 
de semàfors.

A més a més, el regidor d’Hisenda 
va afegir altres projectes previstos 
per a 2022 que no s’inclouen en el 
pressupost i que sumarien més de 
6 milions d’euros d’inversions dins 
el municipi que arriben a través de 
subvencions. Entre altres, en aquest 
apartat s’inclouen obres com la co-
berta del CSI o el tancat del recintes 
polliesportiu dins del Pla + Cerca de 
Diputació, l’obra de l’antiga Caserna 
de la Guàrdia Civil suvencionada per 
Conselleria, Plan + agua amb obres 
de millora de la xarxa d’abastiment, 
una nova pista de padel dins el Pla 
+Deporte de Diputació o la cons-
trucció del Centre de Dia-CEAM que 
suposa una inversió de la GVA de 4 
milions d’euros. Així com altres inver-
sions que es realitzaran a Gata  que 
licita i contracta directament la Di-
putació d’Alacant com les obres dels 
carrers La Bassa, dins del Pla d’Obres 
i Serveis 2016; Gómez Ferrer; Du-
quessa d’Almodóvar, Hostal i Tetuan, 

L’Ajuntament de Gata va apro-
var, en sessió plenarària extraor-
dinària, els pressupostos per a 
2022 de 5.721.743,29  euros. El 
pressupost es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de go-
vern (Compromís i PSPV-PSOE) 
i els vots en contra del grup mu-
nicipal del PP.

El regidor d’Hisenda, Antonio J. 
Signes, va ser l’encarregat d’ex-
plicar el document que recull 
el comptes de la corporació per 
a 2022 dels quals va remarcar 
que preten ser un document 
realista on s’han augmentat 
diverses partides però en ge-
neral s’ha continuat amb la línia 
iniciada en 2021. Dins l’apartat  
d’ingresos, es van recorda les 
bonficiacions de l’IBI a la que 
podran acollir-se la població 
que complisca els requisits.

Respecte a les inversions va 
explicar que en aquest apartat 
s’han consignat 110.700 euros 
per a dur endavant projectes 
municipals com la reparació de 
la terrassa de l’Edifici Guillem 
Agulló, la reposició de l’imbor-

Abril 2022

dins del Pla Planifica de la Diputació.

En la mateixa sessió, es va aprovar  la 
modificació de l’Impost increment 
de valor dels terrenys d’urbana, co-
negut com plusvàlua, una modifica-
ció que ve determinada per la nova 
legislació i s’ha realitzat en coordina-
ció amb SUMA que gestiona la re-
captació de l’impost i on s’han apli-
cat bonificacions especials del 95% 
que és el màxim que permet la llei 
estatal.

#4

Gata aprova els  pressupostos 2022



Telèfons d’interés

Contacte regidors i regidores

POLICIA LOCAL GATA
965 75 74 32

SERVEIS SOCIALS MASSMA
965 75 65 49

GATA JOVE
618 946 206
gatajove@gatadegorgos.org

PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT
965 75 61 29
gataesports@gmail.com

BIBLIOTECA DE GATA DE GORGOS
965 75 78 72
biblioteca@gatadegorgos.org

ADL-CREAMA GATA
965 75 62 63
adl@gatadegorgos.org

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
965 75 65 92
fpagata1@hotmail.com

AJUNTAMENT DE GATA
965 75 60 89 
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
info@gatadegorgos.org

JOSEP FRANCESC 
SIGNES COSTA

JOANVI VALLÉS ROSELLÓ

TONI SIGNES COSTA

TONI ARABÍ ARABÍ 

NEUS MULET MULET

ÀNGELS SOLER FORNÉS

PEPE JUAN MULET

MAITE SIGNES CASELLES

JUAN PEDRÓS TALENS

GUILLERMO CHOLBI SART

MAITE MESTRE TUR

LUIS BLASCO BLACO

VANESA CASTILLO TORRES

Alcaldia (Compromís)

Àrea genèrica:

■ Mobilitat.
■ Serveis Municipals, Obres 
Públiques.
■ Serveis Socials, Tercera Edat.
■ Transparència, Comunicació  
i Innovació.

3r. Tinent d’Alcaldia (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Festes
■ Governació (Policia local, 
Protecció Civil, Prevenció 
d’Incendis i Sanitat).

1r. Tinent d’Alcaldia
PORTAVEU (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Hisenda, Personal
■ Comerç.
■ Urbanisme, Residents, 
Obres Públiques.

4t. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Esports.

Àrea genèrica:

■ Dona i Igualtat.
■ Turisme i Joventut.

2na. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Cultura, Patrimoni.
■ Educació, Normalització 
lingüística.

(PSOE)

Àrea genèrica:

■ Medi Ambient, Agricultura i 
Canvi Climàtic.

TOURIST INFO GATA
965 75 73 17
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
gata@touristinfo.net
www.turismegata.com

alcaldia@gatadegorgos.org
608 243 571

jvvalles@gatadegorgos.org
608 243 575 

ajsignes@gatadegorgos.org
608 243 573

info@gatadegorgos.org
608 243 572

aarabi@gatadegorgos.org

nmulet@gatadegorgos.org
608 243 576

info@gatadegorgos.org

info@popularsgata.es 

PORTAVEU (PP)
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Aparca a prop

Aparca a prop és 
la campanya infor-
mativa per cons-
cienciar a visitants 
i residents de l’ofer-
ta d’aparcaments 
públics disponibles 
dins de Gata.

Tot plegat, són més 
de 1300 places dis-
ponibles en zones 
d’aparcaments pú-
blics a menys de 10 
minuts del centre 
del poble.

Fem-ne ús!

S’ha iniciat  un procés de 
reordenació del trànsit en 
els carrers més centrics 
del nostre poble. El canvi 
afectarà als carrers Signes, 
Teulada, Nou, Sol i Lluna, 
Quarter, Era, Lepant, on es 
realitzaran diversos canvis 
de circulació i estaciona-
ment establint-se direc-
cions úniques i zones d’es-
tacionament permés, zones 
on no es podrà estacionar i 
altres d’estacionament de 
20 a 8 hores.

Aquest canvi busca donar una major qualitat de vida als residents 
que guanyen carrers més amplis i amb menor contaminació atmos-
fèrica i acústica.

Canvi de sentit de circulació i 
estacionament en el centre del poble.
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Noves funcionalitats hola wap

Poc a poc se sumen 
noves funcionalitats al 
canal de whatsapp de 
l’Ajuntament de Gata, 
HOLA WAP.
A partir d’ara la ciu-
tadania compta amb 
una via de comunica-
ció personal on poder 
parlar-ne directament 
amb l’Alcaldia a través 
del canal. 
Es pot fer a través de 
l’apartat 2. 

CONTACTA AMB EL 
TEU ALCALDE.

QUÈ ENCARA NO EL 
TENIU?

És molt fàcil unir-vos al 
canal, sols cal afegir el 
número  a contactes 
i enviar HOLA quan 
vulgueu iniciar una 
comunicació  i també 
rebreu totes les comu-
nicacions i alertes ofi-
cials que envie l’Ajun-
tament.

Gata sol·licita el reconeixement del Misteri de Reis 
com a festa d’interés turístic autonòmic.  
Després de diverses converses I reunions amb la 
secretaria autonòmica de turisme  I de comprovar 
que reunien tots els requisits, es va aprovar en el 
plenari ordinari del passat mes de març presentar 
la sol·licitud per acoseguir aquest reconeixement.

El Misteri de Reis vol ser festa 
d’interés turístic Autonómic 
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L’Ajuntament de Gata ha con-
tractat 3 persones aturades a 
través de diversos programes 
d’incentius per al foment de 
l’ocupació pública. S’han re-
but 15.192 euros de l’“ECOVID 
2021”, Programa d’incentius 
a la contractació de persones 
desocupades d’almenys 30 
anys d’edat per entitats locals, 
i 37.542,96 euros en EMPUJU 
2021,  Programa d’incentius a 
la contractació de persones 
desocupades menors de 30 
anys per entitats locals de la 
Comunitat Valenciana

L’Ajuntament ha contractat 
un peó de neteja, un pintor i 
un obrer. El dia 21 de desem-
bre s’han incorporat les  3 per-
sones contractades per un pe-
ríode de dotze mesos.

L’Ajuntament de Gata contracta 
3 persones  desempleades

Aquestes actuacions desenvolu-
pades per l’Ajuntament de Gata i 
@gvaLabora estan cofinançades 
per la Unió Europea mitjançant 
el Programa Operatiu del Fons 

Social Europeu 2014-20 de la Co-
munitat Valenciana i el Programa 
d’Ajuda REACT-UE com a fons ex-
traordinari per pal.liar els efectes 
de la pandèmia.

Gata aprova el Pla Municipal d’Emergències

ECOVID-EMPUJU

L’Ajuntament de Gata va aprovar 
inicialment, per unanimitat, el 
Pla Territorial Municipal davant 
d’Emergències.

El Pla Territorial Municipal (PTM) 
és el document que estableix, 
d’una manera general, la for-
ma en la qual s’estructuren i 
organitzen els recursos per a fer 
front a les emergències que pu-
guen donar-se en l’àmbit muni-
cipal. Tots els municipis tenen 
l’obligació de tindre-ho.

A aquest document s’afegeix el  
Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
que és el plan d’àmbit local per 
a fer front a un risc concret en 
un municipi o en una entitat 
supramunicipal. En l’actualitat 
els riscos on ve determinada 
aquesta obligació o recomana-
ció són els d’inundacions, in-
cendis forestals i sísmic. En el 
cas de Gata, es troba en un te-
rritori en risc d’incendis forestal 
alt i en risc sísmic baix-mitjà.

El regidor de Governació, JoanVi Va-
llés, va explicar que es tracta d’un do-
cument viu que es revisarà cada 4 o 
5 anys per anar adaptant-lo als canvis 
del municipi.

Aquest pla dona un document d’ac-
tuació al CECOPAL, Centre de Coor-
dinació Municipal, que està dirigit 
per l’alcalde i coordinat pel regidor 
de Governació 

El PTM ha estat elaborat per l’em-
presa Prohenec a través de la con-
vocatoria de subvencions per a la 
redacció de nous plans d’emer-
gència d’àmbit local de l’Agèn-
cia de Seguretat i Resposta a les 
Emergències  de la Conselleria 
de Justícia, Interior i Administra-
ció Pública.
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La programació del mes de 
març, que aglutinava  actes or-
ganitzats per  l’Ajuntament de 
Gata així com col·lectius locals i 
centres educatius, es va centrar  
en la celebració del 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona.

Des de la regidoria d’Esports es 
va organitzar l’activitat de pro-
moció de la Pilota, Va de Dona, 
amb una sessió de pilota grossa 
i un altra de raspall on les partici-
pants van gaudir d’una vesprada 
lúdia i esportiva.

Dimarts 8 de març davant de 
l’Ajuntament es va realitzar l’acte 
institucional del Dia de la Dona 
amb la lectura del manifest.

La Sala d’Exposicions del Casal 
de la Música va acollir,  fins al 27 
de març l’homenatge al treball 
de la llata de les dones gateres 
amb l’exposició Barxes i Llata. 
L’acte d’inauguració va  comptar 
amb l’actuació de la Rondalla de 
Gata  acompanyant les veus de  
Lluís el Sifoner i Eva Olivencia.

A més a més, durant tot el mes a 
la Biblioteca Pública Carme Mi-
quel estava l’exposició de llibres 
sobre dona i sexualitat Booksex. 
A més , es va programar un taller 
sobre el tema Dona i Sexualitat 
que s’ha ajornat al pròxim 19 de 
maig i que impartirà Teresa de la 
Cruz, de La Naturadora.

També els centres educatius or-
ganitzaren diverses activitats. 
L’alumnat del CEIP Santíssim 
Crist va participar, del 7 al 23 de 
març, en l’animació Matilda que 
duran a terme des de la Bibliote-
ca Pública Carme Miquel.

El Dia de la Dona va centrar la programació del 
mes de març

Pel que fa a l’IES Matemàtic Vi-
cent Caselles Costa van preparar 
un complet programa per a tot 
el mes amb xerrades sobre do-
nes rellevants, estudiants i pro-
fessionals en diferents àmbits, 
actuacions... que arrancavne 
divendres 4 de març amb l’arri-
bada al centre de la Torxa per la 
igualtat.

Per la seua banda, l’associació 
musical Coda va realitzar tres 
audicions al voltant de les dones 
compositores els dies 7, 8 i 9 de 
març en el Centre Social.
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gràcies a la seua declaració ins-
titucional i a les iniciatives que 
està duent a terme a través de 
la instal·lació de fonts en els cen-
tres públics d’educació i el repar-
timent de botelles reutilitzables. 
Una acció que pretén continuar 
estenent a altres edificis públics 
de la localitat. A més, tal com ha 
assenyalat l’alcalde, Josep Fran-
cesc Signes Costa, “es pretén dur 
a terme altres activitats de cons-
cienciació sobre la importància 
de l’aigua d’aixeta mitjançant 
activitats en els espais públics i 
mitjançant tallers educatius a les 
escoles.”

En l’acte d’adhesió, que es va 
celebrar a la sala de plens, Luis 
Babiano, gerent de  AEOPAS , 
ambaixadora del projecte Co-
munitats Blaves a Espanya, va 
agrair al govern de la localitat 
el seu posicionament en favor 
d’aquest moviment: «aquest ti-
pus de moviments naixen de 
gestos modestos com el realit-
zat a Gata de Gorgos, però que 
té una repercussió important 
tant en la societat local com en 

Gata de Gorgos passa a for-
mar part de la xarxa interna-
cional de Comunitats Blaves 
en l’acte d’adhesió que es 
va celebrar al mes de febrer 
i que va comptar amb la 
presència de Luis Babiano, 
gerent de l’Associació Es-
panyola d’Operadors Públics 
de Proveïment i Sanejament 
(AEOPAS).

L’Ajuntament va aprovar en 
plenari l’adhesió al movi-
ment internacional de Co-
munitats Blaves, una inicia-
tiva social que, partint del 
Canadà, identifica a les en-
titats que mostren un posi-
cionament decidit en favor 
de tres principis bàsics:

•La defensa del Dret Humà a 
l’Aigua i al Sanejament.

•La necessitat de conservar 
els serveis de proveïment i 
sanejament sota la gestió 
pública.

•L’eliminació progressiva del 
plàstic d’un sol ús.

Gata passa a ser la huitena 
Comunitat Blava de l’estat i 
de les primeres valencianes 

altres municipis a nivell nacional 
i internacional. Uns esforços que 
seran reconeguts per la societat 
actual i les futures generacions 
que hauran de conviure amb 
reptes tan determinants com el 
Canvi Climàtic i la lluita contra la 
contaminació.»

El projecte de Comunitats Bla-
ves va ser creat pel Consell Ca-
nadenc i el Sindicat Canadenc 
d’Empleats públics  com una 
eina per a impulsar una visió al-
ternativa per a l’aigua basada en 
la seua consideració com un bé 
comú i un Dret Humà. La prime-
ra ciutat a convertir-se en Comu-
nitat Blava va ser Berna, Suïssa, 
l’any 2013, i des de llavors s’han 
sumat Berlín, Munic, Paris, Brus-
sel·les, Los Angeles… en l’àmbit 
internacional, mentre que a Es-
panya ja compten amb aquest 
segell les ciutats de Barcelona 
i Cadis, l’empresa provincial de 
GIAHSA (Huelva) i MITJANA (Di-
putació de Badajoz), les locali-
tats de Medina Sidonia (Cadis), 
Móstoles (Madrid) i Xábia (Ala-
cant), més la Universitat de Lleó.

Gata és aigua i és Comunitat Blava
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22 de març,  Dia de l’Aigua

Des de l’Ajuntament de Gata es va celebrar el Dia 
de l’Aigua, dimarts 22 març, reivindicant el dret 
a l’aigua i el sanejament dins de la campanya de 
Comunitat Blava que promou el consum d’aigua 
d’aixeta, comunitat de la qual forma part l’ajunta-
ment.

Amb eixa intenció es van preparar dos accions en 
la línia de fomentar  el consum de l’aigua d’aixeta i 
l’eliminació progressiva del plàstic d’un sol ús.

La primera acció dirigida a l’alumnat de l’IES. Es 
tracta de fomentar  que deixen d’utilitzar botelles 
d’un sol ús i per tant, a l’hora de l’esplai, a totes les 
persones que portaren una botella de plàstic , que 
es dipositava en un contenidor groc, se’ls canviava 
per un bidó esportiu que poden reutilitzar i omplir 
en les dos fonts d’aigua filtrada que s’han instal·lat 
en el centre. 

L’altra acció  encaminada a la població en general, 
tots aquells que portaren un envás de plàstic se’ls 
canviava per una botella de vidre reutilitzable. 

Enguany dins del Dia de l’aigua es vol fer menció 
especial a les aigües subterrànies. Encara que no 
siguin visibles, les aigües subterrànies proveeixen 
més del 31% de la població espanyola, alimenten 
les aigües superficials i són el recurs fonamental a 
l’agricultura i a la indústria. Però la seva sostenibili-
tat està en greu perill. El Canvi Climàtic fa que cada 
vegada tinguin una recàrrega més petita, ja que 
l’aigua extreta s’incrementa cada any, i la contami-
nació difusa fa que aquestes aigües esdevinguin 
inservibles per al consum humà i per al manteni-
ment de la qualitat ambiental. Cal que en defen-
sem la conservació, perquè si les perdem, els cos-
tos que això implicaria serien incalculables.

S’obri la sala vetlatori del 
cementeri  municipal

L’Ajuntament de Gata posa a disposició 
de tota la població la sala vetlatori del Ce-
menteri Municipal que ja es troba en con-
dicions d’ús.

De moment, el servei serà gratuït, durant el 
període necessari per a redactar i aprovar la 
normativa i taxa que regule el seu ús.

Es podrà sol·licitar la utilització de la sala, 
bé directament per una persona particu-
lar o a través de l’empresa funerària, en el 
registre municipal indicant data d’utilitza-
ció i persona responsable.



En Breu
10

Noves plaques de carrers antics

Continuant amb la tasca iniciada temps enrere, 
uns altres carrers de Gata recuperen, junt a l’oficial, 
el nom antic que els més majors recorden i que 
formen part de la nostra història com a poble com 
l’antiga plaça de l’Hostal o la plaça Major. 

S’obri el pas de vianants de la font del Riu 

Una placa indica on va neixer Vicent 
Caselles Costa

Plantació d’arbres a l’entorn de La Rana

Sha obert el pas per davall del tren que dóna accés 
als vianants des de la zona de la Font del Riu a les 
partides del Calvari, Ecles, Cauvells, Benitzaina,... i a 
l’inrevés.

D’aquesta manera es millora connexió per a les 
persones que viuen en el disseminat així com 
aquells que vulguen accedir a la zona que ara ho 
poden fer de forma segura.

Després de converses amb la família, des de l’Ajun-
tament de Gata s’ha instal·lat una placa indicant 
on va nàixer el matemàtic Vicent Caselles Costa, fill 
il.lustre de Gata.

Seguint amb les accions realitzades a l’entorn de 
La Rana, en el mes de desembre es va realitzar una 
plantació d’arbres através de la fundació Life Terra 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Gata. En to-
tal, es varen plantar al voltant de 200 arbres i ar-
busts d’espècies autòctones en les proximitats del 
Llavador de la Rana, en una zona preparada prè-
viament, amb l’ajuda de voluntaris de la comarca. 

Esta acció s’emmarca en el projecte Life Terra, una 
iniciativa europea per combatir el canvi climàtic i 
restaurar el planeta. Life Terra busca plantar 500 
millions d’arbres, un per i per a cada ciutadà/na a 
Europa. 



11

El parc mòbil municipal compta amb un vehicle 
elèctric  a la subvenció de vehicles elèctrics per a 
municipis i entitats locals de la Diputació d’Alacant.

Amb aquest ja són tres els vehicles elèctrics muni-
cipals destinats a serveis municipals, servei d’ajuda 
a domicili i aquest últim a la Policia Local.

Als actuals se sumarà un nou, pròximament, per la 
concessió de la convocatòria de concessió de sub-
vencions per a vehicles elèctrics per a serveis ge-
nerals per a municipis i entitats locals menors de 
la província d’Alacant de població menor o igual a 
50.000 habitants de la Diputació Provincial.

Nous llibres per a l’IES

Reunió sobre habitatge social

Gata s’adheresix a  l’Agència del 
Territori

Des de l’Ajuntament de Gata s’han adquirit di-
versos llibres destinats a la biblioteca de l’IES Ma-
temàtic Vicent Caselles Costa amb la intenció de 
contribuir en la creació d’un fons bibliogràfic en el 
centre per treballar la tolerància, empatia i respec-
te cap a la diversitat i contra la violència. 

El secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, 
Alejandro Aguilar, ha visitat l’Ajuntament de Gata 
on s’ha reunit amb l’alcalde, Josep Signes i el 1r ti-
nent d’Alcaldia, Toni Signes I han iniciat converses 
per a dura a terme la construcció de habitatge so-
cial en un solar municipal.

La regidoria d’Urbanisme informa que el dia 9 de 
març es va publicar en el DOGV la resolució d’ac-
ceptació de l’adhesió de l’ajuntament de Gata a 
l’Agència Valenciana del Territori (AVT), tal com es 
va aprovar, per unanimitat, en el plenari de juliol 
de 2021.

Així, a partir del 9 de març, tots els expedients d’in-
fracció urbanística en sol no urbanitzable, comú o 
protegit, es remetran a l’AVT que serà qui resolga i 
propose les mesures de protecció, sanció i restau-
ració de la legalitat urbanística.

Nou vehicle electric municipal
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Torna la Volta Popular de Gata

Escola de pilota destaca en els Jocs 
esportius de la Comunitat Valenciana

Ajuda al poble ucraïnés

Diumenge 13 de març es va celebrar la Volta Popu-
lar de Gata tercera prova del Circuit a Peu Marina 
Alta, on van participar més de 1500 persones. Des-
prés de dos anys, la festa del atletisme comarcal 
tornava omplir els carrers de corredors.

Diferents equips de l’Escola Municipal de Pilota 
de Gata van participar el passat mes de febrer a 
El Verger en la fase final provincial de Galotxa on 
els Benjamins va ser tercers, els Alevins, quarts i els 
infantils ,segons. 

A més a més, des de la federació de Pilota Valen-
ciana han fet menció a l’escola de Gata com una 
de les que està sorprenent en els jocs esportius CV 
de raspall a Alacant ja que els equips infantil I juve-
nil passaran a la fase provincial.

Des de la regidoria d’Esports felicitem a tot l’equip 
I al seu entrenador, Alvan Salvà pel seu treball i la 
bona temporada que estan realitzant.

La població s’ha bolcat amb la ajuda al poble ucraï-
nés I a la crida que des de l’ajuntament de Gata es 
va llançar per dir no a la guerra I unir-nos  a la cam-
panya organitzada per la FVMP per maximitzar es-
forços i garantir una resposta àgil i eficient davant 
de les necessitats humanitàries del poble ucraïnés. 
Estem davant d’una crisi humanitària que no deixa 
indiferent a la població .

Tot el material reunit, s’ha transportat als magat-
zems establerts per la Generalitat Valenciana que 
tramita l’enviament de tota l’ajuda fins les zones 
on més es necessita.
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El passat 24 de febrer ens commovia la notícia de la invasió russa d’Ucraïna. Malgrat 
que ja portàvem un temps sobre avís perquè l’exèrcit rus havia fet un important 
desplegament de tropes i material armamentístic a la frontera  amb Ucraïna, 
l’anunci del president Putin que iniciava «una operació militar especial» no ens va 
deixar indiferents i a més, ben prompte, vam poder comprovar que el pitjor dels 
escenaris s’obria pas a la mateixa Europa. Atacs amb míssils contra població civil 
i l’inici del més gran èxode de persones des de la segona guerra mundial. Quan 
un esdeveniment tan important i tan cruel ocorre a prop nostre no és fàcil seguir 
amb les rutines de cada dia. Però, hem pogut comprovar com, en els pitjors dels 

escenaris, les persones responen amb una gran empatia i solidaritat. El nostre poble ha sigut un exemple d’açò 
de què parlem i nosaltres no podem més que agrair la massiva ajuda que estem rebent per al poble d’Ucraïna. 
Els regidors i regidores de Compromís ens sumem a la solidaritat amb el poble ucraïnés i a la condemna per 
l’atac a la seua sobirania i contra les seues persones.

Malgrat la situació que estem vivint els regidors i regidores de Compromís hem seguit treballant amb il·lusió 
per aprovar uns nous pressupostos, en els quals es contemplen les rehabilitacions de dos dels parcs del nostre 
poble, canvis en la senyalització d’accessos a carrers i a la carretera per millorar la mobilitat, millores i ampliació 
de les instal·lacions espotives, la licitació dels projectes de la caserna de la guàrdia civil i del centre de dia, 
que cada dia són més realitat. També estem contents de formar part de l’Associació de Municipis Valencians 
de Recollida Selectiva porta a porta, i d’haver establit acords amb una entitat bancària perquè volem que 
s’aposte per una atenció més personalitzada, especialment a les persones majors. I hem incorporat un nou 
professional al departament de Joventut, per facilitar la promoció d’activitats adreçades als nostres joves, que 
són prioritat per a nosaltres.

El passat 2 de març es va celebrar un plenari extraordinari per aprovar el pressupost 
del 2022, en el que es va fer menció de les incorporacions que hi haurà al mateix 
en el moment que la seua aprovació siga definitiva i publicat al BOP. Aquestes 
incorporacions són les subvencions aconseguides per l’equip de govern i que des 
del PSPV-PSOE ens sentim molt orgullosos, ja que són el fruit de molt de treball i 
reunions per aconseguir aquests diners pel nostre poble.

Estos  més de 6 milions, que s’afegiran al pressupost quan estiga aprovat 
definitivament, més els quasi 6 del pressupost aprovat el dia 2 de març, ens 

permetran fer obres com el Centre de Dia (CEAM), la reforma de l’antic quarter de la Guàrdia Civil, tancat del camp 
de futbol, pista de pàdel, coberta del CSI, la reforma del parc infantil de l’Arraval, i un gran nombre de xicotetes 
inversions que milloraran algunes zones del poble. Ha sigut un esforç molt gran per obtenir estes inversions, i 
intentarem que comencen el més aviat possible.

Altres que per desgràcia no depenen de nosaltres i que controla directament Diputació d’Alacant, estan sofrint 
molt de retard, però continuarem fent força perquè almenys comencen.

Esperant que passeu unes bones pasqües, rebeu una forta abraçada. 

Grup Municipal Socialista
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19:00 h De 17 a 20:30 h

Biblioteca Pública 
Carme Miquel

Edifici Polivalent
Guillem Agulló

ESCOLA DE FAMÍLIES ESPAI D’OCI GATA JOVE

Quan ja pareix que la normalitat va tornant poc a poc a les nostres vides, de sobte 
esclata un conflicte entre Rússia i Ucraïna. 

Des d’ací volem fer un crit  ben fort de NO A LA GUERRA! Així mateix, des d’aquesta 
publicació volem donar les gràcies a tot el poble de Gata per demostrar, com sempre 
fem, que som un poble sol·lidari, disposat a ajudar i abraçar a tota persona necessitada 
que vinga a tocar la nostra porta, que, tot siga de pas, trobaran sempre oberta. 

I tot i el conflicte, seguim avançant en l’any 2022, seguint vivint en pandèmia si, però 
ja més control·lada, i seguim somiant la desitjada normalitat. Hem pogut gaudir dels 

darrers dies, de les Carnestoltes i poc a poc van desapareixent les restriccions; no obstant, seguim cuidant-nos!

Per al Partit Popular no hi ha cap cosa més important que cuidar del nostre poble, per això ens preguntem: 
Què passa? Què fa l’equip de govern? Com és que Gata no va a millor? 

La sensació d’estancament és continuada, com continuada és la falta de consens, la falta de diàleg o de 
negociació. Com es pot voler llevar aparcaments si abans no està preparat on anem a posar eixos vehicles? 
Com podem dir que es camine quan hi ha voreres per arreglar, quan hi herbes i clots, places que esvaren... 
Com podem dir que estem amb el poble i pel poble quan no consultem? No és estancament el carrer la 
Bassa? O el gimnàs? I el Pla General? I el Polígon? Es veu que no. Però nosaltres li recordem a l’equip de govern 
que no tot s’arregla firmant a les fotos, el poble vol i necessita actuacions en ferm, no paraules a l’aire i excuses- 

Esperem que els dies de vacances que venen, el bon temps que vindrà i l’ambient festiu que el turisme porta 
ens done a tots els sentit de treballar colze a colze, d’escoltar als que ho han de patir cada dia, i entre tots poder 
fer del nostre un poble, com ho és, gran. 
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Agenda
Abril

Maig

9

1

24

22

29

19 20 21 22

14
DS.

DG.

DG.

DV.

DV.

DJ.

9:30 h

De 17 a 20:30 h

20:00 h

11:30 h Cercavila

14:00 h Dinar

18:00 h

19:00 h

De 8:30 a 13:30h

De 17 a 20:45 h

Eixida i arribada 
del grup escolar

Edifici Polivalent
Guillem Agulló

Biblioteca 
Pública de Gata

Carrer la Pau

biblioteca 
pública de gata

biblioteca 
pública de gata

Poliesportiu 
Municipal

Saló d’actes del 
Centre Social

TEIXIM JUNTES? Trobada 
Comarcal De Dones. 
Organitza: MASSMA

CURSA SOLIDÀRIA A GATA
6KM

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
«El último soldado de 
Bernia», de Pablo león Vidal

12é DINAR POPULAR 
BERENARET DE PASQUA
CONCERT: - Muixaranga de 
la Marina Alta
- Oxigen
- X-FANEKAES

PRESENTACIÓ DE LA 
REVISTA DEU AL DEU: 
Xerrada a càrrec de José 
Miguel Mulet, científic, 
escriptor i divulgador 
científic.

ESCOLA ESPORTIVA DE 
PASQUA
Inscripcions al 633 014 143 o 
escanejant en següent codi QR:

BENVINGUTS A LA LECTURADONACIÓ DE SANG 
EXTRAORDINÀRIA. Els 
donants rebran una mona.

Inscripcions escanejant el 
següent codi QR.

>

>



PODEU DESCARREGAR LA 
VERSIÓ DIGITAL


