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sent el mateix del 2007?








La política a tots els nivells, o 
diferencies la municipal de la 
resta?





Parles dels polítics com si no 

consideres d’una classe política 
diferent pel fet de no estar sot-









Mai heu segut partidaris dels 
decrets d’alcaldia, tan habituals 

en l’anterior govern de Miguel 






govern i els inicis del mandat van 
ser durs per diferents motius… 





















Vas pensar en fugir en algun 
moment?







Quan?


















trobat com alcalde?













Des de fora es té la impressió 

hagut a l’Ajuntament: plenaris 

la oposició abandonant els 

tan complicat des de dins com 
pareix des de fora?









Com ho vau manejar tot això?

























El 2007 vau arribar a l’alcaldia 
amb un programa molt extens 
però la prioritat, de fet, era tan-
car l’abocador i canviar els usos 

després, esta prioritat -i la raó 

presentés a les eleccions- s’ha 
assolit?











Altres de les “traves” eren els 
projectes a mig fer de l’anteri-

-
tos projectes?






Com és el cas de del bulevard 
o centre de dia


























obra necessària per al poble














JNP sempre ha portat com a 

gestió municipal, però una de 
les primeres mesures va ser su-

actualment -amb Vinromà TV 
transmetent els plenaris, amb 

al poble i amb el nou web mu-

aspecte?












Des d’alguns sectors s’ha 
acusat a JNP de xauvista i des 
d’altres se pronosticaven pro-
blemes amb institucions com 

algun foc per mantenir eixa bona 
relació?




















I la relació amb les administra-
cions?















 -
lat a cap partit polític ha estat 
realment un inconvenient? 

















Arriba el segon mandat i JNP 
-

na de les dos victòries electorals 
et va deixar més satisfet?








al segon mandat curtits però 

















es regeixen per un marcat caràc-




Coves?














I l’antiga carretera o “bule-










































heu hagut de prendre?








l’Ajuntament a tornar els diners 
de les contribucions especials 
de les obres de la carretera i el 

taponen els projectes d’inversió 
municipal o encara hi ha més 
problemes?


























Si la Generalitat no paga el seu 
deute, corren perill alguns ser-
veis municipals?













ser una mesura destinada a 
crear ocupació al poble i millorar 

després d’un any?












 -
neu ara tenen més a vore en 
prioritzar despeses i en ser més 

projectes?



















govern de JNP ha estat buscar 
solucions enginyoses per estal-















De fet, un dels canvis essenci-
als a la política municipal amb 
l’arribada de JNP ha estat la 
creació de les comissions parti-
cipatives


























Quina valoració fas de les re-
cents dimissions de dos regi-
dors?


nova etapa amb l’entrada dels 
nous regidors?










els grans problemes al nostre 
poble?




















a les Coves?















Cap a on va les Coves?






Des de l’Ajuntament però tam-










































 -
-

veu al programa electoral no es 

població ho entendrà?









Dona’ns exemples







pensat en tornar-te a presentar? 








El fet de tindre este càrrec d’al-
calde, com ha fet canviar la visió 





















I dormir menys?




moment més dur dels teus anys 
d’alcalde?












guanyar les eleccions, com has 
comentat abans?















