
PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT D'ELX

SESSIÓ CELEBRADA EL 25 DE SETEMBRE DE 2017

PREGUNTES CIUTADANES

1- Pregunta del senyor David Fernández Falagán

Bon dia.  Discapacitat:  no m'agrada aquest  qualificatiu.  Ningú en el  seu

seny vol ser etiquetat com a tal. Rebem un tracte discriminatori i vexatori

per part de la societat, i insults i desqualificacions com a malalts, inútils,

que hem d'estar en psiquiàtrics, amb camises de força… Això diuen molts,

però no tenen ni idea del que patim, i a això se li denomina discafòbia. 

L'actual encarregat d’Espais Verds, Raúl García Martínez…. La cosa va de

mal en pitjor amb l'actual gerència de la senyoreta Patricia de la Rua (i

Foment), no s'ocupa d'aquests assumptes el senyor Martínez, i ha publicat

en el  seu  Facebook continguts que inciten a l'odi contra “Podem” i  les

persones amb diversitat funcional que posteriorment ha esborrat i  dels

quals jo tinc les captures, i he rebut queixes per part d'un company de la

seua actitud perquè s’extralimita en les seues funcions com a encarregat

en el si de l'empresa. Falta d'amor, de comprensió, d'afecte, de suport per

part  de la societat,  que no hi  ha educació cívica ni  informació del  que

representem com a col·lectiu. Som éssers humans amb virtuts i defectes,

no  ens  valoren  per  les  nostres  capacitats  i  ens  ataquen  pels  nostres

defectes,  i  estem  discriminats  de  la  societat  perquè  ens  posen  traves,

barreres, excuses, i no ens sentim integrats ni volguts dins de la societat.

Si hi ha o hi ha hagut canvis en les conductes de les persones, no els hi

veig,  i  aquesta  societat  competitiva  ens  discrimina,  ens  tracta  molt



malament,  sense  futur,  sense  oportunitats  per  a  realitzar-nos  com  a

persones. Sempre amb aquestes barreres i prejudicis cap a nosaltres, i en

el pitjor dels casos amb explotació laboral i sense relacions amistoses. 

Al Congrés de Discapacitat, entre el 15 i el 19 de novembre, es parlarà de

moltes coses,  però no hi tenim veu, ni  manifestar-nos amb les nostres

pròpies  paraules.  No  sé  si  tots  aquests  temes  que  es  tractaran  en  la

Universitat Miguel Hernández es portaran a la pràctica. Jo he de tenir els

meus dubtes sobre aquest tema, però per a alguna cosa hi estarem. 

Per falta de la societat, falta amor, afecte, educació, falta de civisme, mala

convivència dels veïns, els quals em tiren la culpa de totes les molèsties

que em causen a altes hores de la matinada, ocupen les meues places de

garatge, compren gossos de races perilloses que no deixen de lladrar ni

em deixen dormir a les nits. 

El 4 de desembre de 2017 no arribem, no complim amb els compromisos

d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda en el municipi

d'Elx, i rep moltes queixes… No sé com estaran les coses en l'actualitat,

però les queixes estan ací. I del cercle de cultura de Podem Elx, format per

les  persones  de  Susi  Jiménez  i  Esteban  García  Miñárez,  persones  que

denomine com persones discafòbiques, i que no formen part de “Podem

Elx” ni del “Cercle”, m'han tractat malament, per una cosa tan insignificant

com el futbol, i així molta gent, com de clubs nacionals de Star Trek i de

ciència ficció que en el passat m'han tractat francament molt malament.

Han vist que jo sóc una persona amb una diversitat funcional i han fet el

que han fet, exercir la discafòbia contra mi. Moltes gràcies.



Resposta de la senyora María Teresa Maciá.

Senyor  Falagán,  li  conteste  a  la  seua  pregunta  que  inicialment  anava

referida  també  a  la  inserció  laboral  del  col·lectiu  amb  discapacitat,

diversitat funcional. Li responc que el govern està francament compromés

amb la inclusió social de tots els col·lectius en general més vulnerables. I

aquesta  inclusió  social  no  seria  possible  sense  la  implementació  de

polítiques  per  a afavorir  també la  seua inserció laboral.   Però no hem

d'oblidar que aquesta administració local no té competències en aquesta

matèria i que aquesta és una competència de la Conselleria. No obstant

això, com li deia, és una prioritat d'aquest equip de govern  satisfer totes

les  necessitats  dels  ciutadans  i  de  les  ciutadanes,  i  en  aquest  sentit  ja

sabem de les dificultats que, en general,  tenen tots els ciutadans per a

accedir al món laboral, i aquestes dificultats s'acreixen més encara quan es

tracta  del  col·lectiu  al  que  vosté  pertany,  el  col·lectiu  amb  diversitat

funcional. És per això que, a través de la convocatòria de subvencions de

Benestar Social, hem recolzat totes aquelles iniciatives del teixit associatiu

de  la  nostra  ciutat  encaminades  a  facilitar,  a  través  dels  programes

presentats en aquesta convocatòria, la inclusió en el mercat laboral de les

persones amb discapacitat. Però, a més, creiem que l'Ajuntament, que és

l'administració local més pròxima al ciutadà, ha de donar mostres de la

seua sensibilitat i, sobretot, de la seua responsabilitat social, i en aquest

sentit s'han introduït clàusules socials en les diferents licitacions que es

realitzen amb les empreses perquè aquestes també adquirisquen el seu

percentatge  de  responsabilitat  social  amb  els  ciutadans  i  amb  les

ciutadanes. D'altra banda, dir-li que en aquest moment estem treballant,

des de la Regidoria de Discapacitat, la posada en marxa de les que seran

les  primeres  borses  de  treball  per  a  persones  amb  discapacitat,  amb



l'objectiu de contractar anualment per a cada exercici a persones d'aquest

col·lectiu en llocs específics  de l'Administració,  i  pel  que fa al  mobiliari

urbà  i,  per  generalitzar  una  mica  més,  pel  que  fa  a  l'accessibilitat,  no

solament en el mobiliari urbà, sinó de tota l'administració, que és també

una forma d'inclusió social i, sobretot, de justícia i d'igualtat social. Dir que

en aquests moments la Regidoria de Discapacitat, i així aprofite també per

a contestar en certa forma a les paraules del regidor Fernando Durá, a qui

també se li donarà degut compte en la Comissió Socioeducativa, com deia,

des de la Regidoria de Discapacitat estem treballant en la confecció d'unes

fitxes avaluatives de les instal·lacions i dels edificis municipals que a últims

de setembre estaran finalitzades i, a partir d'ací, d'aquest moment, seran

uns altres els departaments, a partir de la constatació de l'accessibilitat

dels edificis i de les instal·lacions municipals, i sota la supervisió directa de

la Regidoria de Discapacitat, i a través de la línia pressupostada habilitada

en  aquest  pressupost  de  50.000€  per  a  fer  accessibles  aquestes

instal·lacions,  doncs  començaran  les  obres,  les  quals  ens  donaran  la

possibilitat d'estar al corrent amb el Reial decret i  amb la Llei del 4 de

desembre. En aquest sentit, com deies, Fernando Durá, doncs li donarem

degut  compte  quan  tinguem  les  fitxes  avaluatives   i  puguem  fer

consideracions  pel  que  fa  al  que  hem  trobat  en  les  instal·lacions

municipals.  I,  sobretot, també volia comentar-li,  pel que he escoltat en

relació  al  Congrés  de  Discapacitat,  el  primer  congrés  nacional  que  se

celebrarà  en  la  nostra  ciutat,  dir-li  que  des  de la  regidoria  hem instat

també els organitzadors d'aquest esdeveniment perquè sí que tinguen veu

totes  les  persones  que  vullguen  participar  en  aquest  esdeveniment.

Moltes gràcies.



2- Pregunta del senyor Dámaso A. Moreno Campello

Senyora Mireia Mollà, sabem que vosté va assistir a la reunió del dia 15 de

maig d’aquest any del centre social de Torrellano, però desconeixem en

qualitat de què. Tenim constància que vosté es va pronunciar públicament

a favor de la versió de la direcció del centre sobre aquest succés i que va

avalar  la  informació  que van donar  els  pares  assistents,  la  direcció  del

col·legi  i  l'AMPA.  També  sabem  que  vosté  no  va  contrastar  les

informacions allí abocades amb les famílies afectades, i que pot ser que no

ho haja fet per la suposada amistat que la uneix amb aquest col·legi. No

s'ha  posat  en  contacte  amb  les  famílies  que  han  patit  i  denunciat

assetjament per a poder contrastar la informació que només ha rebut des

del centre. En aquesta reunió es va afirmar que els documents que tenim

nosaltres són falsos o estan comprats, com es va dir en l'assemblea: parts

mèdics,  informes  del  psicòleg,  parts  de  l’URNI,  parts  d'Urgències  de

l'Hospital General… Vosté comparteix aquesta opinió també sense haver-

les vist? Qui va donar permís per a celebrar aquesta assemblea? Com es va

produir la convocatòria i per què no es va convocar a tots els pares del

centre? No ho dubten, només em mou el bé del meu fill,  per això vaig

actuar d'aquesta forma, però és dolorós comprovar com has d'optar per

tallar el problema amb el trasllat del centre sense dret a res més. Lluitaré

per conéixer la veritat de tota aquesta situació. Només em mou el bé del

meu fill. Per això vinc ací hui, senyora Mollà, perquè com a pare, com a

il·licità  i  com a veí  de  Torrellano vull,  necessite  que vosté,  present  en

aquella assemblea, que més que assemblea va ser un vertader acte de fe

contra nosaltres, ens done una resposta.



Resposta de la senyora Mireia Mollà.

Senyor  Moreno  i  senyor  Fernández,  que  són  els  que  han  registrat  les

preguntes,  en  primer  lloc  vull  mostrar-los  tot  el  meu  respecte  per  la

situació  i  pels  seus  fills  i  per  les  seues  filles  que  vostés  vénen  hui  a

representar. Jo vaig ser convocada de manera… —res de registre—, em

van cridar i em van dir que hi havia una reunió al centre social a la qual

anaven els pares i les mares i les direccions dels centres escolars que hi ha

a Torrellano, i jo desconeixia també:  una, el tema a tractar, i dos, qui hi

estava convocat. De fet, qualsevol dels assistents, i eren nombrosos, els

poden dir que jo vaig arribar una vegada iniciada, és a dir, desconec també

qualsevol tipus de conversa que es produïra abans que jo hi arribara. Ja

estava iniciada la reunió, i quan hi vaig arribar sí que els he d'assegurar, i

això ho assegure, que no es va fer en cap moment cap revelació de dades

personals dels seus fills ni de vostés. Li he de dir dues coses: una, no sóc

ingènua  i  entenc  que  hi  havia  molta  gent  allí  que  sí  que  coneixia  els

protagonistes, jo no, però… jo no conec cap dels protagonistes, això vull

que els quede clar, a cap dels protagonistes, vull que els quede claríssim. I

dos, hauria cridat l'atenció, això els ho puc assegurar, hauria recriminat a

qualsevol  persona  que  esmentara  la  identitat  i  desvetlara  dades  dels

menors, això els ho puc assegurar. De fet, allí es van dir coses, jo no sé

exactament les concrecions. Es va exposar per part de pares una opinió de

la qual jo desconec el contingut, i  no compartisc ni tan sols les formes

d'expressar-ho, i això ho vaig dir allí mateix, i es va exposar per part de la

direcció com estava la situació (de la direcció d'un centre i d'un altre), i

aleshores jo sí que vaig saber, en aquell moment, que hi havia hagut un

trasllat dels xiquets. Ni tan sols sé si va ser una proposta de vostés o dels

centres,  això  ho  desconec.  Vaig  intervenir  quan  vaig  entendre  que  les



converses que allí s'estaven mantenint pujaven les tensions. Tant del que

allí s'estava presenciant com de suposades xarxes socials, a les quals he de

dir  que  no  he  entrat  als  detalls  de  converses  que  puguen  tenir-se  en

centres… en xarxes socials. S'estava parlant de tensions en xarxes socials

en què s'estaven abocant determinades qüestions, i això també n’estava

generant,  i  això  allí  mateix  ho  vaig  poder  comprovar,  cert  tipus

d'arguments que no em representen davant situacions que són delicades,

sense conéixer, ja dic, el cas o els casos, sense conéixer-los ni conéixer les

identitats, vaig prendre la paraula. Vaig prendre la paraula precisament

quan s’estaven produint aquest tipus de converses, i en cap cas em vaig

pronunciar a favor ni en contra d'absolutament ningú. Sí que vaig dir una

cosa molt clara, i els ho poden dir les persones que hi eren, que a pesar

que no em corresponia jutjar el que havia succeït perquè ho desconeixia i

no és la meua competència, i no anava a preguntar a ningú quina era la

identitat dels menors o dels pares perquè he de respectar la identitat dels

menors. Com jo no tinc aquesta àrea, no em correspon anar a preguntar

quina és la identitat ni dels menors ni dels seus pares,  ni sé si hi eren els

pares dels altres menors, no ho sé. Jo sí que vaig dir que entenia que hi

havia coses de les quals s’hi havia de deixar de parlar, sobretot, per a no

traslladar la  tensió o els successos no solament de forma interna a les

aules sinó de forma externa als carrers, perquè jo entenia que els xiquets

tenen hui un accés molt gran a les xarxes socials, es troben als carrers al

marge dels centres, i jo creia que no devien traslladar-se als seus fills (els

recomanava i, per tant, que no els afectara als altres fills) que es feren

comentaris pels pares que els fills pogueren interioritzar i tirar-li'ls en cara

en xarxes socials i en els carrers). Aquesta va ser la meua intervenció. Jo

vaig apel·lar al respecte als menors, sense conéixer el cas. Vaig apel·lar al



fet que no es traslladara en cap cas, per cap pare, que per favor no es

traslladara una tensió que poguera traduir-se en situacions delicades per

als menors. Aquesta va ser la meua única intervenció, i, de fet, jo me’n

vaig anar sense que acabara la reunió, sense saber exactament… Això va

ser el que va succeir


