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JULIO MARTÍNEZ
HOMENATGE A

18 anys dedicats a Vinalesa



Fa 18 anys una persona amb ànima lluenta ha es-
tat al capdavant del govern d'aquest municipi i ara
desgraciadament ja no està amb nosaltres, Julio
Martínez Blat.

Com a nova imatge política, més jove, optimista i
valenta, seguiré fidel al projecte que Julio va dur en-
davant i em va mostrar, perquè com a pare polític, a
més d'amic, em va ensenyar ven bé les seues idees
progressistes i democràtiques destacant sobretot, el
benestar social, l'educació, la sanitat i la transpa-
rència. 

Sens dubte, jo crec amb el projecte de poble que
Julio i els diferents equips de govern han portat a
terme amb valentia, esforç i treball al llarg d'aques-
tos anys. Per tant no tingueu por de la cosa nova, ja
que  jo continuaré el mateix camí que Julio va llau-
rar.

Vinalesa és el meu poble i si a hores d'ara he de
ser jo la que haja de treballar perquè aquest model
de poble es duga endavant, vos assegure que el
meu esforç serà el major possible, perquè estaria
molt orgullosa de poder mostrar Vinalesa, tal com és
ara, seguint un projecte de present i futur que con-
sidera les persones com allò més important dins
del municipi. És una idea d'educació ciutadana, de

saber compartir i treballar amb el valor de les per-
sones amb humilitat i sense odi.

Aquesta ha sigut l’empremta que ens ha deixat Ju-
lio. Amb el seu mestratge, saviesa i capacitat de li-

deratge ens ha guiat cap a un model de poble obert,
acollidor, viu. Amb un estil proper, sempre al costat
de la gent, ajudant a aquells que més ho necessiten,
escoltant a tot el món. Aquest és el camí que ell ens
ha marcat, i que  seguiré, perquè és l’única manera
de poder millorar la vida quotidiana de les persones
del meu poble, del vostre poble. Et trobaré molt a
faltar.

SALUTACIÓ
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ALBA CATALUÑA PEYDRO
ALCALDESSA DE VINALESA

El butlletí municipal Es fa saber llança esta edició especial després del traspàs de Julio
Martínez Blat, que fins al darrer moment ha seguit actiu i treballant de forma desinteressada
pel seu poble, després de 18 anys de mandat.

A través de la publicació volem fer un reconeixement de la persona que ha encapçalat la
institució, per a la qual cosa s’ha convidat a participar a totes i tots aquells qui compartiren
amb Julio Martínez la tasca de governar Vinalesa, des de la coincidència o la discrepància,
però sempre des del respecte personal, institucional i polític.

L’Es fa saber, sempre amb vocació de servei públic, s’ha mantingut i es mantindrà allunyat
de la informació partidista i del debat que al si del plenari municipal es viu. Este número es-
pecial que vos presentem s’ha obert a l’opinió de forma extraordinària, i pensem que els
Grups Polítics Municipals, com a màxims exponents de la pluralitat, han de fer la seua apor-
tació davant un fet tan lamentable.

Això no obstant, volem referir-nos al cas concret de l’escrit aportat pel grup polític Veïns
Per Vinalesa, que entenem que menysprea la figura de l’alcalde i que pot ferir la sensibili-
tat dels seus familiars i amics, així com del poble en general. Quan vàrem llegir l’article els
convidàrem a reflexionar sobre el seu contingut, donat que aquest no és el lloc adient per a
publicar un escrit on no es mostra cap respecte per la persona homenatjada. Malauradament,
la formació política ha declinat modificar l’article, fet que lamentem profundament. 
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EQUIP DE GOVERN DE VINALESA, ENCAPÇALAT PER JULIO
MARTÍNEZ BLAT, DESPRÉS DE LES ELECCIONS DEL 2015
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El passat 20 de maig va
faltar Julio Martínez Blat,
alcalde Vinalesa. Una
notícia inesperada per a
tot un poble que ha vist
com en els 18 anys du-
rant els quals ha sigut el
primer edil de la locali-
tat ha lluitat per defen-
sar els drets dels seus
veïns i veïnes. Un repàs
als titulars dels butlle-
tins d'informació muni-
cipal Es fa saber, des
que s’inicià la publica-
ció l’any 1999, donen
compte de la gran tasca que va
desenvolupar al capdavant d'un
govern progressista i socialde-
mòcrata, amb el qual va assentar
les bases del poble que gaudim
hui en dia.

Recórrer les pàgines d'infor-
mació ens servix per a recordar
les batalles que, durant molts
anys, va encapçalar per a acon-
seguir per al poble el Centre de
Dia Pere Bas, la continuïtat de la lí-
nia d'autobusos de l’EMT o un fi-
nançament just d'un Govern Au-
tonòmic i una Diputació que,
massa vegades, negava a Vina-
lesa el que li pertanyia. 

Per posar uns pocs exemples,
recordem com finalment va ser

l'Ajuntament de Vinalesa el que
va assumir la construcció del nou
consultori malgrat ser competèn-
cia autonòmica, i que no va ser
fins tres anys després quan la Ge-
neralitat va desbloquejar la seua
obertura després de les incomp-
tables gestions realitzades des
d’alcaldia. Gràcies a la tasca rea-
litzada per Julio, que mai va dei-
xar de lluitar pel que considerava
just, ara fa un any celebràvem el
5é aniversari del Centre de Dia
Pere Bas, i entre altres grans pro-
jectes podem destacar la cons-
trucció de l'escoleta, la rehabili-
tació de la Nau de Festes o el
cobriment de la Pista Roja.

A més de les infraestructures,

la tasca de Julio destaca
pel seu compromís amb
els Serveis Socials, una
de les seues prioritats
des que va assumir l’al-
caldia per primera ve-
gada. El foment del teixit
associatiu mitjançant
l’esport i la posada en
marxa d’un model d’es-
coles municipals basa-
des en l’aprenentatge de
valors, que hui en dia
són un referent en l’àm-
bit provincial, també
mostren el seu compro-

mís per dur endavant un projecte
de municipi a llarg termini on es
prioritzaren les necessitats de la
ciutadania. Tanmateix, Julio va pa-
rar especial atenció en la joventut,
les dones, els majors i la infan-
tesa, intentant que cada sector
poblacional tinguera al seu abast
serveis públics de qualitat, amb la
pretensió de fer de Vinalesa un
poble actiu que no es convertira
en una ciutat dormitori. Així, la Vi-
nalesa actual manté una gran co-
hesió social i està construïda so-
bre uns fonaments sòlids sobre
els quals l’equip de govern local
continuarà treballant d’acord amb
l’honestedat i el treball efectiu de
l’alcalde.
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TRAJECTÒRIA

La consolidació d’un poble actiu

UNA VEïNA ACCEDIx AL
CONSULTORI AUxILIAR

DE SALUT, CONSTRUïT PER
L’AJUNTAMENT DAVANT LA

DEIxADESA DE LA GVA

LA CONTINUïTAT DEL SERVEI DE
L’AUTOBúS DE L’EMT hA ESTAT

UNA DE LES PRINCIPALS LLUITES
PER A JULIO PERQUè VINALESA

NO ES QUEDARA AïLLADA

INAUGURACIÓ DE LA COBERTA DE LA PISTA ROJA A PRINCIPIS DE 2016, UN
PROJECTE TARDà PROP DE DOS ANYS EN FER-SE EFECTIU PER

L’INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA I QUE FINALMENT L’AJUNTAMENT
VA ASSUMIR PER A DONAR RESPOSTA A LA COMUNITAT ESPORTIVA

FOTOGRAFIA DE DAVID VIJUESCASn



JULIO MARTÍNEZ JUNT AMB
JORGE RODRÍGUEZ, PRESIDENT DE

LA DIPUTACIÓ DE VALèNCIA, EN
UNA REUNIÓ MANTINGUDA EL

PASSAT MES D’OCTUBRE  PER A
SOL·LICITAR INVERSIONS PER A LA

INSTAL·LACIÓ DE GESPA
ARTIFICIAL EN EL CAMP DE

FUTBOL
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GRUPS POLÍTICS

Una vegada que una persona
que és important per a nosaltres
se’n va, sentim la sobtada neces-
sitat de recodar-la i tenir-la pre-
sent en el nostre dia a dia per a
sentir que encara roman al nostre
costat.

El grup municipal socialista de
Vinalesa així ho sentim, Julio "l'al-
calde", el nostre alcalde socialista,
està entre nosaltres perquè la seua
obra contínua. Julio va ser un com-
pany valent, compromés, lluitador
i amb una capacitat de treball im-
mensa com ho ha demostrat al
llarg de més de 20 anys. Sempre
amb una dedicació plena al servei
públic, amb una especial atenció i
compromís social amb totes les
veïnes i veïns del nostre poble.

Esperem, que des del nostre
grup socialista, puguem respon-
dre al nou repte i estar a l'altura de
tots els desafius que se'ns plante-
gen davant la seua absència, tan
pesada per a nosaltres.

Encara que ens afligix, hem
d'entendre que hem de seguir llui-
tant i avançant en el camí per ell
marcat, perquè eixe camí és el
nostre camí social i solidari, és el
camí dels socialistes.

Gràcies per tot el que ens vas
donar, que ha sigut molt. El teu
afecte, somriures, treball, ànim, es-
forç i sobretot el teu compromís
social amb totes i tots els veïns de
Vinalesa. 

"Mai t'oblidarem”.
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el nostre reconeixement a Julio Martí-
nez pel seu treball incansable al servei
del nostre poble. Durant els 18 anys
que Julio ha sigut alcalde, Vinalesa ha
experimentat molts canvis. La posada
en marxa de serveis, la col·laboració
amb les associacions, la creació d'òr-
gans de participació, l'accés a la cul-
tura, l'esport de base, l'obertura i la mi-
llora d'espais públics i instal·lacions
municipals. Projectes i iniciatives que
hui formen part indestriable de Vina-
lesa, que no han caigut del cel, sinó
que són fruit del seu treball com a al-
calde, dels regidors i regidores que
l'han acompanyat i de la gent del poble
que ha treballat per fer-ho possible
des de tots els àmbits. I el resultat és
clar, hui la majoria dels vinalesins i vi-
nalesines aposten per un model de po-
ble obert, viu i de progrés. 

Estar al capdavant d'un ajuntament
durant tants anys no és casualitat, és
servei i és sacrifici, és visió de poble i
és posar l'interés general per damunt
dels interessos particulars, com ens
demostrà Julio en els dos anys que
compartírem amb ell l'equip de go-
vern. 

Ara arriba el moment del relleu, in-
esperat i dolorós, sens dubte. Com-
promís per Vinalesa continuarem tre-
ballant colze a colze amb els companys
de l'equip de govern, ara amb Alba al
capdavant. Ens refermem en el nostre
Compromís de seguir millorant Vina-
lesa i treballar perquè continuem tenint
un govern obert, transparent i eficient
que done solucions als reptes que te-
nim com a poble. 

I això serà possible si continuem
treballant tots junts en una direcció.
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GRUPS POLÍTICS

Ningú que vullga de veres el nos-
tre poble i la seua gent pot passar
per alt el trist i llamentable decés de
qui ha segut durant estos últims di-
huit anys el nostre alcalde de Vina-
lesa, Julio Cesar Martinez Blat.  Fets
com este fan parar-se a pensar i fer
un alt en el camí. En ocasions pen-
sem que tot té solució, que podem
fer açò o l´atre perque creem ser els
amos del temps. Que hi haurà un dia
i un lloc concret en el que podrem
arreglar les nostres diferències. I no
és aixina. Estem de pas. No som
amos de ningú, ni de res. Tot allò que
pugam fer pels demés sempre serà
poc. El dia a dia,  l'ilusió per un demà
millor, deu ser el nostre objectiu. I
això és lo que busquem tots els que
d'una o atra manera nos dediquem a
servir als demés sense esperar res a
canvi. Pero si és important en mosa-
tros mantindre este esperit de ser-
vici i de convivència, mes important
és saber-ho transmetre als nostres
veïns. És curiosa la percepció  que
en ocasions mostrem quan nos cre-
uem alguns veïns pel Carrer Major o
per la Plaça del Castell com si res
nos poguera unir, com si alguna cosa
impedira poder-nos dirigir la  mi-
rada, com si tinguérem algun deute
pendent sense haver intercanviat
ningun pareixer. Pero més curiós és
encara creuar-nos per Murcia o per
Paris els mateixos actors i llavors, di-
rigir-nos unes paraules i recordar
que hi ha alguna cosa que nos unix,
que nos acosta, que nos fa pensar
que no deu ser tant els que nos se-
para d'els que nos unix. 

En este esperit de concòrdia que
estem convençuts que un dia aple-
garà, volem escriure des de la nostra
posició política en la que en tantes
ocasions vàrem ser crítics en la seua
gestió, i no deixar de reconéixer que
va ser alcalde perque la majoria dels
nostres veïns va voler que fòra ai-
xina. Perque va saber guanyar-se la
seua confiança. Perque va ser amic
dels seus amics. Perque coincidirem
o no en la seua actitut front als pro-
blemes del dia a dia, tingue vocació
de servici. Perque per dalt de tot, va
ser una persona que porta  Vinalesa
en el seu cor. Descanse en Pau.
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homenajear al alcalde  Julio Martínez
Blat y, como grupo político municipal
que somos, nos ha pedido una reflexión
sobre su trabajo político.

Lamentablemente, nuestra mirada
sobre su figura política no es muy posi-
tiva. Nos explicamos.

Por su convicción de que Veïns per
Vinalesa, más que un rival político, un
contrincante, una propuesta  distinta a la
suya de ver la política local, sólo era un
enemigo a batir. Y como a tal nos ha tra-
tado a lo largo de los dos años de legis-
latura que llevamos como concejales en
representación de una plataforma elec-
toral independiente, progresista, trans-
versal y unitaria. Sin contemplaciones.
Sin empatía. Sin diálogo. Sin tolerancia.
Sin respeto. Ni un saludo. Ni una sonrisa. 

Por su sistemática negativa a infor-
marnos mínimamente en las Comisio-
nes Informativas previas a los Plenos. Al-
gunas  de menos de 3 minutos de
duración.

Por su sistemática negativa a alimen-
tar y poner en práctica cualquier mani-
festación de la democracia. Hasta el
punto en que, en su día,  prefirió des-
mantelar el Foro de Participación Ciu-
dadana de Vinalesa antes de que la pre-
sencia de los no alineados con su
política e ideología se hiciese notar de-
masiado.

Porque  nunca intentó, ni fue, ni quiso
ser el alcalde de todos los vecinos. Sólo
el de la mayoría que le daba la alcaldía.

Todas estos hechos conforman la re-
alidad de lo que nosotros hemos visto y
experimentado a lo largo de los dos
años que llevamos de vida corporativa.
Por todo lo dicho y más, si dispusiéra-
mos de espacio, no nos es posible, estar
ni satisfechos, ni contentos, ni agradeci-
dos con las formas y el trato recibido
por el alcalde Julio Martínez Blat.

Los otros grupos políticos del ayun-
tamiento de Vinalesa seguro que ten-
drán su opinión y también la manifesta-
rán con honradez. Es su legitimidad
como ésta es la nuestra. 

Nuestro deseo de que otra forma de
hacer política sea posible en Vinalesa,
queda ahora depositado en la esperanza
que nos da la juventud, la preparación, la
personalidad y la liviandad de mochila
de Alba Cataluña Peydro.
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TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT

Desde Servicios Sociales y SEAFI queremos rendir nuestro pequeño
homenaje a Julio por su labor en los Servicios Sociales de Vinalesa. Po-
demos destacar su gran implicación con las personas mayores del mu-
nicipio fomentando la calidad de vida a través de diversas iniciativas y
talleres como son: los talleres de memoria, semana de la gente mayor
y la escuela de verano para la gente mayor que este año cumple 16 edi-
ciones, siendo estas iniciativas un proyecto pionero en la comarca.

También queremos resaltar la confianza depositada en los diversos
profesionales que hemos trabajado en esta área, siempre disponible
para cualquier consulta y abierto a cualquier iniciativa que mejorara la
atención a la población de Vinalesa.

Julio se preocupó y ocupó de los servicios sociales siendo el res-
ponsable de la concejalía durante toda su carrera política tanto por su
perfil profesional como por su calidad humana y su sensibilidad ante los
problemas sociales, dejando como legado la ampliación de la jornada
laboral de la Trabajadora Social para tener una mayor cobertura de
atención a la población.

Queremos agradecer el tiempo compartido y la implicación de Ju-
lio. Gracias allá donde estes. 

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALSTenim tants senti-
ments encontrats que
amb prou feines po-
dem preguntar-se per
on hauríem de comen-
çar quan es tracta de
dir adéu, no podem
creure el que ha pas-
sat, açò no ho espera-
ven, ni tu tampoc, ens
has deixat descol·lo-
cats.

Ens quedaren tantes
coses a dir... tantes co-
ses per fer..., tants mo-
ments per viure... No et
negarem que ens dol,
perquè una part nostra
segueix estant on tu et
trobes. Te’n vas anar
com tu eres, un lluita-
dor, perquè el que te-
nim molt clar és que
vares lluitar fins al final.

Julio, has sigut i se-
ràs molt especial per a
totes les persones que
van tindre el privilegi
de conéixer-te. Et me-
reixes tots els elogis i
homenatges, un cap
exemplar, sempre dis-
posat  a dialogar, obert
a escoltar les nostres
propostes i recolzar-
nos, i sobretot confia-
ves plenament en els
treballadors de l’Ajun-
tament i això és d’a-
grair.

Ara ha arribat el fi-
nal d’una de les etapes
de les nostres vides,
però no ens penedim
d’haver viscut i com-
partit amb tu molts mo-
ments de treball per a
millorar el teu poble,
Vinalesa. Sempre esta-
ràs en el record entre
nosaltres, encara que
costa creure que no
tornaràs. 

Gràcies Julio per
tots els moments que
hem pogut viure al teu
costat.
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Después de tantos años de trabajo, te has ido repentinamente,
sin avisar, sin haber tenido la oportunidad de despedirnos de ti.
Es doloroso tener que aceptar que dejamos de contar con tu pre-
sencia. Todavía pensamos que vas a entrar por la puerta de la ofi-
cina técnica, siempre con una actitud positiva y un trato excelente.

Hemos compartido 16 años en urbanismo, cientos de expe-
dientes, cada uno con su situación e idiosincrasia y siempre he-
mos recibido un trato excepcional con un respeto máximo a nu-
estra profesionalidad técnica. Has sido una persona ejemplar y
referente para nosotros, por tus valores y actitud frente a la reso-
lución de cualquier situación, por compleja que fuera.

Más que un superior has sido un compañero más de trabajo, un
amigo que escucha y un referente en nuestras vidas. Trabajar a tu
lado ha sido una experiencia única y siempre te llevaremos en nu-
estro corazón.

Ten por seguro que siempre contaremos con el imborrable re-
cuerdo de haberte conocido y nunca te olvidaremos.

MARÍA LÓPEZ BONET
OFICINA TèCNICA

Igual que a la resta de les persones que el coneixien, per a mi,
la mort de Julio Martínez, ha sigut un fet molt dolorós. Ell ha sigut
un referent per al treball de l'ADL de Vinalesa des que es va crear
fa 19 anys fins ara. Sempre ha demostrat ser una persona intel·li-
gent, senzilla, compromesa, i amb una visió de l'interés general per
a millorar el poble com a poques persones he conegut. Vull mani-
festar el meu respecte i  admiració cap a la seua persona. DEP.

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ SANSÓ
AGèNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
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TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT

Des de la Policia Local de Vinalesa a l’Alcalde Ju-
lio Martínez Blat, que baix la seua gestió es va crear
este Cos de Policia.

Com en altres pobles menuts, la Policia Local va
tindre uns inicis on ni els recursos ni les necessitats
eren les mateixes que les de hui en dia; posades les
bases mínimes de personal i una idea clara sobre en
quina direcció s’hauria de treballar en un futur que
estava pròxim, el 21 de juny de 1999 es va celebrar
una reunió entre l’Alcalde Julio Martínez i els mem-
bres de la Policia Local en aquell moment.

D’aquella reunió eixiren els compromisos bàsics
i més importants del treball i l’esforç que per part de
l’Ajuntament i de la Policia Local es durien a cap
per tal d’oferir un servei de qualitat com pensàvem
que les veïnes i veïns de Vinalesa mereixien i a més,
anaven a necessitar.

Aquells compromisos perduren hui en el treball
diari de la Policia Local i continuen marcant les línies
per al futur, mirant en la direcció de la labor preven-
tiva i assistencial, directament influenciada per la
mà de l'Alcalde que sempre va mostrar un interés es-
pecial en donar solució als problemes dels veïns.

Estes paraules són de reconeixement i agraïment
a l’Alcalde Julio Martínez Blat, màxim responsable
d’esta Policia Local durant els últims 18 anys, per la
seua labor, recolzament i  compromís en el dia a dia.

Vinalesa, un poble de referència. Des que comencí
a treballar en l'edició de l'Es Fa Saber, fa més de 8 anys,
eixa ha estat la meua màxima quan algú m'ha dema-
nat opinió sobre el decurs dels municipis on exercisc
la meua professió. Vinalesa sempre ha estat capda-
vantera en la implantació de serveis per a la ciutada-
nia; en mantindre la seua identitat, la seua cultura i trets
particulars; en ser un poble amb suficiència, autono-
mia i qualitat de vida.

Açò no és fruit de cap casualitat. És el treball pro-
jectat en l'imaginari d'un governant, recolzat per tots
els regidors amb què ha comptat l'Ajuntament en es-
tos anys, que tenia molt clares les prioritats i les línies
d'actuació a seguir, sempre en funció del bé col·lectiu
malgrat que es prengueren decisions difícils. 

Julio em deia, en aquelles reunions mensuals que
teníem per a enllestir les notícies que volíem tractar en
el butlletí, que la memòria del poble és curta. No li fal-
tava raó, perquè els éssers humans tenim el costum
d’adaptar-nos amb facilitat als canvis, sobretot si són
positius, i ens oblidem amb rapidesa de com era la
nostra situació anterior. Així les coses, l'esforç de Julio
per fer de Vinalesa un poble millor s'ha hagut de mul-
tiplicar pel fet de ser l'alcalde durant 18 anys. La reva-
lidació durant tantes legislatures és signe del recolza-
ment amb el qual sempre ha comptat, un clar reflex de
la bona gestió que ha realitzat dels recursos munici-
pals, però, sobretot, és mostra de la forta estima que
ell ha tingut per Vinalesa en el seu concepte com a po-
ble. Eixe ha sigut el motor de les seues accions, durant
18 anys, sovint convertides en lluites i actuant amb va-
lentia i franquesa enfront d’altres persones i adminis-
tracions que en moltes ocasions han deixat abando-
nades les seues competències a Vinalesa. Julio, pas a
pas i amb fermesa, ha anat aconseguit tot allò que es
proposava. I a més, amb discreció i sense utilitzar la pu-
blicitat com a arma política.

Eixa és una altra de les qualitats que sempre he ad-
mirat de Julio. La seua poca vanitat. Mai en este temps
hem editat un sol editorial de Julio, ni un sol article d’o-
pinió personal o de partit. Tanmateix, les fotos publi-
cades en les quals apareix les podem comptar amb els
dits de les mans, i sempre davant la meua insistència
després de recordar-li que com a màxim representant
del poble havia d’eixir. 

La transparència de les informacions municipals i
el reflex de la societat a través dels butlletins han es-
tat lligades a cadascuna de les revistes que puntual-
ment han eixit al carrer, que s'han convertit en una fer-
ramenta útil i esperada per la ciutadania. És una de les
moltes herències de Julio i a través d'ella podem re-
cordar qui érem i qui som ara. Perquè la memòria és
curta, però de Julio i tot el seu legat mai ens podrem
oblidar. Sense dubte, l'alcalde de referència.

Gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de tre-
ballar en el teu poble, ja que aquells que venim de
fora,  si fem Vinalesa nostra és gràcies a gent com tu.
Incondicionals dels seus carrers, radicals del ben-
estar, emissaris de la democràcia i fidels creients del
progrés com a únic camí de creixement, gràcies per
fer de la política una professió digna i preciosa, per
creure en utopies i per ensenyar-nos a fer-les reali-
tats, l'amor pel teu poble no és negociable i la dedi-
cació empedreïda i inqüestionable ha sigut el millor
espill per als que hem treballat al teu costat, gràcies
per creure cegament en la cultura, l'esport, l'educa-
ció, agents indispensables per a la transformació
social, però sobretot en el jovent entenent les seues
vicissituds  i contradiccions que aquest període d'e-
dat comporta, oferint-li allò que més necessitava;
ahideixes un espai jove cada dia més viu. Gràcies per
haver contribuït en tenir les festes més envejades de
la comarca, gràcies per haver ficat sempre qualsevol
de les dues galtes per nosaltres, per l'herència, per
la vida, allà on estigues, moltes gràcies per tot Julio.

LLUÍS ALBERT GRANELL
TèCNIC DE JOVENTUT

NúRIA GARCIA BERGA
PERIODISTA

VICENT PERIS
CAP DE LA POLICIA LOCAL
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ANTERIORS COMPANYS

Tal vegada siga dels escrits més
difícils que hem hagut d’escriure a la
nostra vida, però també és ben cert
que ens sentim amb la necessitat
d’expressar el que ha sigut al llarg
dels anys haver format part de suc-
cessius equips de govern amb el
sempre estimat, Julio Martínez Blat.

Ell ha sigut capaç de conformar el
sentit d’unió, d’equip que volia que
sempre hi haguera entre nosaltres.
Creia fermament en el treball en
equip. La independència i l’autono-
mia que teníem per dur endavant la
gestió de cadascuna de les àrees que
ens havia delegat. La total confiança
dipositada en cadascun de nosaltres.
La bona acollida i acceptació de totes
les iniciatives que li proposàvem, la
seua mentalitat oberta, el seu criteri
intel·ligent a l’hora de seleccionar-
les, el saber marcar el “tempo” quan
sorgia qualsevol contratemps. Ell ens
ha ensenyat la cultura de la bona go-
vernança pública. La dedicació, l’ho-
nestedat i el compromís amb les per-
sones. El tracte personal i directe.

Han sigut molts anys de gestió i
treball però també de relació per-
sonal, sempre atent a les vicissituds
personals que ens han anant vinent.
La seua qualitat humana per respec-
tar qualsevol decisió personal per
damunt de les polítiques. Hem co-
negut i hem estimat una persona sen-
zilla, propera, sincera i extraordinà-
riament forta, plena de projectes,
d’il·lusions i d’energia, un home en
el qual el gran objectiu sempre ha si-
gut Vinalesa, la seua gent, els cos-
tums, la cultura, l’esport, les xiquetes
i xiquets, els majors…

Ara és prompte, però d’ací a uns
anys quan s’estudie la història de Vi-
nalesa, Julio apareixerà amb un pa-
per molt important en la transforma-
ció del poble i de la seua gent.
Records, imatges, paraules..., això
ningú no ens ho esborrarà; al con-
trari, dependrà de tots nosaltres que
pervisca al nostre cor, però per da-
munt de tot, sempre direm que Julio
Cèsar Martínez Blat ha sigut una gran
persona i un millor amic. Poder
acompanyar-te en la teua tasca a l’A-
juntament ha estat un privilegi i un
gran honor.
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Vaig tindre la sort de formar part del primer equip  que en
1999 tinguérem  la responsabilitat de govern a l’Ajuntament.
Van ser temps de treball incansable, perquè tot estava per fer.

Julio era el líder indiscutible. Treballador,  impulsor i coor-
dinador del projecte de progrés que el PSPV-PSOE tenia per al
nostre poble. Amb ell al capdavant, prompte ens adonàrem que
les idees es podien fer realitat. Vàrem passar moments gratifi-
cants i d’altres més complicats, però en Julio sempre trobàvem
l’ànim que de vegades ens faltava. Quan ja no sabíem com re-
soldre alguna qüestió,  acudíem a ell  i  sempre trobava una so-
lució possible.

El PSPV-PSOE de Vinalesa estarem eternament agraïts a Ju-
lio, perquè sempre ha estat allí on li hem demanat que esti-
guera. Ha dedicat els millors anys de la seua vida, portant en-
davant un projecte de progrés amb el qual creia fermament, a
pesar dels costos personals que li ha reportat moltes vegades.
Però al llarg d’estos anys, les persones que hem treballat amb
ell, hem teixit llaços d’amistat inoblidables. Julio ha sigut so-
bretot un amic. Divertit, amable, comprensiu, dialogant, gene-
rós, organitzador i bona persona. T’estimem Julio i la teua em-
premta i  el teu record sempre estarà entre nosaltres. 

Els que hem tingut la sort de compartir amb Julio aquests
anys, tant en l’Ajuntament com en altres àmbits de la vida, sa-
bem l’important que per a ell era el seu poble i la reunió.  Vaig
compartir 12 anys amb ell en l’Ajuntament i durant tots aquests
anys vaig trobar sempre el seu suport quan es tractava de pro-
moure l’esport. Compartíem la mateixa idea, que l’esport  es-
devé en una forma de viure, que promou la convivència, fo-
menta la participació, permet créixer amb salut i adquirir uns
valors que ens condueixen a una societat millor. 

Li agradava recolzar a aquells que destacaven en alguna fa-
ceta de l’esport. Reconeixia l’esforç i considerava que era me-
nester donar-los suport, convertir-los en ambaixadors del nos-
tre poble, exemples per a la joventut. Amant de la participació,
no faltava en qualsevol manifestació esportiva que es promo-
guera, donant suport i ajudant si calia perquè tot sortira bé. El
seu programa preferit era el de les “escoles esportives”. Julio
tenia clar que la promoció es feia per baix. Treballant amb els
xiquets l’esport no podia desaparéixer. 

Acabaré aquest breu homenatge a Julio contant una anèc-
dota que explica mol bé el perquè d’aquesta preferència. En se-
tembre del 2001, estant al frontó municipal, Agustí i jo, organit-
zant la primera escola de pilota, ens apareix Julio acompanyant
al seu fill. En aquells moments Juliet era un xiquet preadoles-
cent, amb un poc de sobrepés (cosa prou habitual en eixa
edat). Julio ens va dir “ací us deixe al meu fill, feu el que pugeu
amb ell”. Bé, després d’un any només, el xiquet ja no pareixia
el mateix, començà a destacar en el seu esport i hui podem dir
que son pare estava ben orgullós d’ell. Això ens ha deixat Julio:
l’orgull d’allò nostre, la convivència, les coses ben fetes.

PACO ORTS

MERCÉ RESURRECCIÓN PÉREZ
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Fa uns pocs dies ens va deixar nostre molt
volgut i estimat company Julio Martínez Blat.
Com a Alcalde d'Alfara del Patriarca i President
de la Mancomunitat del Carraixet, em queda el
record del seu procedir coherent i fidel als seus
principis així com destacar el seu tarannà de-
mòcrata, que sempre anteposava el diàleg per
sobre de les diferències ideològiques.

Va ser una persona amb un profund valor
polític i humà, tenint sempre molt clar que la
“força del treball recau en les persones”.

Julio sempre serà, un exemple a seguir de
lliurament i honestedat a prova de qualsevol
qüestió. Un exemple que ens anima a seguir en
la mateixa adreça, i un orgull poder reflectir-nos
en ell, en uns moments en els quals es parla de
transparència, qualitat democràtica i honradesa.
Gràcies Julio per ser aqueix exemple a seguir.
Sempre estaràs present en tots nosaltres.

El Club de Bàsquet de Vinalesa, volem recor-
dar a Julio com una persona implicada amb l’es-
port al nostre poble i recordar aquells inicis del
club, on ell va formar part com a jugador del pri-
mer equip Junior de bàsquet l'any 1976.

Julio volia al poble, volia a la seua gent. Desit-
java que Vinalesa deixara de ser un poble des-
conegut, que no fora tan sols un punt al mapa, i
per això lluità perquè gaudira de les mateixes
oportunitats, dels mateixos drets que altres po-
bles.

Una de les seues prioritats van ser els xiquets,
els jóvens… el desenvolupament d’unes noves
generacions amb uns valors que foren inculcats
des de ben xicotets i sobretot des de l’esport.

Volia que el seu poble gaudira de bones ins-
tal·lacions, de bons professionals,…per a conèi-
xer els diferents esports; en el nostre cas, el BÀS-
QUET. Ell s´involucrava, senties el seu suport,
treballava per a tots i amb tots.

Julio era una persona que davant les dificultats
es feia gran, i això que era difícil d'aconseguir ell
ho feia fàcil amb la col·laboració de tots. Quant es
va lluitar perquè eixa coberta del camp del bàs-
quet fora una realitat! Però, va ser possible…

Voldríem donar-li les gràcies per tota la seua
dedicació, i sobretot de poder dir en veu alta
que va ser un orgull estar al seu costat. 

NO T´OBLIDAREM.

“Primer, les persones, el poble”; eixes són
les paraules que em venen a la memòria en re-
cordar a Julio. Me les va dir moltes vegades
mentre treballàvem junts tractant de posar en
marxa el Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. Va
ser una tasca complicada, amb molts problemes
que ens sorgien un darrere d’altre, quasi cada
dia... i allí anàvem... “Si s’ha de fer, es fa”.   Pen-
sava que era el que calia fer, el millor per al po-
ble i no es rendia, i la perseverança –tret de ca-
ràcter característic de Julio– va fer que el
Centre es poguera obrir per a la gent major de
la localitat.

Perquè Vinalesa era la seua passió. Tenia una
capacitat de treball immensa, i per això,  conei-
xent la seua manera d’entendre la vida,  estic
convençut que el nostre millor homenatge, el de
l’equip de persones que formem part del Cen-
tre, és el de continuar amb la tasca que va co-
mençar i fer-ho amb la constància i els valors
humans que  ens va transmetre

Com a director del centre, vull agrair el com-
promís en la millora contínua i l’accessibilitat
que Julio sempre va demostrar; com a persona,
molt agraït per la confiança que sempre va di-
positar en mi com a gestor d’un projecte al qual
li tenia una consideració molt especial.

MOLTES GRÀCIES, JULIO

AMADO SANChO
DIRECTOR DEL CENTRE DE DIA

GERMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENT DEL CLUB DE BàSQUET

LLORENÇ RODADO
PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT

LLICèNCIA ESPORTIVA DE JULIO
MARTÍNEZ BLAT, EMESA PER LA

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
BàSQUET PER A LA

TEMPORADA 1976-1977
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De vegades, no identifiquem quant de valuoses són
les persones fins que no tenim la seguretat que no tro-
narem a veure-les o a comptar amb elles. 

Afortunadament la gran família de Ninos sempre va
saber que comptava amb un amic, un company i una
persona irrepetible en Julio Martínez, l’Alcalde de Vi-
nalesa. 

Durant el temps compartit vàrem poder gaudir de la
seua bondat, la seua generositat, amb el compromís i la
gran motivació per a aconseguir el benestar dels seus
veïns i veïnes. Amb el mateix impuls va fer realitat el seu
projecte d'Escola Infantil Municipal fent-lo créixer i mi-
llorar dia a dia. 

Han sigut moltes les vegades que Julio ha compartit
amb nosaltres: Antonia, Juvi, Vero, Inma, Marina, Concha,
Juli... vivències en l’escoleta. Festes, sempre acompa-
nyades d’un bon berenaret, la creació del nostre hort es-
colar, l’organització de la Trobada d’escoles en valen-
cià, entre altres moments entranyables.

Julio, Carles, i després Ferran, han fet possible que el
projecte de l’escola infantil municipal siga reconegut,
per la seua qualitat fora de Vinalesa; perquè han sabut
considerar les situacions de manera objectiva i ens han
recolzat amb la il·lusió amb què Julio afrontava els rep-
tes. Moltes gràcies per tot, Julio, et trobarem a faltar.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL NINOS

Fins a sempre, Julio.
El dia 20 de maig va ser un dia trist per a Vinalesa, Julio ens dei-

xava. Els membres de la Falla dels Xiquets, com molts veïns del po-
ble, vàrem sentir un buit molt gran: se n’anava una persona que per
a nosaltres i per a molta gent representava i representarà una
forma de ser i de fer, exemple a seguir per tots nosaltres.

La teua energia, el gest amable, la teua empenta, l’entusiasme
per dur a terme projectes de tota mena, el teu compromís amb les
associacions, la teua professionalitat, la teua dedicació i tantes al-
tres qualitats que hem tingut la sort de gaudir aquests anys que
hem compartit.

Has estat un gran alcalde, una gran persona i un millor amic, i
només podem sentir una gran pena i un immens agraïment. Agra-
ïment per tot el suport que ens has donat, pels bons moments com-
partits i pel teu inesgotable esforç per mantenir la nostra falla.

Però hem de continuar, tu ho voldries. Recordant tot el que hem
viscut et farem present. Perquè dins nostre tots tenim alguna cosa
teua: una imatge, unes paraules, un gest, que preservarem amb
nosaltres per sempre i et farà viu al nostre costat.

“El que he estat per vosaltres, ho seré sempre.
Anomeneu-me pel nom que sempre m’heu anomenat.
Parleu com sempre ho heu fet: no empreu pas un to diferent,
ni solemne ni trist.]
Continueu rient del que réiem junts.

Fragment del poema “A l’altra banda del camí”, de Charles Peguy. 

FALLA DELS xIQUETS
Que dir de Julio?  S’haurien de dir

tantes coses, que no tindríem  prou  full.
Diríem que ha sigut un alcalde, pero so-
bretot, una persona que ha treballat com
el primer, perquè totes les associacions
del poble coexistirem, sempre a primera
fila, colze a colze, procurant que tot esti-
guera bé.

Per part de la Falla Marqués de Sotelo
volem agrair-te que sempre tingueres
la porta oberta per escoltar, solucionar,
facilitar i participar en tot allò que ens
fera falta i necessitàrem. Per tant, sols
dir-te: MOLTES GRÀCIES PER TOT.

FALLA MARQUÉS DE SOTELO

ENTREGA DE PREMIS A LA FALLA
MARQUÉS DE SOTELO

Fa ara quasi 18 que Vinalesa va començar a es-
tar governada pel partit que Julio dirigia, i des del
primer moment vam sentir el seu recolzament. El
nou govern coneixia la tasca que l’Agrupament re-
alitzava pels xiquets i joves del poble i per això,
sempre van intentar que poguérem treballar en les
millors condicions. L’any 2002 des del consistori
se’ns va oferir un nou local, la Casa del Torró, i
se’ns convidà a participar més activament en la
vida cultural i educativa del poble. A més, com a
pare Julio i la seua dona Xaro, confiaren en l’es-
coltisme com un mitjà de desenvolupament per-
sonal per al seu fill i van participar activament en
l’agrupament, puix Xaro va formar part de l’equip
de cuina a un campament. Com ja s’ha dit als di-
ferents periòdics, els seus governs han estat ca-
racteritzats per l’interés de millorar la societat del
nostre poble i d’alguna manera nosaltres vam ser
uns dels seus beneficiats, però també ajudàrem al
fet que aquest projecte es poguera realitzar, par-
ticipant amb el que des de l’Ajuntament se’ns de-
manava, i del que estem molt satisfets. Per tot açò
sols podem dir: Gràcies Julio! I acomiadar-nos
d’ell, tenint en compte que el nostre Agrupament
està on està, gràcies en part al seu recolzament.

AGRUPAMENT ESCOLTA hIAWAThA
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Mai ens cansarem de donar-te les gràcies, Ju-
lio. Sempre al costat de la música, sempre al
costat de la cultura del teu poble. Mai faltares als
concerts, audicions o a qualsevol dels projectes
o idees que des de la nostra Societat hem ofert
per al poble. La música formava part teua, co-
incidies en el nostre projecte educatiu i cultural,
el recolzares sempre. Creies en un poble culte,
format i actiu per tal d’aconseguir un poble crí-
tic, saludable i participatiu, un poble més humà.
I amb esta idea treballares infatigablement, de-
dicant els millors anys de la teua vida, en tots els
fronts de lluita cívica on et comprometeres, co-
herent amb els teus ideals fins a l’últim moment.
I en esta lluita constant et trobares amb tanta i
tanta gent de la nostra Societat Renaixement
Musical.

Julio, la Música era més que un passatemps
per a tu. Era, i seguirà sent, un projecte sòlid, de
base, de poble, en el sentit més noble de la pa-
raula. I tu vares creure en ell. Gràcies Julio!

Encara no puc pensar en Julio en passat. Em
quede amb els records, molts i bons records de
menut, amb la seua família i la meua, amb el seu
fill Julio, el millor amic que tinc, tanmateix que
mon pare i ell. Al meu costat des que vaig co-
mençar al Club de Pilota de Vinalesa, fins a ar-
ribar a ser campió individual. Records, en mirar
al 4 escaló de qualsevol trinquet i veure'l al cos-
tat de mon pare, vivint la partida de vegades
amb més intensitat i nerviosisme que jo. Quan
acabava la partida sempre hi havia rialles i po-
sitivitat haguera perdut o guanyat. Em resulta di-
fícil girar-me, mirar i no veure'l. Records d'a-
braçades i enhorabones, com alcalde passejant
el nom del seu estimat poble Vinalesa al meu
costat, sempre al meu costat. Records viscuts
junt amb l'amic de mon pare, junt amb el pare
del meu millor amic, amb l'alcalde de Vinalesa,
al costat d’un gran aficionant i impulsor de la pi-
lota. Records viscuts junt amb el meu i molt vol-
gut amic Julio Martínez Blat.

Volem adherir-se com Associació a l'ES FA
SABER en memòria del nostre alcalde, Julio Mar-
tínez, com a homenatge.

A més a més de destacar a Julio com a per-
sona propera a cada membre de la Junta i resta
de l’Associació, volem com a Institució arrelada
al poble des de fa trenta anys,  agrair la seua de-
dicació i suport, sentir-lo molt a prop davant
els nostres problemes, ser acompanyats SEM-
PRE en tots els actes en què el requeríem.

Va ser l’ànima de les Assemblees, animant-
nos a fer tot allò que pensàvem era positiu; aju-
dant, creant comunicació entre tots els majors
del poble. Malgrat que n’hi haguera poca as-
sistència. Cal insistir, ens deia, i al vostre costat
està l’Ajuntament i davant el seu Alcalde.

També als encontres comarcals on s’invita
els alcaldes, sempre estava. Recolzant l’Asso-
ciacionisme, el treball en grups supralocals. Po-
dem assegurar que era capdavanter en aquesta
tasca.

No hi ha prou lloc en aquestes línies per ex-
pressar tot el que sentim i l’hi hem d’agrair.

Ens dirigim ara a la nova alcaldessa Alba
Cataluña i tot l’equip de govern, per a donar-
vos el nostre suport i perquè l’estel que ha es-
tat Julio vos acompanye i siga el llum de la nova
etapa.

MOLTES GRÀCIES, JULIO.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS U.D.P.

xAVIER PUChOL CATALUÑA
PILOTARI PROFESSIONAL

SOCIETAT RENAIxEMENT MUSICAL

RECONEIxEMENT DE L’AJUNTAMENT A xAVIER PUChOL
CATALUÑA EN PROCLAMAR-SE GUANYADOR DEL

CAMPIONAT INDIVIDUAL D’ESCALA I CORDA

Des de l’Associació de Dones de Vinalesa
lamentem profundament el traspàs de Julio Mar-
tínez Blat, que com alcalde sempre ha apostat
per posar en valor a les dones, afavorint la igu-
altat a través de l’associacionisme com a prin-
cipal eina de treball.

Sempre estarem agraïdes per la seua gran
tasca i recolzament en el funcionament de la
nostra entitat i en la integració dels col·lectius
de Vinalesa per a afavorir el creixement i evo-
lució de la localitat.

ASSOCIACIÓ DE DONES



Assumiràs la veu d’un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules,
sinó l’home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.
Deixaràs de comptar les
síl·labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.
No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d’antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser
se’n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.
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