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El potencial de l'horta
Silvia Tormo Directora El Meridiano L’HORTA

L

'àrea metropolitana de València té un gran potencial: la seua horta, i al voltant d'ella molts municipis s'estan pujant a la roda de la sostenibilitat
turística.
Diversos aspectes són crucials en el desenvolupament d'aquesta nova corrent: mobilitat sostenible,
venda de productes de temporada i activitats infantils.
Un pla perfecte que busca cridar a la porta del turisme
familiar.
La Mancomunitat del Carraixet aposta fermament

per aquesta línia de treball, recentment ha celebrat
'Miradors de l'Horta', una interessant iniciativa cultural on l'horta ha estat la protagonista. També Meliana
amb el Mercat de Roca i els seus productes quilòmetre
0, o Albalat dels Sorells, amb la seua fira 'Dinàmica', de
sostenibilitat i energies renovables, estan impulsant alternatives d'oci saludables.
L'Horta Sud per la seua banda està immersa en un
projecte de creació de marca, #SomHortaSud, una interessant iniciativa per posar en valor els municipis, el

seu entorn i el seu patrimoni. La mirada sempre està
posada a València i l'objectiu és clar, aconseguir que el
turista decideixs passar un dia de les seues vacances
allunyat de la ciutat i atret per una horta envejable a la
nostra comarca.
Si els municipis aconsegueixen això, posen en valor
l'horta i fan que forme part de tots, no només dels agricultors, potser donen amb la fórmula perfecta per protegir-la en un futur.

El 9 d’Octubre: una mirada cap
als orígens que ens porta a un
present divers
Conxa García
Alcaldessa de Picassent

L

es valencianes i els valencians com
cada any per estes dates celebrem
el 9 d’Octubre, festa de la Comunitat Valenciana, la qual, ve a recordar-nos
quins són els nostres orígens com a societat i allò que ens identifica com a poble, i
en este sentit m’agradaria destacar la cultura i la llengua. Sobretot, perquè es tracta de dos conceptes que són inherents
a la persona que creix i es desenvolupa
dins una societat determinada i, al mateix temps, que li aporten una singularitat
identificativa que l’acompanyarà sempre
dins d’un món cada vegada més globalitzat. Sempre he defensat la frase: “cal saber ben bé d’on venim per conèixer cap
on anem”, i és que una persona que no
coneix els seus orígens podria no trobar
respostes quan més les necessita.

Des de l’Ajuntament de Picassent estimem el poble, la cultura i la llengua, per
això des de fa més de 15 anys treballem en
la seua difusió. Amb un treball transversal
posem en valor elements propis, com ara,
la Torre d’Espioca, construcció defensiva
del segle XI, que per fi hem aconseguit
que s’estiga portant a terme la seua rehabilitació. També els refugis que s’han
trobat en les excavacions de les obres de
reforma de l’Ermita, els quals, es troben
en fase d’estudi. Però a més, hem recuperat tradicions que s’havien quedat en les
converses dels majors, que per cert, hem
pogut conservar els seus testimonis amb
el projecte “l’Arxiu de la Memòria Oral.
Per altra banda, també tractem de donar
protagonisme a festes tradicionals com El
Vell i la Vella -sobre la qual, l’Ajuntament

va publicar un llibre recentment -, Les Falles, El concurs de Farolets, El concurs de
Pilota dolça (postre tradicional picassentí), el tradicional Cant de la Carxofa en els
dies grans de les Festes Majors, entre altres. Així mateix, la Casa de Cultura acull
nombrosos actes ja siga teatre, cinema,
musicals, concerts, etc, però sempre tractant que, dins de la diversitat, el valencià
siga també protagonista. I tot açò ho hem
aconseguit gràcies a la bona resposta que
hem trobat sempre per part de la ciutadania, especialment a través de les associacions locals de les que sempre hem rebut
un gran suport i col·laboració. El nostre
objectiu és aconseguir un municipi cada
vegada més participatiu on totes i tots remem pel bé comú i en eixa direcció continuarem treballant.

Picassent és un poble de més de 20.000
habitants que en poc de temps ha crescut
molt i va camí de convertir-se en una ciutat donada la seua evolució, la construcció de noves infraestructures, la implementació de nous serveis.
Però també no hem de perdre mai de
vista la necessitat de difondre i donar
a conèixer la nostra idiosincràsia i no
perdre eixe sabor de poble valencià perquè tot suma, sobretot si ens referim a
la cultura i a la llengua com a vehicles
que acosten a les persones, que els connecten i que els fan compartir l’alegria
d’entendre’s i sentir-se propers. Per això
reivindiquem un 9 d’Octubre sense lluites, amb respecte i estima a tot allò que,
vulguem o no, forma part de nosaltres.

La imatge del mes
V-21 Finalment la pressió dels grups ciutadans de defensa de l'horta i ecologistes no han pogut evitat l'enderroc del
Forn de la Barraca. Un enderroc que es duu a terme per ampliar un carril més la V-21. Durant les últimes setmanes
s'han realitzat mobilitzacions i concentracions per considerar que l'ampliació de la V-21 «innecessària i que suposa la
desaparició de milers de metres quadrats de l'horta productiva», segons expliquen des de Per L'Horta.
Dos ecologistes van pujar a la teulada de la barraca per mostrar la seua oposició a l'enderroc (imatge de l'esquerra). La
Guardia Civil va procedir a detenir-los i va continuar el procés de demolició.
El Forn de la Barraca era considerat com un símbol del respecte a l'horta productiva.
Imatge: Per l'Horta
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► Campus del CEU en Alfara del Patriarca

► Polígono de Albuixech

La responsabilidad social empresarial
toma fuerza en la comarca de l'Horta

ALFARA,.ALBUIXECH, TORRENT O ALFAFAR SON ALGUNOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON
EMPRESAS Y ENTIDADES QUE COLABORAN Y SE IMPLICAN EN LA POBLACIÓN

L

S. Tormo/ L. López

os vecinos y las vecinas son
el alma de un municipio,
pero también forman parte fundamental de la población
todas las empresas y entidades
grandes y pequeñas que están
instaladas en él. El concepto de
Responsabilidad Social Empresarial ha llegado para quedarse.
Empresas que apuestan por
convivir con los vecinos de los
lugares donde están instalados.
Una forma de actuar en la que
la buena predisposición de los
ayuntamientos es fundamental.
Uno de los ejemplos más claros
de buen entendimiento con los
vecinos es el Campus del CEU
San Pablo en Alfara del Patriarca.
La Universidad, que empezó a
desarrollarse en el año 2000, ha
crecido de forma exponencial
desde 2015 hasta la actualidad.
Según explica el alcalde de la población, Llorenç Rodado, “tener
el Campus en Alfara es muy positivo. Para nosotros como municipio era muy importante que el
Campus estuviera integrado con
la población, que cualquier vecino o vecina pudiera pasear por la
zona y que estuviera totalmente
abierta, y así ha sido”.
La integración del Campus con
el municipio ha llevado pareja la
firma de numerosos convenios
entre Ayuntamiento y Universidad que benefician directamente
en la localidad.
Convenios
Entre los numerosos acuerdos
destaca un convenio de voluntariado, por el que los estudiantes
acompañan a las personas ma-

yores de la localidad. También
los estudiantes internacionales,
que están cursando en la Universidad, dan clases de manera
voluntaria de inglés a los niños y
niñas que necesitan refuerzo en
esta lengua.
Además, vecinos y vecinas de
Alfara del Patriarca cuentan con
once becas para cursar máster y
grados en el CEU.
Por otra parte, la Universidad,
que tiene la facultad de veterinaria, también colabora esterilizando de manera gratuita a los
gatos de las colonias de Alfara y
así controlar la población. Además, los vecinos de Alfara pueden hacer uso habitual (excepto
en las épocas de exámenes) de
la biblioteca de la Universidad
y cuentan con importantes descuentos en la clínica veterinaria
y en la clínica odontológica.
El Ayuntamiento por su parte
también colabora con la Universidad. Los estudiantes pueden
hacer uso de las instalaciones
deportivas municipales y los
vecinos de Alfara también del
Campus deportivo.
Según explica el alcalde, “hay
muy buena relación con la Universidad y contamos con numerosas ventajas. Además, el Campus también ha dinamizado el
comercio local y el inmobiliario”.
Esta situación de buen entendimiento entre el Ayuntamiento y
la Universidad no es un hecho
aislado en la población, “también contamos con numerosas
pequeñas y medianas empresas
que siempre que pueden colaboran en los diferentes eventos solidarios que se realizan en Alfara

como en la cena del cáncer o la
Volta a Peu”.
Trabajadores solidarios
Albuixech cuenta en su polígono
industrial con una de las empresas más importantes del sector
ferroviario. Sus trabajadores
realizan anualmente una recolecta solidaria, y todo el dinero
y material recogido lo entregan
a servicios sociales del Ayuntamiento, que lo distribuye entre
las familias que más lo necesitan
de la población. El alcalde de Albuixech, José Vicente Andreu, ha
afirmado que “son muchas las
empresas que colaboran de una
forma o de otra con la localidad.
La buena relación con las empresas ubicadas en la población
es recíproca. La piscina municipal es gratuita no sólo para los
vecinos de Albuixech, también
para los trabajadores del polígono, y con la Escoleta Municipal,
que tiene un precio muy asequible, tienen prioridad para entrar
tanto niños empadronados en el
municipio como los hijos de los
trabajadores del polígono”.
Caixa Rural Torrent
En Torrent, tienen la suerte de
contar con una entidad que colabora y se implica en su ciudad;
esta es la Caixa Rural Torrent, un
buen ejemplo de la trayectoria
del cooperativismo de crédito
y de obra social, que celebró su
50 aniversario en marzo de este
año. Y por este motivo, el ayuntamiento le va a dedicar una plaza.
Además, no solo está presente en
la capital de l'Horta Sud, Caixa
Rural desempeña su actividad

financiera y social en las siguientes localidades: Aldaia, Picanya,
Catarroja, Paiporta, Montserrat,
Montroy, Beniparrell y Albal.
Las familias del municipio con
más necesidades económicas
recibieron una buena noticia
de mano del ayuntamiento y de
Caixa Rural Torrent en 2018, ya
que ambas firmaron un convenio de colaboración para poner
en marcha una medida basada
en la autogestión. El proyecto piloto de la tarjeta monedero, con
la que unos 500 vecinos de Torrent podían adquirir productos
de primera necesidad y activar
el comercio local. Otra medida
ejemplo de solidaridad de la entidad torrentina, es la donación
de alimentos no perecederos que
ha realizado en alguna ocasión
para el punto de alimentos municipal.
Además, colabora con muchas
asociaciones: con el economato
diocesano de Torrent, Càritas y
la Asociación Nueva Vida, entre
otras.
Son muchas las ocasiones en las
que el alcalde de Torrent, Jesús
Ros, ha agradecido el compromiso de la entidad con los vecinos y
vecinas de la ciudad.
La educación y la cultura también son importantes para Caixa
Rural Torrent, una buena muestra de ello es su implicación en
la Semana de la AgriCultura; la
organización y patrocinio de premios académicos o literarios o la
recuperación del tradicional tapiz del Corpus.
En palabras del alcalde, “una
entidad siempre involucrada en
deportes, tradiciones y cultura
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de nuestra ciudad: potenciando
desde su Fondo Social numerosas actividades de carácter lúdico, patrimonial y festivo”.
En cuanto al deporte, colabora
con muchos clubes deportivos y
en la organización de pruebas y
eventos de esta índole.
Alfafar
Contar con la mayor zona comercial de la Comunitat Valenciana a tener sus ventajas. El
Ayuntamiento de Alfafar aprovecha esta situación teniendo
convenios y colaboraciones con
el área comercial.
La concejalía de Comercio y
ADL cuenta con un convenio
de formación. Tras la teoría los
alumnos realizan la parte práctica en algunas empresas como:
Ikea, 100 Montaditos o Carrefour. Este sistema se puso en
marcha hace unos años y para el
próximo ejercicio se seguirá realizando, ya que muchos de los
alumnos acaban trabajando en
estas empresas.
Igualdad
Por otro lado, la concejalía de
Igualdad inició este verano una
colaboración, que en un futuro
esperan sea un convenio, por el
que mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género tengan la oportunidad de labrarse un futuro
laboral.
El Campus Violeta consistió en
una sesión formativa dirigida
a estas mujeres para poder incorporarse a la vida laboral por
medio de unas prácticas. A raíz
del Campus se produjo una colaboración y algunas mujeres se
pudieron incorporar a empresas
como Carrefour. “Gracias a esto,
algunas de ellas continúan a día
de hoy trabajando”, así nos lo ha
contado la concejala de Igualdad, Josefa Carreño.
Todas ellas un compendio de
iniciativas que ayudan a mejorar
la vida de los vecinos y vecinas
de nuestros pueblos.
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► L'últim tram de tres carrils acaba al Port Saplaya, les obres comporten continuar amb el tercer carril fins a València

L'ampliació de la autovia
V-21, en xifres

L'OBRA TÉ UN COST DE 30 MILIONS D'EUROS I AFECTA A 63.000
METRES QUADRATS D'HORTA PRODUCTIVA

L

Redacció

es obres d'ampliació de
la V-21 van començar el
passat mes de juliol i discorren des del tram del barranc
del Carraixet fins a l'entrada de
València. L'objectiu de les obres
es continuar amb el projecte de
tres carrils fins a l'entrada de València per alleujar el trànsit rodat
que es produeix en hores punta.

Ara mateix s'està executant
l'últim tram que afecta Alboraia
i València. En concret, les obres
s’estan desenvolupant en 4.7
quilòmetres i tenen un cost de
30 milions d'euros.
Per a la realització del tercer carril en els dos sentits ha estat necessària l'expropiació forçosa de
64.000 metres quadrats d'horta,
majoritàriament productiva, i

també quatre edificacions s’han
vist afectades
Posicionament de l'obra
Compromís, EU, grups ecologistes i Per l'Horta estan en contra,
afirmen que no cal fomentar el
transport rodat sinó el transport públic i "més si es fa a costa
d'acabar amb horta productiva",
expliquen.

Des del PSPV, ara el govern i
responsables de la cartera del
Ministeri de Foment, asseguren
que del projecte inicial (aprovat
pel govern de Mariano Rajoy)
han aconseguit reduir l'impacte,
passant d'expropiar 80.000 metres quadrats, que plantejava
l'obra inicial, a 64.000 metres
quadrats. A més afirmen que " el
Ministeri de Foment es va reunir amb representants i associacions de l'Horta, amb l'alcalde
de València i amb la Generalitat Valenciana i fruit d'aquesta
col·laboració s'ha millorat el
projecte".
I des del PP asseguren que
l'ajuntament de València "ha de
manifestar un suport unànime,
inequívoc i contundent al projecte d'ampliació a tres carrils
del tram Carraixet- València de
l'Autovia V-21, i no s'ha de demorar més".
Mentrestant i coincidint amb
les obres, es van produir detencions de membres de grups
ecologistes per part de la Guàrdia Civil ja que estaven impedint que es demolís el Forn de
la Barraca, una construcció
símbol de l'horta i afectada per
l'ampliació.
Per altra banda, el Ministeri està estudiant la possibilitat
d'utilitzar un dels carrils com
a ús preferent per al transport
públic de viatgers, i a més, es
plantejarà la construcció d'una
passarel·la per a els vianants entre els dos marges.

Salud dental

DIPUTACIÓ

RECUPERARÀ EL PAREDÓN
D'ESPANYA DE PATERNA
Al Paredón d'Espanya, localitzat en els voltants del cementeri de Paterna, prop de la CV365, van ser afusellades 2.238
persones represaliades pel
franquisme.
Les restes jeuen en fosses comunes que la Diputació, a través de l'àrea de Memòria Històrica, està ajudant a excavar
per identificar aquestes víctimes del conflicte nacional. En
paral·lel a aquest procés que
suma ja més de 1.000 cossos
localitzats i 750 exhumats i en
fase d'identificació, la corporació provincial vol explorar
altres vies per seguir reparant
la memòria de les víctimes.
L'objectiu d'aquest grup de treball és posar en valor la importància històrica de la paredassa
i convertir-lo en un monument.
Ja s'ha produït la primera reunió entre Diputació, Ajuntament, representants de
l'associació de víctimes i propietaris dels terrenys on hi ha
el Paredón. De moment, les
reunions de treball serviran
per conèixer l'estat i la catalogació del terreny, se estudirà
detalls tècnics i legals per a realitzar la intervenció. Superats
aquests tràmits, s'arribaria al
període d'exposició d'idees per
donar forma a aquest homenatge als afusellats al Paredón
d'Espanya.

Microscopio odontológico

► Hi haurà activitats infantils i xarrades

Dinámica, la fira de la mobilitat, les
energies renovables i el comerç de
proximitat, torna a Albalat dels Sorells

L

Redacció 6 serà la fira del comerç d’Albalat

'Ajuntament
d'Albalat
dels Sorells ha organitzat
per tercer any consecutiu
la fira Dinàmica, un esdeveniment que pretén ser un altaveu
d’experiències ambientals innovadores i difondre la biodiversitat
valenciana, i d’altra, promocionar
el comerç local i mostrar productes, serveis i hàbits de consum
responsables i sostenibles. La cita
serà el proper cap de setmana, 5
i 6 d’octubre. El dissabte 5 tindrà
lloc la festa de la mobilitat sostenible, les energies renovables, la
natura i el territori, i el diumenge

i de proximitat, artesà i ecològic.
La fira es desenvoluparà a Parc
Hort del Comte d’Albalat dels Sorells des de les 10 fins a les 20h. A
Dinàmica a més hauran xarrades
inspiradores, experiències innovadores, activitats familiars, jocs
infantils, música i ball en directe,
gastronomia, paisatge, artesania,
consum responsable i productes
de la terra.
Per als més menuts hi han divertides activitats com: cistelleria amb medul·la o confecció
d‘atrapasomnis amb fibres vegetals.

A més està previstes carreres de
cotxes de joguet solars a l’ombra
o circuit umflable amb karts de
pedals. També serà possible tastar
arròs amb verdures o xocolatada
i biscuit tot cuinat amb l’energia
solar.
Entre les xarrades previstes destaca: Pam a pam. El teu mapa
d’economia solidària.(Setem), A
paso lento. Ramaderia extensiva
sostenible. (Cooperativa Transversal), Agrosolidaris. (Fundación
por la Justicia), Comunitats energètiques. (Barrio la Pinada-Paterna), Solucions fotovoltaiques.
(Ahinco SOStenible).

La clínica dental Villalvilla ha
incorporado
como novedad
en sus consultas
Doctor Ángel Villalvilla el microscopio.
El microscopio odontológico es una
de las grandes novedades en la tecnología dental de los últimos tiempos. Gracias a este nuevo sistema
es posible ver a la perfección las estructuras bucodentales, de esta forma se mejora el diagnóstico y por
tanto los tratamientos son menos
traumáticos y agresivos.Además,

el uso de los microscopios durante
las cirugías hace que se reduzca el
trauma en los tejidos. Podemos ver
mejor el cierre completo de las heridas quirúrgicas y evitar la aparición
de complicaciones postoperatorias.
El microscopio se conecta a un
monitor y se trabaja con más luz.
Nosotros siempre recomendamos
que visiten una clínica dental que
cuenten con esta tecnología.
En la clínica Villalvilla cuentan
con esta tecnología para hacer los
tratamientos más satisfactorios y
con más precisión.
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Eva Sanz: «Crearemos una comisión para gestionar
ayudas europeas, queremos una comarca innovadora»
ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD

>> Los socialistas, a partir
del día siguiente del pleno

de posesión, nos pusimos a
trabajar conjuntamente

► Eva Sanz, en la Mancomunitat
S. Tormo

para la ciudadanía.

Ha sido elegida Presidenta de la
Mancomunitat de l’Horta Sud, ¿contenta con la nueva responsabilidad?
Es un reto que me apetecía mucho
afrontar. Desde mi experiencia de estos
últimos cuatro años como vicepresidenta primera y viendo la labor que hemos
hecho, poniendo a la Mancomunitat
como punto de referencia, me apetecía
mucho seguir desempeñando esa labor y haciendo de la Mancomunitat un
elemento útil para los Ayuntamientos y

La Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana pretende dar más
peso a las mancomunidades, ¿hacia
dónde camina el futuro de esta entidad supramunicipal?
La Ley da a las Mancomunidades muchas
más capacidades de las que tenía hasta
ahora, y uno de los ejes fundamentales
por los que va a apostar la Mancomunitat de l’Horta Sud es por la innovación,
el desarrollo tecnológico, el cambio climático y la sostenibilidad.

Comença un nou curs
a les Aules Col·labora
d'Alfafar

L
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’Ajuntament d’Alfafar, a
través de la seua àrea de
Benestar Social, ha posat
en marxa, un altre any més el
programa Aules Col·labora en
els centres escolars CEIP Orba,
CEIP La Fila i l’IES 25 d’Abril.
El projecte, que es va iniciar
en 2014 convertint-se en pioner,
és un programa d’intervenció
socioeducativa que es desenvolupa com un pla de suport a
tots els estudiants del municipi menors de 16 anys. El treball
de les i els docents en aquest
programa consisteix a aportar
motivació perquè els xiquets i
xiquetes continuen apostant per
ells i elles mateixes. D’aquesta
forma, s’aconsegueix crear igualtat d’oportunitats entre tots els i
les menors d’Alfafar. Ensenyantlos a crear uns hàbits i rutines
diàries per a millorar el seu rendiment escolar i d’habilitats socials, objectius que a poc a poc
van veient la seua evolució positiva en els resultats acadèmics.
Així mateix, les Aules Col·labora
persegueixen la normalització

educativa de les i els menors, proporcionant-los els instruments
necessaris per a desenvolupar-se
plenament en aquells aspectes
que facilitaran la seua inclusió
acadèmica i social. El projecte
es duu a terme durant tot l’any
lectiu, tots els dies, de 17:30h a
19:30h i durant els mesos de juliol i agost esconverteix en Estiu
Lúdic amb l’obertura de menjadors escolars i amb activitats lúdiques i educatives.

¿Cuáles son las principales acciones
que piensa poner en marcha?
Queremos desarrollar una comarca innovadora. Crearemos una comisión
capaz de gestionar ayudas a estamentos superiores como la Unión Europea.
Hay municipios que a nivel individual
ya lo hacen, pero hay otras poblaciones
como la mía (Benetússer) que nos está
costando más llegar a esas ayudas europeas por falta de medios, pero la Mancomunitat puede ser el organismo que
realmente coordine todo eso. Tuvimos
un pequeño ejemplo en esta pasada legislatura; Picanya, Paiporta y Benetússer
pedimos una EDUSI a través de la Mancomunitat, no lo conseguimos, pero fue

la primera experiencia. Si tuviéramos en
la Mancomunitat una comisión nunca
sabemos hasta donde podemos llegar,
pero seguro que conseguimos fondos y
eso puede hacer que nuestra comarca y
nuestros municipios se desarrollen.
Y en materia de igualdad, ¿piensa
fomentar esa área?
Es indispensable que en la situación en
la que estamos de alerta feminista la
Mancomunitat tenga en todas sus acciones y de manera transversal una política
de igualdad.
En la elección como presidenta ha habido polémica con el otro candidato
socialista, Guillermo Luján, esa fractura en el PSPV-PSOE de l'Horta Sud,
¿cree que afectará al funcionamiento
diario de la Mancomunitat?
Espero que no. Los socialistas a partir del
día siguiente al pleno de posesión nos
pusimos a trabajar de manera conjunta
en la institución para lograr todos los
objetivos previstos, que al fin y al cabo
son comunes para todos los municipios.

La ADL d'Alfafar reprèn
les formacions a
comerciants amb la
comunicació digital
per a la venda

L
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'Agència de Desenvolupament Local d’Alfafar (ADL)
i la Cambra de Comerç de
València, han organitzat el curs
“Comunicació digital per a vendre més” que s’ha celebrat el dilluns 16 de setembre en el Saló
del Plens de l’Ajuntament.
La formació, centrada en com
elaborar un pla de comunicació
i gestionar les eines digitals, s’ha
emmarcat en els cursos organitzats conjuntament per l’ADL
d’Alfafar i la Cambra de Comerç
de València.
La jornada ha comptat amb
l’assistència d’al voltant de 20
comerços, persones autònomes
i emprenedores d’Alfafar i municipis veïns, que han pogut conéixer els pilars de la comunicació
estratègica i la seua utilització en
la gestió comercial.
De la mà de Vanessa Pérez,

consultora de màrqueting i estudis de mercat, els i les assistents
han pogut establir les diferències
entre un pla de comunicació digital i una estratègia mitjà social,
així com el procés d’adaptació
d’aquestes metodologies al model de gestió d’un comerç de
proximitat.
A més, la Cambra de Comerç de
València ha aprofitat per a posar
a servei dels assistents el diagnòstic de punt de venda o el coaching digital, oferits per l’entitat
de forma gratuïta.
El calendari formatiu de 2019 de
l’ADL d’Alfafar per a comerciants
contempla diferents jornades i
tallers relacionats amb el màrqueting, la comunicació digital i
l’atenció al client, des d’un punt
de vista innovador que permeta
millorar els avantatges competitius del comerç de proximitat
d'Alfafar.

ALFAFAR OBRES DE

MILLORA ALS CARRERS
L’Ajuntament d’Alfafar, a través
de la seua àrea d’Urbanisme,
ha
finalitzat
les
obres
d’urbanització i millora de diferents vies dels barris Orba i Alfalares del municipi, una inversió
amb la qual el consistori continua treballant en el seu compromís de convertir Alfafar en un
municipi més amable, modern
i segur per a la ciutadania que
millore les condicions generals
dels espais i vies urbanes.
L’actuació, que comptava amb
un pressupost total de 63.442,68
euros i estava recollida en el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en ple per
unanimitat de tots els grups,
ha millorat l’asfaltat i la pintura
viària dels carrers Sogorb, Ciutat
de Calataiud, Constitució, Creu
Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març.
Per part seua, l’alcalde d’Alfafar,
Juan Ramón Adsuara, ha visitat
aquest matí algunes dels carrers
que inclouen aquestes millores
i ha destacat que “amb aquest
tipus d’accions busquem fomentar les formes de desplaçament sostenibles i la protecció
del medi ambient. A més, continuem treballant en el nostre
compromís de fer d’Alfafar un
municipi més amable”.
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El centro de día de Albal para
discapacitados intelectuales
se abrirá a final de año
EL AYUNTAMIENTO REFORMARÁ EL EDIFICIO, QUE ESTÁ SIN USAR
DESDE QUE SE ACABÓ EN 2011

M

Tomás Laguarda

ás de ocho años después de finalizar su
construcción, el centro
de día de Albal abrirá por fin
sus puertas a finales del próximo mes de diciembre, aunque
con usuarios distintos a los previstos, ya que no atenderá a las
personas mayores del municipio, como estaba previsto en un
principio, sino a los discapacitados intelectuales de L’Horta Sud,
en virtud de un convenio del
ayuntamiento con la Asociación
Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Avapace), tal como
avanzó ya este periódico en febrero de 2018.
Tres han sido los pasos decisivos realizados hasta llegar a
este punto. El primero y principal, la firma del convenio entre
el ayuntamiento y Avapace, en
enero de este año, que llevó consigo ya la puesta en marcha, de

forma provisional, de un servicio de atención temprana comarcal, subvencionado por la
Generalitat Valenciana, en unos
locales municipales. Y los dos
siguientes, la solicitud por parte
del ayuntamiento, a la Dirección
General de Personas con Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, de la autorización del centro de día de Albal
para atender a discapacitados
intelectuales, así como la aprobación del proyecto de reforma
para la adecuación del edificio
destinado a este nuevo uso, ambos en el pasado mes de julio.
La Asociación Valenciana de
Ayuda a la Parálisis Cerebral
(Avapace), que gestionará el
centro de día de Albal, cedido
por el ayuntamiento y destinado a atender a discapacitados
intelectuales de la comarca, es
una entidad sin ánimo de lucro
y declarada de utilidad pública,

formada por personas con parálisis cerebral junto a sus padres
y madres, hermanos y demás familiares, así como profesionales
y voluntarios. Se fundó en 1972
“para mejorar la calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral y a luchar por sus derechos fundamentales”. Esta asociación cuenta con un colegio de
educación especial en Bétera y
tres centros de día para adultos,
uno también en Bétera, otro en
Meliana y otro en València, y una
residencia también en València.
Obra pagada por la Generalitat
El centro de día de Albal, destinado en un principio a atender
a las personas mayores en situación de dependencia residentes
en la población, costó 1,6 millones de euros, pagados por la
Generalitat Valenciana a través
del llamado entonces Plan Confianza, y fue construido por la

► Centro de día de Albal (T. L.)

empresa Jofiba, SA, en una parcela de propiedad municipal de
1.549 m2, en la zona residencial
cercana al paraje de la ermita de
Santa Ana, junto al parque del
Bosque Mediterráneo, de 32.000
m2, otra obra pagada también a
través del citado plan de la Generalitat.
Posteriormente, dicho centro contó con una subvención
de 100.000 euros de la Diputación de Valencia para su equipamiento interior y, una vez
a punto, durante los años en
que ha estado cerrado, desde el
ayuntamiento se ha intentado su
puesta en marcha sin conseguirlo, aunque siempre bajo el plan-

Dos moteros de Albal, representantes
valencianos en la concentración nacional
de Guzzi celebrada en Ciudad Real
PARTICIPARON EN EL VEINTE ANIVERSARIO CON SUS MOTOS CLÁSICAS Y RESTAURADAS

E

T. L. el ayuntamiento de este munici-

l veinte aniversario de la
Concentración Nacional
Cultural de Guzzi-Hispania, celebrado el pasado 22 de
septiembre en Ciudad Real, ha
contado con una representación
de la Comunitat Valenciana,
compuesta por dos apasionados
de la mítica moto Guzzi, Juan Esteve y Josep Garrigues, que, procedentes de Albal, participaron
con sus respectivas motos en la
programación de esta celebración, organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Guzzi
Hispania de Ciudad Real, con la
colaboración de la diputación de
esa provincia y diversos ayuntamientos.
La actividad consistió en la
realización, tras un desayuno
motero, de una excursión de 68
kilómetros que se inició con una
salida hacia Corral de Calatrava,
donde tuvo lugar un recorrido
urbano y una exposición, así
como una degustación de platos
típicos manchegos ofrecidos por

pio. Posteriormente, se continuó
hacia Poblete, donde también
hubo un recorrido urbano y un
refrigerio, para volver a Ciudad
Real, donde, tras recorrer varias
de sus calles, los participantes
asistieron a una comida y una
entrega de trofeos.
Cabe señalar que para participar en esta excursión todas las
motos debían pertenecer a la
marca Guzzi-Hispania, aunque
fueran de distintos modelos, y
cumplir el requisito de tener la
ITV en vigor y la documentación
en regla, incluido el seguro. Asimismo, los participantes llevaron su correspondiente casco,
circularon con prudencia y guardaron las pertinentes medidas
de seguridad. El grupo, que contó con un coche de inicio de la
caravana y otro ‘escoba’, circuló a
una velocidad media de unos 40
km/hora.
En esta edición, como novedad, se ha abierto la participación a motos Guzzi matriculadas

► Juan Esteve y Josep Garrigues, en la concentración de Guzzi de Ciudad Real

antes de 1970. En cuanto a los
trofeos, se entregaron premios
a la moto mejor conservada y a
la mejor restaurada, así como a
la más antigua. También se premió al motero Guzzi más lejano,
al más joven y al de mayor edad.
Motoclub ‘El Corb’
La participación de los dos moteros albalenses en esta con-

centración de Ciudad Real coincide con la recuperación del
Motoclub ‘El Corb’ de Albal, una
asociación que, cuando estuvo
activa con anterioridad, organizó numerosas actividades con
una importante y amplia repercusión. Ahora, varios de sus veteranos integrantes han decidido reactivarla y adaptarla a los
nuevos tiempos.

teamiento de la privatización de
su gestión. Finalmente, el centro
abrirá sus puertas mediante la
cesión a una asociación sin ánimo de lucro y su destino y adaptación a un uso diferente.
El edificio, totalmente equipado
y amueblado, tiene una capacidad para 90 plazas y cuenta con
un comedor, cocina y sala de estar con terraza exterior, espacios
para gimnasia y rehabilitación,
así como una sala de curas, despachos para consultas médicas
y de psicólogo y aseos adaptados, si bien esta configuración
cambiará ahora con la reforma
y adecuación para el nuevo uso
que se le va a dar.

ALCÀSSER

TEATRE INFANTIL AL PARC
DE L'ALTER
Alcàsser acull el dia 6 una
obra de teatre infantil “Sonata
Circus”. Tindrà lloc al parc de
l´Alter a les 12h.Coral i Rebeca,
dos somiadors que es troben
en el camí.
Els dos tenen una passió. Ella,
cantant soprano. Ell, artista de
circ
Aquesta passió els fa sentir,
riure, somiar i, en definitiva,
viure. Junts ens transportaran,
en un viatge sense retorn, per
les seues passions: la Música i
el Circ. Perquè la nostra passió
és la Vida, i compartida, sempre molt millor. Un espectacle
per a tots i totes, simplement.
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► Visita de la consellera al centre de salut de Picassent

► Regidor de Quart de Poblet i estudiants

Sanitat inverteix 350.000 euros
en l'ampliació del centre
de salut Picassent

L'Ajuntament de Quart
de Poblet amplia l'oferta
formativa del Centre
d'Ocupació

S'HAN CREAT NOVES CONSULTES MÈDIQUES I MILLORAT L'ACCÉS
S. Tormo pament supera els 22.679 euros.
Barceló ha destacat que aquesa consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana ta actuació, que s'emmarca en
Barceló, ha visitat el Centre les mesures incloses dins el Pla
de Salut de Picassent, amb mo- d'Dignificació d'Infraestructures
tiu de l'ampliació duta a terme Sanitàries per als centres
per millorar el Punt d'Atenció d'Atenció Primària, «havia esContinuada, en la qual s'han in- tat molt demandada perquè les
instal·lacions s'havien quedat
vertit prop de 350.000 euros.
Acompanyada de l'alcaldessa obsoletes i eren necessàries per
de Picassent, Conxa García, la millorar la qualitat de la atenció
regidora de Sanitat, Raquel Her- que es presta als pacients que
vás, i l'equip directiu del depar- acudeixen a urgències, així com
tament de salut València-Hospi- les condicions de treball del pertal General, amb Enrique Ortega sonal que els atenen ».
i Francisco Quiles al capdavant,
la consellera ha recorregut les Ampliació
instal·lacions del centre sanitari L'ampliació ha consistit en con, la superfície construïda és de vertir l'antic aparcament en
zona assistencial, mentre que a
466,20 metres quadrats.
Les obres d'ampliació han su- l'antic PAC s'ha creat una zona
posat una inversió de 324.552 de descans per al personal saeuros, i l'import destinat a equi- nitari. L'àrea assistencial s'ha

L

dotat de 3 consultes mèdiques,
una consulta d'infermeria, un
box per a pacients crítics, un box
d'observació, una zona de recepció i sala d'espera per a pacients
i familiars, quatre dormitoris de
guàrdia amb lavabos i vestuari
i la esmentada sala de descans
del personal del PAC. A més, s'ha
modificat l'accés al centre per
millorar l'accessibilitat dels pacients i s'ha substituït i ampliat
el taulell de recepció principal.
En acabar la visita, l'alcaldessa
de Picassent ha mostrat el seu
agraïment a la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública
«per l'esforç que ha realitzat per
adequar les instal·lacions a les
necessitats dels veïns i les veïnes
de Picassent i garantir així una
assistència de qualitat a aquells
que acudeixen a urgències ».

E
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l Centre d'Ocupació i Desenvolupament (CED) de
l'Ajuntament de Quart de
Poblet ha ampliat la seua oferta
formativa, acreditant les seues
aules com a Entitat de Formació
Professional per a l'Ocupació en
fins a sis noves famílies professionals que permetran a la ciutadania l'actualització o reciclatge
professional en diferents ocupacions professionals.
A la ja àmplia oferta del CED,
s'han sumat dos nous certificats a la família professional
d'Edificació i obra civil: "Operacions auxiliars d'obra de fàbriques i cobertes". Es tracta
d'una formació específica en
l'ocupació d'oficial d'obra dins
de la Formació Professional. Pel
que fa a la família professional
agrària, compta amb tres nous

Unicef reconeix les polítiques d'infància
de Mislata en els seus premis internacionals

EL PROJECTE ‘SÓC
CIUTAT' ÉS FINALISTA
EN LA CATEGORIA DE
‘ENTORNS ADEQUATS,
SEGURS PER ALS
XIQUETS I XIQUETES'

P
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er primera vegada, UNICEF
Comité Internacional celebra l'I Congrés Internacional de Ciutats Amigues de la Infància, que tindrà lloc a la ciutat
alemanya de Colònia del 15 al 18
d'octubre.
En este congrés, s'atorgaran

► Mislata compta amb camins escolars segurs

els premis internacionals ‘CFCI
Inspired Awards’ a diferents projectes que es realitzen en municipis o ciutats de tot el món en
concepte de bones pràctiques.
L'objectiu d'este certamen és
premiar projectes innovadors
i inspiradors que fomenten els
drets dels xiquets, xiquetes i ado-

lescents a nivell local, milloren la
seua vida diària a les ciutats on
viuen i puguen demostrar resultats d'estos assoliments aconseguits.
El projecte presentat per Mislata, ‘I am City (Sóc Ciutat)’, ha
sigut seleccionat per UNICEF
Internacional com un dels tres fi-

nalistes en una de les sis categories del certamen, la de ‘Entorns
adequats, segurs i nets’. Després
d'una primera fase de valoració
de tots els projectes presentats,
226 en total representant a 36
països de tot el món, un jurat
d'experts havia de seleccionar
tres projectes de cada categoria,

certificats: "Activitats auxiliars
d'agricultura", "Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres
de jardineria", i "Instal·lació i
manteniment de jardins i zones
verdes".
Finalment, en la família de Serveis socioculturals i a la comunitat s'ha afegit el certificat de
professionalitat "Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
locals".
"Des de l'Ajuntament de Quart
de Poblet hem fet una forta
aposta per la formació professional per a l'ocupació i, amb
l'homologació d'aquestes famílies, ens posicionem com a referent en la formació en sectors
vinculats a l'ocupació verda", va
destacar el regidor d'Ocupació i
promoció econòmica, Àngel Lorente de l'Ajuntament de Quart
de Poblet.
passant així a la fase final únicament 18 projectes, entre els
quals es troba el de Mislata, que
competirà en la seua categoria
amb la ciutat vietnamita d'Ho
Chi Minh i l'alemanya Regensburg.
El jurat ha posat en valor les
diferents polítiques i programes
dirigits als més xicotets implantats a la ciutat, com són els camins segurs per a anar al col·legi,
la iniciativa de "Comerç amic",
l'adaptació dels espais públics a
les necessitats dels xiquets i xiquetes o el programa "Juga i respecta".
Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa,
"amb esta nominació s'ha reconegut el treball que portem fent
en polítiques per a les persones i,
especialment, per a donar eines
a les generacions de xiquets i xiquetes que dissenyaran la nostra
ciutat del futur.”
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► Nova rotonda a Torrent

Torrent obri al trànsit la nova
rotonda de Quatre Camins
AMB AQUEST PROJECTE ES MILLORA EL TRÀNSIT D'AQUESTA ZONA
Redacció la glorieta Quatre Camins que ja

Amb l'objectiu de reduir la
congestió de trànsit a la cruïlla
entre els carrers València, Més
del Jutge i Canonge Girbert,
l'Ajuntament de Torrent ha acabat els treballs de construcció de

està oberta a la circulació rodada.
D'aquesta manera, a més
d'alleujar el trànsit de la zona,
que és bastant alt, ja que es tracta d'un accés al polígon i una

entrada al municipi, s'ha aconseguit augmentar la seguretat i
accessibilitat de vianants i ciclista, reduint la velocitat de circulació .
El projecte de Millora de la mobilitat i accessibilitat a la cruïlla

del carrer València amb la carretera Mas del Jutge, cofinançat al
50% per fons europeus FEDER,
està emmarcat en l'Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Torrent 20152025 (EDUSI ). Amb la construcció de la rotonda s'ha aconseguit
reduir la velocitat de circulació
en la zona i, al mateix temps, la
contaminació acústica i lumínica.
La regidora d'Urbanisme, Inma
Amat, ha destacat que "es tracta d'una mesura necessària en
aquesta potent artèria de trànsit
rodat, amb la qual hem aconseguit descongestionar el trànsit
i convertir-la en una zona que
convida al passeig dels veïns i
veïnes".
Renovació
Per a la construcció de la rotonda s'ha reurbanitzat i adequat aquesta zona de Torrent,
instal·lant un nou sistema
d'enllumenat, així com la renovació de part de la xarxa de
proveïment d'aigua potable en
els carrers on se situa la rotonda, així com la renovació de les
connexions domiciliàries necessàries.

9

TORRENT

II RAL·LI DE VEHICLES
CLÀSSICS

Els amants del motor tenen una
cita el dia 5 amb el II Ral·li per
a vehicles Clàssics; una prova
competitiva en la qual participaran autèntiques joies automobilístiques, que recorreran
els carrers del municipi. A la
cita es reuniran grans joies automobilístiques que tenen de
mitjana 35 anys d'antiguitat,
ja que alguns superen el mig
segle, "convertint a Torrent en
un punt de trobada automobilisme per convertir aquest ral·li
en un referent", ha argumentat
l'alcalde.
El recorregut consta de 250
quilòmetres, repartits en set
trams, en els quals hi ha més
de 115 controls de pas per comprovar les velocitats mitjana i
determinar així al guanyador
en cada categoria.
Rebran el premi d'enguany
els tres primers vehicles classificats de socis del club Hortaclassics; tres premis als tres
primers vehicles Classificats
Pre 1971; i també tres premis
als tres primers vehicles classificats Scratch.
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► La actriz acudirá a Paterna a recoger el premio

Carmen Machi, Premio
Especial del Festival de Cine
Antonio Ferrandis de Paterna

LA ACTRIZ RECOGERÁ EL GALARDÓN EL SÁBADO 19 DE OCTUBRE

L

Redacció terna el próximo sábado 19 de

a actriz española Carmen
Machi recogerá el Premio
Especial del Festival de
Cine Antonio Ferrandis de Pa-

octubre de 2019 en la Gala que se
celebrará en el Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna. Un
reconocimiento que antes han

Paterna invierte más de
600.000 euros en asfaltar
Fuente del Jarro

P

Redacción

aterna invierte más de
600.000 euros en el asfaltado de dos arterias del polígono Fuente del Jarro de Paterna.
En concreto, ya se ha comenzado
el fresado del primer tramo desde Villa de Madrid hasta Ciudad
de Sagunto. Unos trabajos que
están realizándose de forma íntegra durante la noche para no
entorpecer la fluidez del tráfico
rodado durante el día.
Las obras supondrán el asfaltado de la calle Ciudad de Barcelona en ambos sentidos y también
la de villa de Madrid en un solo
sentido ya que, como ha expli-

cado la concejala de Infraestructuras, Nuria Campos, en villa de
Madrid ya se realizó una actuación de asfaltado hace dos años.
Los trabajos durarán aproximadamente dos semanas y supondrán una mejora del estado
actual de esta zona. Las obras están enmarcadas dentro del Plan
Transforma IV que cuenta con
una inversión de 3 millones de
euros. La concejala, Nuria Campos, ha asegurado que "vamos a
seguir invirtiendo en asfaltado
público para mejorar el tráfico
rodado en todos los barrios de
Paterna y en todas las áreas industriales del municipio".

recibido Nacho Fresneda, Emma
Suárez y Hugo Silva, en anteriores ediciones del certamen.
La actriz española, que empezó haciendo teatro a los 17 años,

adquirió notable fama por sus
apariciones en Siete Vidas y
Aída, series de televisión que
rozaban los 6 millones de espectadores.
Ganadora de un Premio Goya
en 2014 como mejor interpretación femenina de reparto por
‘Ocho apellidos vascos’ y de un
Premio Ondas por ‘Aida’, entre
otros muchos reconocimientos,
ahora sumará a su palmarés el
Premio Especial del Festival de
Cine Antonio Ferrandis de Paterna por su trayectoria artística
y por su versatilidad.
Festival
Carmen Machi forma parte del
elenco de actores protagonistas
de ‘El Bar’, la primera película
dirigida por Álex de la Iglesia
que se preestrenó en Kinepolis
en el marco del Festival de Cine
Antonio Ferrandis de Paterna. Además, ha protagonizado
otros dos títulos preestrenados
en el marco del certamen de la
localidad, en concreto La Tribu
y Perdiendo el Este.

Manises reclama a Sanitat
el servei de pediatria
al centre de Xiprerets
Redacción

L

’Ajuntament de Manises ha
reclamat a l’empresa concessionària de l’àrea de salut (Hospital de Manises) la decisió presa aquesta setmana que
deixa sense servei de pediatria
al centre de salut de Xiprerets
situat a la zona de l’Alameda de
Manises.
Fins a l’actualitat el centre de
salut de Manises comptava amb
4 metges destinats a pediatria i
l’ambulatori de Xiprerets disposava de dos metges que donaven
aquest servei al centre.
L’empresa gestora del personal sanitari dels centres de salut
ha decidit que Manises devia
cedir un pediatra a Quart de Poblet degut a que la seua situació,
quant al personal mèdic, estava
al límit. Aquest metge ha sigut
traslladat del centre de Xiprerets

i l’empresa gestora ha decidit
enviar a l’altre pediatra restant a
l’ambulatori del centre de la ciutat, contant aquest centre, com
a conseqüència, amb 5 pediatres en total i deixant així la zona
d’Alameda i els seus voltants sense servei de medicina infantil.
“Concretament a aquesta zona
de Manises viuen moltes famílies amb xiquets i xiquetes i,
per tant, no es pot deixar sense
aquest servei essencial”, ha destacat l’alcalde de Manises, Jesús
Borràs i Sanchis.
Queixes
L’Ajuntament de Manises ja
ha presentat les corresponents
queixes a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública així
com a la gerència de l’Hospital
de Manises, qui és la responsable
directa d’aquestos canvis.
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GODELLA

RECONOCIMIENTO A MÁS
DE 100 DEPORTISTAS EN
LA IV GALA DEL DEPORTE
El teatro Capitolio de Godella
se llenó para celebrar la cuarta
Gala del Deporte. La alcaldesa
de Godella, Eva Sanchis, y el
concejal de Deportes, Fernando Oliveros, se encargaron de
entregar los trofeos y felicitar a
los deportistas y sus clubes.
Raquel Ortells condujo la
gala y se encargó de presentar
a los homenajeados e invitarles a subir al escenario a recoger sus trofeos. Así los clubes y
deportistas galardonados fueron: Juan Carlos Mena y María
Perez, del Club Atletisme A les
nou; Enrique García, Vicente Roca y Víctor Romero, de
la Penya Ciclista El Cantonet;
Los equipos alevín masculino,
infantil y júnior femenino del
Club de Bàsquet l’Horta Godella; Los equipos Benjamín
A y Cadete B de Fútbol Sala, el
equipo júnior femenino de baloncesto y el karateka Gerard
Lozano, del Club Deportivo
Sagrado Corazón, uno de los
más antiguos de la localidad;
el Godella Club de Fútbol, con
su equipo Amateur A; Jorge
Hueso, Marián Iranzo y Sofía
Golubovich, del Club Kárate
Kenkyo; el equipo alevín de natación artística, Yustin Passat
y el equipo cadete masculino
de waterpolo, del Club de Natación de Godella; y Llorenç
Martínez, del Club Pilota Valenciana de Godella.
Por otra parte, se hizo un reconocimiento especial a Daniel
Alvariño, del Club de Natación
de Godella Waterpolo, por sus
méritos deportivos. Además,
Miki Vukovic, mítico entrenador del equipo de baloncesto
Dorna Godella en los años 90,
recibió el reconocimiento de
honor por su trayectoria.

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES
PER MOLT POC

- des de només 30 euros DÓNA VISIBILITAT

AL TEU NEGOCI
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El Palauet de Nolla
obrirà parcialment
al públic en gener
S'HA REHABILITAT L'EDIFICI I RECUPERARÀ
EL SEU ESTAT ORIGINAL ABANS DE LA
GUERRA CIVIL

E

Redacción

l Palauet de Nolla podrà
ser visitat a partir del gener. Estan concloent les
principals obres de rehabilitació
i està previst que s'obri al públic
parcialment mentre continuen
els treballs en altres zones del
Palauet.
Segons ha afirmat l'alcalde de
la població Josep Riera, "tot i que
s'han realitzat en els últims anys
xicotetes intervencions sobre el
Palauet ha estat aquesta darrera
rehabilitació la més important,
ja que s'han invertit 600.000 euros.".
Segons ha explicat l'arquitecte
que està realitzant les obres de
rehabilitació del Palauet des de
l'inici, Xavier Laumain, "ens trobem un edifici en estat ruïnós. El

MELIANA

MERCAT ARTESANAL I
PROXIMITAT DE ROCA TORNA
A L'OCTUBRE
Torna el Mercat de Roca els díes
13, 27 d'octubre, 10 i 24 de novembre i 8 i 22 de desembre. El
Mercat, que es realitza des de fa
un parell d'anys, s'ha convertit
en una cita indispensable per a
aquells que busquen consumir
productes de l'horta, de qualitat
i comprats directament als productors.

primer que vam fer va ser salvar
l'estructura. Ara en aquesta fase
ens hem dedicat a reforçar forjats, rehabilitar tancaments i decoració interior. També es van a
rehabilitar les façanes sud i est.
L'objectiu és deixar l'edifici en
el seu estat original abans de la
guerra civil ".
L'alcalde també ha explicat que
l'Ajuntament vol recuperar els
jardins que tenia el Palauet i sobre l'ús, Riera ha afirmat que "és
intenció municipal a crear una
programació cultural pròpia al
Palauet".

MUSEROS

'LA TIA NATI', EL PRIMER
CARRER AMB NOM DE DONA
QUE TÉ LA POBLACIÓ

► Façana principal de Palauet

► Obres de rehabilitació realitzades a l'interior del edifici

Sobre el Palauet
El Palauet Nolla formava de
l'empresa de mosaics Nolla, que
es trobava situada al costat de
l'empresa i va ser utilitzada per

ensenyar als clients més prestigiosos de la fàbrica el resultat final del seu producte. Per aquest
motiu totes les estances del Palauet comptan amb gran varietat
dels millors mosaics de l'època.
L'empresa va ser venuda i el Pa-

lauet va començar un ràpid procés de deteriorament. El 1986 es
van iniciar els tràmits de cessió
de l'edifici a l'Ajuntament de Meliana, per part del seu propietàri,
l'empresa Schneider Electric,
que culminaria anys després.

Fruita i verdura quilòmetre zero,
el Mercat s'ha convertit en un
important atractiu per al barri de
Roca, ja que no només ha aconseguit una gran acceptació pels
veïns de la població sinó que
veïns de tota la comarca van al
Mercat a la recerca de productes
de proximitat .
El Mercat de Roca està obert de
10:00 a 15:00 hores al Casó de
Roca - Meliana.
A més entorn del Mercat es realitzen nombroses activitats sobretot dirigides als més menuts.

► L'Ajuntament d'Albuixech ha realitzat nombroses activitats per als més majors del
municipi. A la imatge un grup de veïns d'excursió a Vilafamés. L'alcalde, José Vicente
Andreu, i la regidora, Marta Ruiz, també els van acompanyar.

El carrer de Natividad Rodríguez, «la tia Nati» és el primer
carrer amb nom de dona que té
el municipi de Museros.
La setmana passada va tenir
lloc la inauguració del carrer i
segons va explicar l'alcaldessa,
Cristina Civera, "amb l'acte donem per tancat el projecte de
'Les dones al carrer'. Un projecte que es va iniciar per recuperar la història no escrita del
poble."
'Les dones al carrer' és un projecte impulsat pel coordinador
d'igualtat del CEIP Blasco Ibáñez i la regidoria de Participació, en col·laboració amb la Regidoria d'Igualtat, l'Ajuntament
i l'Escola La Masia.
I és que a Museros no hi havia
cap carrer amb nom de dona.
El projecte 'Les Dones al carrer'
pretén donar visibilitat a totes
les dones que han estat importants per a la població.
Finalment, la participació ciutadana va decidir que el primer
carrer amb nom de dona fora
per a "la tia Nati", una dona de
Burgos casada amb un veí de
Museros. Va ser molt estimada
i coneguda a la localitat. Era
infermera i fins ben major va
ajudar als seus veïns en aquesta tasca.
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Firalboraia vuelve cargada
de novedades en su V edición
Ayuntamiento de la población:
Redacció
a quinta edición de Firal- www.alboraya.org
Este evento organizado por
boraia prepara nuevas propuestas para dar a concer el Ayuntamiento de Alboraya
la oferta comercial, artesanal, cuenta además con el apoyo de
social y gastronómica de Alboraya.
En esta ocasión, los días 25, 26
y 27 de octubre la feria contará
con más de 40 establecimientos
participantes, donde se podrá
dsfrutar de una gran variedad de
bisutería, complementos, productos ecológicos, artículos de
fiesta, papelería, automoción,
hostelería, entre otros.
Este evento, organizado por el
Ayuntamiento de Alboraya, tiene como finalidad promocionar
y dinamizar el comercio, la artesanía y la hostelería local del
municipio.
Firalboraia es también diversión y ocio, y en esta edición
cuenta con un escape room, una
actividad novedosa dirigida a
grupos y familias que quieran
pasar un rato divertido con juegos de equipo. Además el sábado 26 tendrá lugar el primer
torneo de La Fallera Calavera
con obsequio de una Carta Especial gentileza de Zombi Paella, organizado por la concejalía
de Juventud del Consistorio y su
Espai Jove Alboraia.

L

Hinchables para los pequeños
La Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Profesionales de
Alboraia (ACEPA) regalará entre
sus establecimientos asociados
tiquets para que disfruten los niños y niñas en los hinchables los
días de Firalboraia. Además gracias a la colaboración de ACEPA
contaremos con la actuación de
la Kultrún Batucada el sábado
sábado por la tarde.
Como en ediciones anteriores
el programa de actividades es
muy variado y dirigido a todos
los públicos desde talleres de
manualidades hasta exhibiciones de baile, catas y degustaciones.
Este año en la zona gastronómica también habrá novedades,
los hosteleros locales llevarán
una oferta especial a la feria con
su campaña “La hostelería de Alboraia con el medio ambiente”
con el fin de reducir el plástico.
Y para amenizar los días de firalboraia los visitantes disfrutarán de grupos musicales como
Vandoleras, Showcase presentando su "Fake Love" por Karim
Barek y dj Bandarra.
Pero esto no es todo, toda la
agenda del evento estará detallada en la web municipal del

la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, y espera
recibir la visita de un nutrido público.

► Alcalde y concejales en Firalboraya 2018
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món, l'actuació d'un dels grups
més prestigiosos del panorama
contemporani internacional o
la mescla de la música de Banda, que tant ens identifica, amb
Llorenç Barber amb una creació
del mateix Barber per encàrrec
del Rafel Festival i finançada
íntegrament per l'INAEM (Institut Nacional d'Arts Escèniques
i Música) en un concert a l'aire
lliure en la plaça Sant Josep.
Des del Japó a Rafelbunyol,
el duo Tsumug Ito de guitarra i
koto, per al qual han compost
importes compositors japonenes i internacionals, ens portarà
un dels concerts més destacables, el 19 d'octubre, amb el seu
repertori d'obres contemporànies que inclou estrenes dels
compositors espanyols José
Manuel López López i Juan José
Eslava.

► Espectacle Spanish Brass

Rafel Festival consolida
el seu projecte amb la seua
edició més internacional
L'AUDITORI RAFELBUNYOL SERÀ ESCENARI DE 8 CONCERTS

R

Redacció de destacats grups, locals, nacio-

afelbunyol consolida el
seu projecte de música
contemporània amb la
VIII edició del Rafel Festival i l'II
Concurs d'Interpretació de Música de nova creació: Re_Cre@”.
Des del 12 d'octubre i fins al 3
de novembre, l'Auditori Rafelbunyol serà escenari de 8 concerts de música contemporània

nals i internacionals.
A més, després de l'èxit de
l'important iniciativa, l'any passat, de donar suport i difondre
la música de nova creació amb
el Concurs Re_Cre@, aquest certamen consolida la seua trajectòria amb aquesta segona edició.
Tal és l'aposta del Rafelfestival
per aquest concurs, dut a terme al

costat del Festival ENSEMS amb
el suport de l'Institut Valencià de
Cultura (IVC), l'Ajuntament de
Rafelbunyol, la Diputació de València i la Fundació SGAE, que
obri la seua programació amb
el grup guanyador de la primera
edició Fukio saxophone Quartet.
A partir d'ací, el Festival només
promet sorpreses, com la música portada des de l'altra part del

Actuacions
Un altre dels moments que
ningú hauria de perdre's és
l'actuació de Spanish Brass
i Cristina M. Gómez el 26
d'octubre, amb una creació
d'estrena del compositor de
Sueca Voro García i direcció
escènica d'Amparo Urieta. El
quintet, amb més de 30 anys de
trajectòria en el món de la música de cambra, és un dels més
dinàmics i consolidats dins del
panorama musical internacional
El Rafel Festival, com no podia ser d'una altra manera en la
seua edició més internacional,
clausura la seua programació
amb un repertori contemporani italià. New Made Ensemble,
grup resident del Centre de Música Contemporània de Milà,
ens brindarà, el 3 d'octubre, un
espectacle de música del Segle
XX i moderna.
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RAFELBUNYOL EL VEÏNAT
VOTA ELS PROJECTES
QUE S'INCLOURAN EN ELS
PRESSUPOSTOS

Des del passat 19 de setembre
i fins al 3 d'octubre les persones majors de 16 anys i empadronades en la localitat han
pogut participar en la Fase de
Votacions dels ‘Pressupostos
Participatius de Rafelbunyol
2019-2020’. Durant aquest període, i a través del Portal de
Participació Ciutadana, cada
persona podia votar fins a 3 de
les iniciatives que la ciutadania
va presentar durant la Fase prèvia de Propostes, i així decidir
quins d'elles es duran a terme
amb 75.000 euros del pressupost municipal de l'any que
ve. Amb motiu d'aquesta fase
de votacions dels Pressupostos Participatius, l’Ajuntament
de Rafelbunyol ha dut a terme
durant l'última setmana diferents actuacions amb la finalitat de transmetre al veïnatge la
importància de la participació
ciutadana en la gestió municipal. Per a Fran López, alcalde
de Rafelbunyol, “s'està produint un canvi substancial en
la manera tradicional de governar i gestionar el municipi, en
la qual la ciutadania està adquirint cada vegada més protagonisme, i és important transmetre a la gent el potencial que
la seua participació té per a la
millora del poble”.
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La conselleria amplia
el carril bici de la
CV-300 al seu pas
per la Pobla de Farnals
EL PROJECTE CONTEMPLA LA MILLORA DELS
ACCESSOS DES DE LES VORERES

L

Redacció

a conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori de la
Generalitat Valenciana ha iniciat les obres d'ampliació del
carril bici i per als vianants que
discorre al costat de la CV-300 al
seu pas per la Pobla de Farnals.
L'objectiu dels treballs és crear
una via de doble sentit reformant l'espai i facilitar el trajecte
en les dues direccions. A més de
l'ampliació, el projecte també
contempla la millora dels accessos generals al carril des de les
voreres actuals.
D’altra banda, continua la
construcció del carril bici que
enllaçarà el poble amb el barri
de la platja. Els treballs se centren ara en el desviament de les

séquies que discorren pel traçat
projectat i en la preparació del
terreny per a executar el vial
adreçat al pas de bicicletes.
“Per fi el projecte ja està en
marxa i en uns mesos haurem
aconseguit fer realitat una reivindicació històrica de la Pobla de
Farnals”, ha expressat l’alcalde de
la localitat, Enric Palanca. L’edil
ha detallat que els tècnics municipals han iniciat l’avantprojecte
per a la futura construcció d’una
passarel·la amb la qual es garantisca la seguretat de les persones
usuàries del carril bici en l’accés
a la platja de la Pobla de Farnals.
“Serà la segona fase de desenvolupament de les obres i ja estem
gestionant amb la Generalitat
amb quins fons es podrà sufragar
el projecte”, conclou Palanca.

Protecció Civil compta
amb un desfibril·lador

EL APARELL HA SIGUT DONAT PER CARDIAC
SCIENCIE A LA POBLA DE FARNALS

L

Redacció

’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la
Pobla de Farnals compta
amb un aparell desfibril·lador
gràcies a la donació realitzada
per l’empresa Cardiac Science.
El dispositiu s’afig als altres cinc
que l’Ajuntament va adquirir durant la passada legislatura i que
estan distribuïts en diferents dependències municipals.
“Ens vam posar amb contacte amb Cardiac Science i
els enviàrem un projecte per a
sol·licitar un desfibril·lador. Ells
es dediquen a la comercialització dels aparells, però també

fan donacions a algunes entitats
sense ànim de lucre que, com la
nostra, tenen recursos limitats”,
explica José Manuel COGNOM,
coordinador de l’agrupació local
de Protecció Civil. “Des d’ara podem actuar i salvar vides sense
estar pendents d’anar a buscar
un dels desfibril·ladors, i això
ens atorga molta autonomia”,
afig el responsable. Per la seua
part, Sergio Cebrián, regidor de
Protecció Civil, s’ha mostrat molt
agraït amb Cardiac Science i ha
expressat que l’acord s’ha dut a
terme seguint les gestions realitzades durant l’anterior legislatura.

Massamagrell destina
cerca de 50.000 euros
a reasfaltar las calles
en mal estado

E

Redacció

l Ayuntamiento de Massamagrell ha realizado obras
de asfaltado en las calles Correos, Carmen Pichastor
(Desde C/ Casetes a San José),
San José (De Carmen Pichastor
a Glorias Valencianas), Atanasio
de Manises, Virgen del Puig y
Naranjos. Estas labores se están
realizando en el marco del Plan
de Caminos y Viales de la Diputación de València (PCV), que
para el Ayuntamiento de Massamagrell ha dispuesto una dotación de 48.384,90 euros.
Asimismo, “También se realizarán estas labores en las calles
Mitjagalta, Cervantes (Desde Figueres a Mestre Roque Górriz)
y Cano, bajo el mismo plan que
las anteriores”, en palabras de la
concejala de urbanismo, Raquel
Gómez.
“Nuestro compromiso siempre
es el de mejorar las infraestructuras de Massamagrell, subvenciones y planes como este que
hemos recibido son un incenti-

vo muy positivo para impulsar
nuestra acción como ayuntamiento”, ha declarado el alcalde
de la localidad, Paco Gómez.

PUÇOL

RETO SOLIDARIO «1.600
PARA NOELIA»
El miércoles 18 de septiembre,
poco después de las 7.30 de la
mañana, a la plaza Rosa dels
Vents de la playa de Puçol comenzaban a llegar familiares,
amigos y vecinos para animar a
José Ramón Romero en su desafío de correr 1.600 kilómetros
por el GR-10, desde Puçol a Lisboa, durante 30 días seguidos.
Un desafío cuyos primeros 3 kilómetros han sido con el respaldo de una veintena de vecinos
que le han acompañado por la
vereda Mangraners hasta la plaza Joan de Ribera donde, tras la
foto de familia y las inevitables
despedidas, se ha realizado la
salida oficial. El trayecto a través
de la vereda ha servido para explicar una y otra vez su convencimiento de que estos desafíos
hacen falta para sensibilizar a
las empresas y a la opinión pública sobre la necesidad de investigar en las enfermedades
raras, como el síndrome de San
Filippo, que le fue detectado a
Noelia Camarilla Romero cuando cumplió 11 años.
El síndrome de San Filippo, considerado por algunos como una
especie de Alzhéimer infantil,
afecta a 70 personas en nuestro
país, comienza a detectarse por
el retraso en el lenguaje a partir
de los 3 años.
En las siguientes cuatro semanas, el atleta pasará por las sierras de Calderona, Javalambre
o Guadarrama, Extremadura y
continuar hasta el Atlántico, en
concreto a Lisboa.

LA POBLA DE FARNALS
ACTES AMB MOTIU DEL 9
D'OCTUBRE

En la jornada del 9 d’octubre,
com cada any, tindrà lloc
la hissada de la bandera a
l’Ajuntament de La Pobla de
Farnals, acte que compta amb
la participació de les falles del
nucli urbà i del barri costaner
així com de representants de la
corporació municipal. Prèviament, es farà un passacarrer en
què les falleres majors eixints
arrepleguen en cada falla a les
falleres majors del 2020 per a
reunir-se totes en l’ajuntament,
on també es realitza la proclamació conjunta de les falleres
majors.
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Palaus oberts, la
mort de Jaume I
segons Pinazo i
jocs infantils
en el 9 d’Octubre
de la Diputació

MANISES

ARTURO MORA REP EL
PREMI ‘9 D'OCTUBRE’

JOCS TRADICIONALS, TEATRE INFANTIL EN
LA PLAÇA MANISES I JORNADES DE PORTES
OBERTES DURANT EL CAP DE SETMANA

I

Redacció

gnacio Pinazo va immortalitzar els últims instants de vida
del Rei Jaume I, en el moment
de l'abdicació en el seu fill Pere.
Este oli sobre tela de 304 x 418
centímetres, part del tresor patrimonial de la Diputació, data
de 1881 i ha sigut exposat durant
anys en el Museu del Prado. El
pròxim cap de setmana podrà
visitar-se en el Saló de Respecte
de la corporació provincial, dissabte i diumenge de 10 a 14 i de
16 a 20 hores.
L'exposició sobre ‘La mort del
Rei en Jaume I’, que es completa amb tres esbossos del mateix
autor, és només un dels atractius
del programa de la Diputació per
a commemorar el Dia de la Comunitat. L'apartat expositiu es
completa amb una mostra sobre
el ‘9 d’Octubre’, amb fotografies
de gran format que rememoren
la celebració de la festa l'any de
1932 a la ciutat de València.
A més, en l'avantsala del Saló
de Respecte s'exposarà la Cadira d’Or, un altre dels tresors

patrimonials de la Diputació,
ocupada pel rei Alfons XIII en
l'Exposició Regional de 1909 a
València. Es tracta d'un treball
d'ebenisteria d'estil neo-rococó
elaborat en tallers valencians,
una talla de fusta recoberta amb
pa d'or utilitzada com a tron real
en diverses visites de monarques
a València, i al seu torn butaca
des d'on presideixen la seua proclamació les Falleres Majors.
Activitats gratuïtes
En el marc de la col·laboració
entre la Diputació i la Generalitat en els actes commemoratius
d'este 9 d’Octubre, en el qual la
corporació comparteix la imatge
de les reines medievals valencianes impulsada pel Consell
en defensa de la Igualtat, la institució provincial completa la
programació amb activitats dirigides a famílies, un concert nocturn per als més joves i jornades
de portes obertes en els palaus
de la Batlia i els Scala.
L'activitat en Plaza Manises
començarà este divendres 4

► Toni Gaspar, durant el passat 9 d'octubre, acompanyant un grup de persones que va
visitar la Diputació en les jornades de Palaus Oberts

d'octubre, amb jocs tradicionals,
teatre infantil i ‘pintacaras’ entre
les 17 i les 20 hores. El dissabte i
el diumenge entre les 10 i les 14
i les 16 i les 20 hores, compartint horari amb les exposicions,
estaran obertes les portes dels
palaus que constitueixen la seu
central de la Diputació, per a
tot aquell que vulga visitar estos edificis declarats Monument
Històric Nacional, en el cas de la
Batlia, i Bé d'Interés Cultural, en

el cas de les mansions senyorials
del marqués de la Scala. En la
nit del dimarts, entre les 23.30 i
la 1.30, la corporació provincial
posarà fi al seu programa d'actes
en vespres del 9 d’Octubre amb
un concert en la Plaça Manises
en el qual tocaran Els Jóvens i
Soledad Vélez, i que comptarà
igualment amb la participació
dels djs Zero en Conducta. Totes
les activitats incloses en la programació seran gratuïtes.

Moros i Cristians, música i pirotècnia a València
L’agenda festiva començarà este
dissabte, dia 5, a les 18.30 hores
amb l’entrada infantil de moros
i cristians (des de la plaça del
Tossal fins la dels Furs passant
pels carrers de Cavallers i dels
Serrans), organitzada –amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de València- per la Federació
Valenciana de Moros i Cristians,
que també coordinarà la representació de les ambaixades de
la conquesta a la plaça dels Furs,
a partir de les 20 hores, i l’alardo
de diumenge, a les 12 hores del
migdia, des de la plaça de la Reina fins la plaça de l’Ajuntament
(amb el final previst a l’esplanada
central a les 12.50 hores) passant
pel carrer de Sant Vicent.
La vespra del Nou d’Octubre,

dimarts dia 8, l’agenda s’iniciarà
a les 10 hores del matí amb
l’exposició de la Reial Senyera al
Saló de Cristall de l’Ajuntament,
fins les 21 hores, en el que serà
una nova edició de ‘València,
amb la Senyera’, una de les cites més esperades per molts
valencians i valencianes. Ja de
vesprada, a les 19, a les 19.30 i a
les 20 hores la Coral Giner de la
Societat Coral el Micalet interpretarà el Cant a la Senyera, amb
lletra de Carles Salvador i música
d’Agustí Alaman.
També la vesprada del dia 8,
a les 19.30 hores, la plaça de
l’Ajuntament acollirà la Mostra
de Balls, Música i Cançons Valencianes, amb la participació
dels grups Realenc de Picanya i

les Folies de Carcaixent, seguida
d’una dansà popular. Tot, amb
la col·laboració de la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana. I també a eixa hora
(19:30 hores) hi haurà el concert
extraordinari de l’Orquestra de
València, dirigida per Ramón Tebar, al Palau de les Arts.
Pirotècnia
Com és tradicional, la pirotècnia
no faltarà i a la mitjanit (0.00 hores del dia 9), els jardins del Túria acolliran el XL Festival de Pirotècnia València, entre els ponts
de l’Exposició i de les Flors, organitzat per l’Ajuntament i la Diputació de València.
El dia gran de tots els valencians
i les valencianes, dimecres dia 9,

seguirà el guio habitual amb la
recepció de la corporació, autoritats i persones invitades (11:30
hores), la lectura del decret
d’Alcaldia i entrega de la Senyera
a l’Arxiu Municipal (11:45 hores)
i, a partir de les 12 hores del migdia, la processó cívica i l’ofrena
floral a Jaume I, per l’itinerari
habitual. Ja de vesprada (a les 17
hores), serà el torn de la XV Entrada de Moros i Cristians Ciutat
de València des del carrer de la
Pau fins Marqués de Sotelo, passant pel carrer de Sant Vicent i la
plaça de l’Ajuntament.
La programació festiva conclourà divendres dia 11, amb el
concert extraordinari de la Banda Municipal de València, dirigida per Rafael Sanz.

L'Ajuntament de Manises guardonarà a Arturo Mora Benavent
amb el «Premi 9 d'Octubre
Ciutat de Manises 2019» per la
seua carrera professional com
a ceramista. L'alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, serà
l'encarregat de lliurar el reconeixement més important que
atorgarà el consistori el proper
dia 3 d'octubre, a les 19:30 hores, a l'Auditori Germanies.
L’alcalde de Manises, Jesús
Borràs i Sanchis, s'ha mostrat
orgullós d'adjudicar aquest
premi, aprofitant la festivitat
del 9 d'Octubre, a un maniser que ha dedicat tota la seua
vida a mantindre viu el nostre
més apreciat ben patrimonial i
cultural. «El seu continuat esforç, la seua humilitat personal
i professional i l’altíssim nivell
de la seua producció ceràmica
fan d’Arturo Mora Benavent un
innegable mereixedor d’aquest
guardó», ha assegurat l’alcalde.
Arturo Mora, ha dut a terme la
recuperació integral de la producció de la ceràmica tradicional de l'obra daurada, en tots
els seus aspectes tècnics estètics i formals, la qual cosa ha
quedat registrada al documental “La cocción de la cerámica
tradicional del reflejo metálico
de Manises”. En 1958, el seu
iaio, Salvador Mora Zorrilla, i
el seu pare, Salvador Mora Escobar, van fundar la fàbrica de
ceràmica decorativa, a la qual
Arturo Mora continua treballant, actualment, amb un enfocament més artesanal basat en
la posada al dia d'una tradició
secular.
La tècnica del reflex metàl·lic
aplicada a la ceràmica sorgeix
i es desenvolupa a l'Iraq abasí
durant el segle IX, i d'allí passa
posteriorment a l’Al-Ándalus,
on al segle XIII es té constància
segura de la seua producció a
les ciutats de Màlaga i Murcia.
A principis del S. XIV el IV Senyor de Manises, Pere Boïl, es va
preocupar perquè les terrisseries del seu senyoriu treballaren amb aquesta nova tècnica,
possiblement mitjançant la incorporació d'artesans ceramistes vinguts del regne nassarita
de Granada.
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Medalles d'argent a Benetússer
per a commemorar el 9 d'Octubre
L'ACTE TINDRÀ LLOC AL MOLÍ

E

Redacció bàsquet i veïna de Benetússer

l 9 d'Octubre per a commemorar el dia gran de
la Comunitat Valenciana,
Benetússer farà entrega en El
Molí de les medalles d'argent
de l'Ajuntament en reconeixement a les persones, entitats i
comerços que hagen contribuït
amb la seua labor o trajectòria
professional a millorar la vida a
Benetússer o la seua projecció
en la resta del món. Enguany els
premiats i premiades són María Pina, Teresa Pérez Jiménez,
Pastisseria TOEN, Asociación
Española Contra el Cáncer de
Benetússer.
María Pina Tolosa, jugadora de

e Cultural El Molí

que juga en la posició d'aler al
València Basket Club i que enguany ha guanyat el campionat
europeu d’Eurobasket amb la
selecció espanyola de bàsquet.
Pastisseria i saló de te Toen,
fundada l'any 1981 pels germans
Enrique i Tomás Expósito. El
mestre pastisser ha rebut diversos premis com a membres del
'Caballers del bon dolç i el premi
al pastís més gran de la Comunitat Valenciana en els anys 80. És
ben conegut en el municipi per
les seues delicioses merengues,
napolitanes, pastissos i postres.
L'AECC Benetússer fou formada al 3 d'abril de 1960, es va crear

Nou
d'Octubre
dia de la Comunitat Valenciana

5 d’Octubre

12h. Espectacle de dança 'Mulïer'. (Maduixa). Plaça de l'Ajuntament. Un espectacle
com un homenatge a la dona i una recerca per a la igualtat.

19.00h. Concert Intercanvi de la banda juvenil Unió Musical de Benetússer amb la
Banda Artesana de Catarroja

20.30h. Concert 'Flamencianes' (Apa i la seua banda). El Molí.

6 d’Octubre

12.00h. Pasacarrer per les plaçes amb l'acompanyament del Grup de Gegants

, festers i festeres, repartiran piulets i tronador. Pl. Nou d'Octubre, Pintor Sorolla,

Pl. 25 d'Abril, Pintor Sorolla, Pl. la Fusta, Avda. Alfafar, Dr. Navarro Soler, Dr. José Peris
finalitzant en Pl. Sant Sebastià.

ament 7 d’Octubre

18:00h. Contacontes infantil al xalet de la Xapa.

adania
orgar
8 d’Octubre
es

també pot parliurament de la
decoració munint els seus pres a la normatiaprovar fa tres
vol persona de
ot premiar amb
e la medalla de
evol veí, entitat
poble, aportant
500 signatures.

19.30 h. Festival de paelles a la plaça de la Xapa, amenitzat per l'Associació d'estudis

tradicionals de música l'Aire i l'Escola de Tabal i Dolçaina Túzer. Informació de reserves a

l'Ajuntament.

23.00 h. Concert de la orquesta «Empopados» a la plaça de la Xapa.

9 d’Octubre

10 a 13.00 h. Exhibició de frontenis del Club Esportiu Frontenis Benetússer al poliespor-

tiu municipal.

18.00 h. Cercavila festiva començant en la plaça 9 d’Octubre. Recorregut Pl. Nou

d´Octubre, C/ Pintor Sorolla, C/ Constitució, Pl. del Forn, i finalitzant en la plaça del Molí.

19.00 h. Acte institucional. Entrega de les medalles d'argent de l’Ajuntament
de Benetússer en El Molí.

#9OCTUBREBENETÚSSER

Ajuntament
de Benetússer

una taula petitòria en la Avda.
Calvo Sotelo i aqueix mateix dia
va aconseguir recaptar 10.420
pessetes.
L'AECC és una organització
sense ànim de lucre formada per
pacients, familiars, voluntariat,
col•laboradors i professionals
en tota Espanya.
Programa d'activitats
Pel que respecta a la celebració
del dia gran de la Comunitat Valenciana, les regidories de Festes i de Cultura han organitzat
diferents actes com les paelles i
orquestra en la plaça de la Xapa,
espectacles, contacontes i cercaviles, entre altres.

Nombrosos actes pel
9 d'Octubre a Torrent
HI HA UNA EXTENSA PROGRAMACIÓ INFANTIL
Redacció

Amb l’arribada del mes d’octubre, la
capital de l’Horta Sud es prepara per
a celebrar la festa dels valencians i les
valencianes: el Nou d’Octubre. Per
este motiu, l’Ajuntament de Torrent
ha preparat una agenda d’activitats
culturals, festives i tradicionals en
una nova Setmana Cultural, que estan dirigides a tots els públics, però,
sobretot, que arribarà a diferents racons de tota la ciutat. Unes activitats
“per a defendre lo nostre i posar en
valor allò que ens indentifica com a
poble”, tal i com a recordat l’aclade
Jesús Ros.
Xocolate torrentí
El xocolate de bollo, característic
de la ciutat de Torrent, estarà molt
present en esta setmana cultural, ja
que divendres dia 4 hi haurà demostracions de l’elaboració d’este tradicional dolç. Tres famílies xocolateres que encara treballen a Torrent:
Xocolates Andreu, Xocolates Rafael
Andreu i Marcilla ens mostraran tots
els passos a seguir amb diferents demostracions repartides en dos torns;
de matí a les 11 h en la plaça del Bisbe Benlloch hi participaran Xocolates Andreu; i de vesprada, a les 20.30
h, en la plaça de la Unió Musical, Xocolates Rafael Andreu i Marcilla.
En este sentit, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha recordat que el
consistori ja ha fet els tràmits perquè el xocolate de Torrent obtinga
el segell de qualitat diferenciada que
atorga la Unió Europea, “concretament el segell d’Especialitats Tradicionals Garantides (ETG) s’atorga
als productes amb trets específics
diferenciadors d’altres aliments de
la seua mateixa categoria i es produïxen a partir de matèries primeres tradicionals, o bé presenten una
composició, manera de producció o
transformació tradicionals”.
Com no podia ser d’altra manera, la
Torre tornarà a obrir les portes amb
les visites guiades nocturnes. Les
inscripcions a les visites nocturnes
cal fer-les al correu: visitestorrent@
torrent.es o en el teléfon 96 111 11
11 Ext. 1837
Esport
El nostre esport autòcton està molt
present en esta setmana cultural, ja
que es celebrarà el 7é aniversari del
la reobertura del trinquet municipal. Per això, el dia 6, els torrentins
i torrentines podran gaudir de dos
grans partides, on participaran pilotaris reconeguts. La primera constarà de un mà a mà entre Natalio II i
Mario de Riba –roja; i la segona serà
una partida professional que reunirà
Jose Salvador, Salva i Monraval, els
quals s’enfrontaran per a obtindre
la victòria a Salva Palau, Nacho i
Carlos. Estes competicions esportives començaran a partir de les 16
h. Una altra proposta és el Ral·li
Ciutat de Torrent que, per segon any
consecutiu, omplirà els carrers de
Torrent d’autèntiques joies automo-

bilístiques. En esta segona edició hi
participaran més de 30 vehicles, que
iniciaran el trajecte des de la plaça
del Bisbe Benlloch a partir de les 9
h d’este dissabte dia 5, i tornaran al
mateix punt a partir de les 17.30 h.
Trobada de Bolilleres
Els torrentins i torrentines tenen
una cita amb la tradició amb la Trobada de Bolilleres de la Comunitat
Valenciana. Més de 250 persones es
reuniran diumenge dia 6 al peu de
la Torre per a donar a conéixer esta
tècnica de randa tèxtil que consisteix a entreteixir fils que inicialment
estan enrotllats en bobines, anomenats boixets. La trobada, organitzada
per Corazones Abiertos, començarà
a les 10 h i durarà tot el matí, fins a
les 14 h.
Homenatge a la Senyera
Com cada any, la falla Sants Patrons
farà una processó pels carrers del
barri per a homenatjar la Senyera;
en l’acte participaran totes les falles
de Torrent amb la presència dels
màxims representants de cada comissió, així com les falleres majors
de Torrent i les corts d’honor. Diumenge 6 a les 19.30 h
Els més menuts i menudes de Torrent també tenen cabuda en el
programa del Nou d’Octubre. El
plat principal arribarà el dia 5 amb
un espectacle de titelles gegants de
música i llum, de la mà de Big Dancer. La plaça de la Unió Musical serà
l’escenari que acollirà, a les 20.30 h,
esta gran exhibició, que forma part
del programa Platea gràcies al conveni que té l’Ajuntament de Torrent
amb el Ministeri de Cultura. D’altra
banda, per als xiquets i xiquetes hi
haurà animacions infantils, com ara
el Conte de Jaume I, dia 6 a les 18 h a
la plaça Major; o Puff, el Drac Màgic,
una altra animació que començarà a
les 20 h, però en la plaça de la Unió
Musical.
Processó cívica
Per últim, com a commemoració de
l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de
València, Torrent celebrarà la tradicional processó cívica i homenatge
a esta figura tant important per als
valencians i valencianes. A les 19 h
eixirà des de la casa consistorial la
comitiva amb la Senyera, que serà
portada pel capità cristià, Vicent
Francés, qui anirà acompanyat de
la capitana mora, Encarna Puig; de
les falleres majors de Torrent, Alicia
Pallardó i Sandra Peris; i la reina de
l’Encontre, Maria Silla.
En acabar la processó, que arribarà
fins a la plaça Major, serà el torn de
fer el homenatge a Jaume I i el tradicional concert, enguany a càrrec del
Cercle Catòlic; una vetllada musical
amb un programa ple de partitures
de música valenciana. I per a tancar
el programa del Nou d’Octubre, un
castell de focs artificials il·luminarà
el cel torrentí i valencià.
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Paiporta farà accions
contra el canvi climàtic

L

► Imatge dels actes de l'any passat

Naix el #MocadoràFest, el
nou festival per a celebrar
el 9 d'Octubre a Paiporta

L

Redacció començaran a les 10.30 hores,

'Agència de Promoció del
Valencià AVIVA Paiporta
ha creat un nou festival, el
MocadoràFest, que concentrarà
les celebracions del 9 d'Octubre
a la localitat. El nou festival naix
amb vocació de creixement i és
una alternativa lúdica per a celebrar les arrels valencianes i recuperar representacions artístiques i costums que identifiquen
al poble valencià.
Per a la primera edició del MocadoràFest, hi haurà a Paiporta
música, danses, jocs tradicionals
i espectacles de música i teatre,
destinats principalment a l'oci
de les xiquetes i xiquets.
Les activitats del MocadoràFest

amb una cercavila amb cabuts
a càrrec del Grup de Danses de
Sant Roc de Paiporta, amenitzats amb la música del tabal i
la dolçaina. El passacarrer recorrerà diferents vies del poble
fins a arribar a la plaça 3 d'Abril,
on hi ha programats des de les
11.00 hores jocs tradicionals valencians per a totes i tots.
Per últim, La companyia La Banda del Drac oferirà el seu espectacle infantil titulat 'La Festa del
Rei', amb teatre, música i dansa,
a partir de les 12.30 hores. Hi
haurà també un detall per a totes les persones participants en
la festa.
Amb
el
MocadoràFest,

l'Ajuntament vol establir un esdeveniment lligat a la celebració
de la conquesta de València, i al
dia nacional de les valencianes
i valencians. “Ha de ser un dia
de festa i de reivindicació de les
nostres arrels, dels nostres costums, amb un element central,
que són les xiquetes i xiquets, el
futur del nostre poble, que han
de conéixer i aprendre les nostres tradicions per poder estimar-les”, ha explicat l'alcaldessa
de Paiporta, Isabel Martín.
El nom del festival prové de la
costum valenciana de regalar,
cada 9 d'Octubre, massapà amb
formes de fruites guardades en
un mocador a la persona estimada, l'anomenada 'mocadorà'.

Redacció

'Ajuntament de Paiporta reduirà un 40% les emissions
de gasos d'efecte hivernacle
procedents de la seua activitat
abans de 2030. A més, el consistori millorarà un 27% la seua
eficiència energètica, i comptarà amb un 27% d'energia procedent de fonts renovables. Així
ha quedat reflectit en l'auditoria
externa a què s'ha sotmés per tal
de complir els termes del Pacte
d'Alcaldies pel Clima i l'Energia,
a la qual es va adherir a l'abril de
2018.
Dins del PACE, que ha compromés 7.750 ajuntaments de més
de 50 països i més de 230 milions
de persones a tot el món, hi ha
cabuda també per a la participació ciutadana, un procediment
que ha començat aquesta setmana a Paiporta. Tant de manera presencial com a través d'una
enquesta en línia, la ciutadania
pot dissenyar la forma en què
l'Ajuntament complirà els objectius, prioritzarà vies per a aconseguir-los i modularà la reconversió i la millora en l'eficiència.
A la trobada, que tindrà continuïtat en els pròxims mesos, varen assistir les AMPAs d'escoles
i instituts, associacions locals,
com Aldis, el Grup Scout Gaia o
El Barranc, partits polítics i persones a títol individual. Com que
el procés està obert, encara es
poden sumar més entitats i persones en futures cites.
La Regidoria d'Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat
mantindrà les trobades ciutadanes per tal d'anar adaptant les
solucions a les necessitats de
cada moment, i per a que la ciutadania conega els avanços que

s'estan portant a terme. De fet,
l'Ajuntament de Paiporta reconvertirà en breu a energia solar
fotovoltaica cinc dependències
municipals: la casa consistorial,
el Centre Cultural, l'Auditori Municipal, i els CEIPs Lluís Vives i
Ausiàs March.
Altres mesures que s'han
implantat
recentment
son
l'adquisició de 7 furgonetes i
vehicles 100% elèctrics per a la
brigada municipal i l'empresa
pública de serveis ESPAI. A més,
s'ha apostat per una mobilitat
més sostenible seguint les directrius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que
ha suposat la construcció de 3
quilòmetres de carrils bici per a
connectar els existents, dins del
nucli urbà, i unir Paiporta amb
localitats veïnes com Picanya
i Benetússer, a més d'habilitar
l'accés al futur anell verd metropolità.
Els compromisos
Per a establir els objectius,
s'ha analitzat el consum energètic derivat de l'activitat de
l'Ajuntament, és a dir, en edificis públics, enllumenat i flota
municipal de vehicles. El punt
de referència és l'any 2010, i
l'objectiu és que al 2030 s'haja
augmentat l'eficiència energètica un 27%. Així, es passarà d'un
consum total de 151.660,13MWh
a 110.711,89MWh, amb una reducció de 40.948,23MWh.
A més, el PACE també compromet l'Ajuntament a iniciar
campanyes de conscienciació
de la població, ja que està demostrat que la major part de les
emissions de gasos provenen
d'activitats privades.
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Lliurament dels Premis
9 d'Octubre a Alboraia
ENGUANY ELS PREMIS CELEBREN LA SEUA 11A EDICIÓ

E

Redacció cèniques per la seua implicació

l dia 9 d'Octubre es realitzarà l'acte institucional de
lliurament del més destacat dels guardons de la nostra
localitat, els ja tradicionals Premis 9 d'Octubre, que com cada
any reconeixen la trajectòria i
labor de veïns, veïnes, associacions i col·lectius destacats del
nostre poble, Alboraia.
Enguany les categories i les
persones premiades són les següents: El premi a l'Educació
Musical recau sobre la Escola de
Musica Alboraia (UTEM). Teatre
El Crit rebrà el guardó d'Arts Es-

amb aquesta disciplina.
El guardonat pel Mèrit Esportiu serà Andreu Greses Rochina,
a causa de la seua trajectòria
al món de l'esport. Enguany el
premi Dona i Igualtat serà per a
Batucanya Carraixet. En la categoria de Convivència el premiat
serà Ramón Forner Ferrer.
El químic i acadèmic Enrique
Vaqué Urbaneja serà el guardonat a la categoria de Cultura. La
Menció Especial recaurà sobre
el rector José Vicente Olmos.
La categoria de Ciència i Innovació honrarà enguany al mate-

màtic José Bonet Solves.
El premi Horta i Tradició premiarà a Mari Carmen Montañana Baset. I finalment el Premi
d'Honor, que premiarà la trajectòria de Cristòfol Martí Adell.
Activitats commemoratives
El 9 d'Octubre es celebra el Dia
de la Comunitat Valenciana, que
commemora l'entrada a la ciutat
de València del rei Jaume I, en
1238. Com tots els anys i amb
motiu d'aquesta celebració, des
de l'Ajuntament d'Alboraia s'han
organitzat diferents esdeveniments i activitats.

► L'alcalde, durant els premis de l'any passat

A més, és la data en la qual es
realitza el destacat acte de lliurament dels tradicionals Premis 9 d'Octubre. De l'1 al 8
d'octubre es podrà observar una
exposició de bibliomurales del 9
d'Octubre, a la Biblioteca Pública Municipal.
El dissabte 5 d'octubre tindrà
lloc un concert gratuït de la Borriana Big band, a les 22:30h en
la Plaça del Carme. En aquest
concert s'interpretaran cançons
valencianes de diferents grups i

intèrprets, tant actuals com tradicionals. També tindrà lloc el
mateix dia una mocadorà a la biblioteca, amb una àgape de benvinguda. El dilluns 7 d'octubre hi
haurà un contacontes sobre les
llegendes de Jaume I, a les 18.30
a la biblioteca, que també es realitzarà el dimarts 8, en aquesta
ocasió amb un repertori de contes valencians. Per finalitzar, el
9 d'octubre tindrà lloc l'acte de
lliurament dels premis homònims.

'Apa' i la banda del
Casino Musical
oferiran el concert del
9 d’Octubre a Godella

E

Redacció

l proper dimecres 9
d’octubre, amb motiu de la
festivitat del poble valencià
i seguint la tradició dels últims
anys, la banda del Casino Musical de Godella oferirà un concert
gratuït per a tot el veïnat del municipi. En aquesta ocasió ho farà
en companyia del cantant Josep
Aparicio ‘Apa’, que presentarà el
seu nou disc, Cançons a banda.
Enguany, el concert del 9
d’octubre es trasllada al teatre
Capitolio a les 12 h. Abans, però,
assistirem a una cercavila amb
la banda del Casino pels carrers
de Godella, a la qual es convida a
sumar-se a tots els veïns i veïnes
del poble.
Per al president del Casino Musical, Javier Llorens, «sempre és
un honor posar la música en la
nostra festa». Enguany, afegeix,
«el nostre concert del 9 d’octubre
tindrà un caràcter doblement
especial. En primer lloc, per estar emmarcat dins dels actes del
bicentenari de la nostra banda. I,
en segon, per fer-ho acompanyats d’una de les grans veus del
cant d’estil valencià com és el
nostre benvolgut Apa».
Josep Aparicio és tot un referent
en el món del folklore i la música
tradicional valenciana. Amb una
trajectòria de més de 40 anys dalt
dels escenaris, Apa ha portat el
nom de Godella per tota la geo-

grafia valenciana i espanyola. En
este nou disc, Cançons a banda,
l’artista ha volgut retre el seu particular homenatge al bicentenari
de la banda de Godella, i oferirà tot un repertori de cançons
acompanyades de la música
d’esta formació.
En la primera part del concert,
Apa interpretarà els temes Sentiments, L’amistat, Ací em pariren,
Caterinet i Mai més. En la segona, el cantaor estarà acompanyat
de Ricardo Esteve, amb qui oferirà temes d’este nou disc. I, per
tancar el concert, sonaran, amb
la col·laboració de la banda del
Casino Musical de Godella, Contra-bolero, Farcell de cobles, No
paren de mirar-nos, Rodolí de
llanda i Malaguenya.
L’acte estarà presentat per Silvia Escribà Baixauli.
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Torna “Contertúlies”,
un espai de reflexió
per a dones impulsat
des d’Espai dona
de Burjassot

L
► Tradicional calderes

Arròs amb fesols i naps i
jocs per a totes les edats
centraran els actes del
9 d'Octubre a Burjassot
SERÀ A LA PINEDA DE LA CASA DE LA CULTURA

B

Redacció tampoc faltaran els components

urjassot va a viure la festivitat de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre,
amb una jornada festiva en què
les tradicional calderes d'arròs
amb fesols i naps començaran
a cuinar-se de bon matí a la Pineda de la Casa de la Cultura per
poder servir aquest gran plat valencià a totes i tots els veïns del
municipi.
El citat espai municipal serà el
punt de trobada d'aquesta gran
celebració que començarà a les
12:00 hores amb una Fira Infantil amb jocs per als xiquets de
la casa i, també, per a adults de
la mà de l'Equip de Jocs Tradicionals de "El Piló". Aquest any

de Futbol Taula Burjassot que
estaran realitzant una exhibició
del seu conegut futbol de botons.
La Comissió de Festes de Sant
Roc 2020, comptant amb el patrocini de l'Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria
de Festes, dirigida per Manuel
Pérez Menero, és l'encarregada
aquest any de l'organització
d'aquest dia de festa per a Burjassot.
Des de la Clavaria i la Regidoria
de l'Ajuntament recorden a tots
els veïns i les veïnes que vajan a
gaudir d'aquest deliciós plat que
han d'acudir amb plat i coberts a
la Pinada.

Calderes
Les calderes es duran també,
com és tradició, a la Llar Sequera i després d'aquesta visita, començarà el repartiment d'arròs
a la pròpia Pinada de la Casa de
Cultura, sobre les 14:00 hores.
A més de l'Entitat Cultural Valenciana El Piló i Futbol Taula
Burjassot, també van col·laborar
en el desenvolupament i la celebració del 9 d'Octubre a Burjassot, l'Agrupació de Falles,
les Clavariesses de la Mare de
Déu del Cap, de la Trobada i de
l'Assumpció , les Festes de Capità Uribarry, 613 Habitatges i
Santa Gemma, l'AV Mestre Lope
i l'Associació Cultural Andalusa
Al-Andalus 25 Burjassot

a regidoria d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament
de Burjassot, dirigida directament des de l’alcaldia, a
través del treball d’Espai dona,
el Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones, aprofita l’inici
del nou curs per a reprendre una
interessant iniciativa orientada
a dones. Es tracta de “Contertúlies”, un espai obert a la reflexió
i el diàleg, basat en paràmetres
d’igualtat i perspectiva de gènere.
Les vesprades de “Contertúlies”
es duran a terme en dimecres
alterns, sent el seu horari, de
17:30h a 19:30h i la Casa de Cultura, l’espai físic per a aquestes
vesprada de tertúlia. La primera
sessió de “Contertúlies” tindrà
lloc el 2 d’octubre. Les següents
sessions tindran lloc el 16 i el 30
d’octubre; el 13 i el 27 de novembre, i també l’11 de desembre. En
el futur pròxim, es tancaran les
sessions per als primers mesos
de 2020.
“Contertúlies” és un grup obert

a totes les dones de Burjassot.
Els únics requisits és ser major d’edat i acudir a les tertúlies
amb actitud proactiva, curiositat, idees i ganes d’aportar experiències i opinions. Cada trobada tindrà com a eix de la reflexió
un tema diferent d’acord amb
els continguts que, per majoria,
s’acorden com a interessants.
Així, a l’inici de cada tertúlia, la
coordinadora del programa desenvoluparà breument el tema de
la vesprada per a, a continuació,
obrir la tertúlia a totes les participants. A més i com a complement, es realitzaran lectures
d’articles, exercicis conjunts,
composicions, visionat de vídeos
etc…amb l’objeticu d’augmentar
la participació del grup.
En l’última part de cada sessió,
es registraran, per escrit, les conclusions generals sobre el tema
abordat, per a així ser assimilades i integrades, de manera que
puguen significar un canvi positiu en les actituds, pensaments i
emocions de les “contertúlies”.

Reunión para mejorar el
centro de especialidades
de Burjassot
El Alcalde de Burjassot, Rafa
García, se ha trasladado esta
mañana hasta la Conselleria de
Sanidad para mantener una reunión de trabajo con Concha Andrés, secretaria autonómica de
Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Generalitat Valenciana.
Con este encuentro, el Alcalde
ha querido abordar con la secretaria autonómica la situación en
la que se encuentra el Centro de
Salud II de Burjassot, así como
las reivindicaciones que desde
hace tiempo viene reclamando
el personal sanitario.
Andrés, conocedora de la situación actual del Centro de
Especialidades, ha manifestado
la voluntad y predisposición de
la Conselleria para, a la mayor
brevedad posible, comenzar a
acometer las mejoras más acuciantes que precisa el espacio.
Como primer paso, la secretaria
autonómica se ha comprometido, en breve, a visitar junto con

el Alcalde el centro de salud,
hablar con los profesionales sanitarios, recoger sus impresiones y explicarles las actuaciones
que desde la Conselleria están
proyectadas para efectuar en el
Centro de Salud.
Valoración
“Es muy importante la sintonía existente entre las distintas
administraciones con el fin de
lograr el objetivo común, que
es la mejora de la atención sanitaria para los ciudadanos y la
mejora de las instalaciones que
redundará en el bienestar también de todos los trabajadores, y
estamos seguros que en un corto
espacio de tiempo se van a hacer
realidad. Agradezco la atención
que nos ha prestado la secretaría autonómica y el gran interés
que ha demostrado en las instalaciones de nuestra ciudad”, ha
manifestado el Alcalde de Burjassot, Rafa García.
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► Actos celebrados el pasado año

Alfafar celebra su XXIII
edición de los homenajes
9 d’Octubre

EL ACTO SERÁ EL DÍA 8 EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
Redacció 19h en la Plaça de l’Ajuntament
’Ajuntament d’Alfafar, a de la mano de Alfafar Balla Dantravés de su concejalía de ses.
Cultura, organiza el próxi- En esta ocasión, los homenamo martes 8 de octubre la XXIII jeados son dos; la cuadrilla de
edición de los homenajes 9 trabajadores “Los Calderas” y la
Comunidad de Regantes del Cad’Octubre.
El acto, que se celebrará en el nal de riego del río Turia.
La cuadrilla de trabajadores
salón de plenos de l’Ajuntament
d'Alfafar y estará abierto a toda Los Calderas estaba formada
la población, comenzará a las por Aurelio Sánchez, José Casti-

L

llo, Antonio Rodríguez, Agustín
Martínez, Juan Castillo, José María Carreño, Manuel Rodríguez,
Celestino Heredia y Eugenio
Sánchez y fueron quienes iniciaron la construcción del Parque
Alcosa, situado en la partida de
Orba de Alfafar. Este enclave urbanístico se desarrolló durante
la mitad de la década de los años
60 del pasado siglo y, duran-

te esos años, se instalaron allí
familias mayoritariamente de
Castilla La Mancha, Andalucía
y Extremadura. Este grupo de
jóvenes, que venían del pueblo
castellano de Bogarra, iniciaron
las canalizaciones y toda la infraestructura de las primeras 136
viviendas de protección oficial.
Reconocimiento
Por otro lado, el consistorio
quiere reconocer la labor de la
Comunidad de Regantes del Canal de riego del río Turia.
Esta entidad, que se remonta
al año 1822, representa a todos
los que trabajan en la marjal de
Alfafar y su función ha sido imprescindible para la economía
agrícola del municipio de Alfafar.

Entre algunas de las características de esta comunidad se
encuentra la defensa y la protección del medio ambiente,
especialmente de todo lo que
favorezca un ecosistema donde
convivan la fauna y la flora de la
marjal.
Además, dentro de su estructura orgánica, la Comunidad
ha dado un salto importante
recientemente con la inclusión
de una ingeniera agrícola en su
Junta Directiva.
Desde el Consistorio se realiza este acto para agradecer a la
población de Alfafar todo lo que
hacen en pro de la cultura del
municipio, por llevar el nombre
de Alfafar en todo lo que hacen
y por su trabajo y dedicación hacia el mismo.
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Variada programació
cultural i festiva a
Rafelbunyol amb
motiu del 9 d'Octubre

NOMBROSES ACTIVITATS DEL 8 AL 12

L

Redacció per als més xicotets i les xicote-

’Ajuntament de Rafelbunyol del 8 al 12 d’octubre
commemorarà el "Dia de la
Comunitat Valenciana” amb una
variada programació cultural i
festiva.
Comencem amb rock per a tota
la família, de la mà del grup “Nanets Band Rock” i el seu concert

tes de la casa, el pròxim dimarts,
8 d’octubre, a les 19:30 hores en
la plaça de la Corona.
En acabar el concert, a les 21
hores, la plaça s'omplirà de llum
i olor de pólvora, amb un correfocs a càrrec de “Els Dimonis de
Massalfassar”.
A l’endemà, 9 d’octubre, la bona

► Acte d'aplec de l'any passat

gastronomia serà l'eix central. La
penya El Pilar serà l’encarregada
de l'elaboració d'un dels plats
més típics valencians: la caldera.
Multitud de calderes s'estendran
pel carrer Magdalena perquè tot
qui ho desitge que puga portarse a casa la seua ració per tan sols
2 euros. El repartiment es durà a
terme partir de les 14 hores.

Els actes continuen, el dissabte
dia 12 d’octubre amb la música i
la tradició com a protagonistes.
A les 18:30 h se celebrarà el 5é
Aplec de Dolçainers i Tabaleters
i danses valencianes.
Un esdeveniment que començarà amb un passa carrers
des de la Plaça de l’Ajuntament
fins a la Residència.

Conclòs el aplec, i ja al recinte
de l’Auditori Rafelbunyol, a les
20:00 inaugurarem el Festival
de Música Contemporània Rafel
Festival amb un concert gratuït
de "Fukio saxophone Quartet",
grup guanyador de la primera
edició del Concurs internacional d'interpretació de Música de
nova creació “Re_Cre@”.

PER A XIQUETAS I XIQUETS
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Mans al Riu

Voluntaris retiren 11 tones de residus
dels rius de la Comunitat Valenciana
'Mans al Riu' és una campanya
anual de neteja d'espais fluvials
impulsada per la Fundació Limne,
amb objectiu fer públic l'estat de
conservació dels rius i riberes, fomentar la consciència ciutadana
cap a la conservació dels rius i netejar de residus els entorns naturals en què s'actua.
L'activitat, que s'ha dut a terme
aquest cap de setmana, ha congregat 721 voluntaris ambientals
i veïns de les localitats d'Albalat
de la Ribera, Alfarb, Altea, Alzira,
Beniarbeig, Bétera, Borriana, Canals, Carcaixent, Carlet, Catadau
, Gandia, Guardamar del Segura,
l'Alcora, l'Alcúdia, l'Eliana, la Pobla
de Vallbona, Llombai, Manises, Ondara, Quart de Poblet, Sot de Xera,
Sueca, Vilallonga, Xixona i Yátova,
que s'han unit per netejar els residus que han trobat en les ribes dels
rius de la seua població.

MOTS ENCREUATS...

Des Limne assenyalen que "la
campanya Mans al Riu vol assenyalar que molts trams de riu
s'utilitzen,
incomprensiblement,
com abocadors il·legals". Tant és
així que, en el transcurs de la jornada de neteja de rius han recollit centenars de bosses industrials
d'escombraries amb residus urbans (plàstics, llaunes, vidre, etc),
si bé l'organització ressalta la
presència massiva d'objectes més
voluminosos, com neveres, sofàs,
pneumàtics, cadires, matalassos,
sanitaris, restes de vehicles, material electrònic i altres objectes que
no haurien d'estar en el llit del riu.
L'estimació global de pes recollit,
entre bosses i residus voluminosos,
deixa la impressionant xifra de
11.633 quilograms retirats dels
nostres espais fluvials.
Segons van explicar des de
l'Ajuntament de Manises "més de
20 joves han netejat, de manera

voluntària, el Riu Túria al seu pas
per Manises, més concretament
la zona de La Presa, en una acció
organitzada per la Fundació Limne
en la desena edició de la seua tradicional campanya «Mans al Riu»
amb la qual han col·laborat les regidories de Medi Ambient i Joventut
de l’Ajuntament de Manises".
L'activitat, si bé té un marcat
caràcter lúdic i didàctic, pretén
millorar els espais fluvials en què
s'actua, posant l'accent en els mitjans que existeixen per gestionar
els residus. "Resulta il·lògic que hui
dia s'abandonen residus als rius
existint serveis de recollida, fins
i tot porta a porta, i una xarxa
d'ecoparcs", assenyalen fonts de
l'entitat conservacionista.
La campanya, que celebrava
aquest any la seua desena edició,
ha aconseguit al llarg de la seua
trajectòria clausurar abocadors

SABIES QUE...

il·legals i millorar l'estat de moltes
riberes.
"L'èxit de la campanya", comenten els organitzadors, "comença
a l'acabar el Mans a Riu, quan els
participants difonen dins del seu
cercle familiar o d'amistats tot el
que han vist i les alternatives que
existeixen per gestionar millor els
residus". Altres localitats, com Alborache, Algemesí, Catarroja i el
Verger, que no han pogut sumar-se
a aquesta convocatòria, entraran
en la campanya celebrant el 'Mans
a l'Riu' en les pròximes setmanes,
sumant així la participació global
de 30 municipis.
La Fundació Limne agraeix el
compromís dels ajuntaments i voluntaris implicats, així com el patrocini de Global Omnium i Ecovidrio
que ha permès, un any més, portar
aquesta campanya de voluntariat
ambiental als nostres rius.

A DIBUIXAR...
Com t’agradaria que fora el teu col·legi?

Les sargantanes són una espècie de fardatxo que
amaguen una sèrie de secrets com el fet de tindre una
vista molt aguda; algunes com la iguana verda tenen una
espècie de tercer ull en la part superior del cap i a unes
altres, els creix una cua nova quan se separa d’ella en ser
atrapada per aquesta part del seu cos.
És un animal molt adaptable, pot viure còmodament en
qualsevol part del món. Trobem sargantanes en els cinc
continents menys a l’Antàrtida.
Són animals de sang freda pel que els encanta prendre el
sol i utilitzen les seues llengües com a principal
òrgan sensorial.

Envia’ns el teu dibuix a dibuixos@elmeridiano.es
i el publicarem en les nostres xarxes socials!
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