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Pensemos en algún edificio que po-
dríamos considerar singular por su 
altura respecto al entorno en el que 

está. Ese es el concepto de rascacielos. 
Su número de plantas es relativo, sim-
plemente sobrepasa la altura de todo lo 
que tiene alrededor. Había 'rascacielos' 
de hasta 6 plantas en la antigua Roma, y 
torres medievales que superaron los 80 
metros de altura, pero el rascacielos que 
conocemos hoy está ligado al concepto 
de modernidad y tiene que ver con la tec-
nología de las grandes estructuras. La Es-
cuela de Chicago construyó los primeros 
a finales del s. XIX, con un material que 
revolucionaría la historia de la arquitec-
tura, el acero. 
    A partir de entonces, se empezó a plan-
tear qué imagen debería tener un edifico 
esbelto destinado a viviendas u oficinas, 
y así se fueron dando casos en los que se 
ensayaban fachadas cada vez más ligeras, 
acristaladas. En Nueva York en los años 
30 se diseñaron edificios que transmitían 
esa imagen singular y moderna, donde 
no todo era la altura. Y de ahí, el concep-
to de rascacielos cruzó fronteras y se con-
virtió en competencia de prestigio entre 
ciudades, algo similar a lo que había ocu-
rrido con las catedrales medievales siglos 
atrás.
    En la ciudad de València, como en otros 
lugares, los 'rascacielos' se han ido crean-
do al tiempo que se definía la propia ciu-
dad moderna. Ha sido precisamente la 
historia la que ha construido estos edifi-
cios que antes fueron 'altos' y que quizá 
ahora ya no lo son. ¿Cuáles son los rasca-
cielos de València?  
    Probablemente todo empezó en el en-
torno de la nueva plaza del Ayuntamien-
to, cuando a finales de la década de los 
años 20 se construyeron esos grandes 
edificios que parecían de piedra, pero 
que en realidad escondían ligeras estruc-
turas de hierro que les permitían alcan-

zar las 9 o 10 alturas. Arquitectos como 
Javier Goerlich o Joaquín Rieta fueron 
pioneros en ello. El siguiente paso fue la 
apertura de la Avenida del Oeste, lleva-
da a cabo a partir de los años 40 y cuyos 
edificios siguieron la estela del 'rascacie-
los moderno', llegando hasta las 12 altu-
ras. Algunos de ellos experimentaron un 
cambio de estilo asociado a esta tipolo-
gía de edificio, pasando del historicismo 
neobarroco al elegante racionalismo de 
líneas puras, que trajo a la ciudad los ecos 
del Movimiento Moderno internacional. 
Buen ejemplo de ello es el Edificio Merle 
de la Plaza de San Agustín, en el encuen-
tro de la calle San Vicente con la Avenida 
del Oeste, y cabeza visible de esta última.      
      Entre los años 1946 y 1959 el arquitecto 
Ignacio de Cárdenas construyó este ras-
cacielos de 14 alturas, cuyas líneas curvas 
en chaflán superaban en modernidad a lo 
construido hasta entonces en el entorno.
En 1954 se empezó a construir la Torre de 
València, del reconocido arquitecto ma-
drileño Luis Gutiérrez Soto. Un edificio 
de 18 alturas a la cabeza de la ya verte-
brada Gran Vía Marqués del Turia, sím-
bolo del ensanche de la ciudad. Se trató 
de adaptar la tipología de vivienda bur-
guesa (gran superficie, doble acceso, luz 
y ventilación) a una estructura racional y 
esbelta, y con una imagen desprovista de 
ornamento que combina el ladrillo cara-
vista con grandes balcones a modo de te-
rrazas. Cuando se terminó en 1960 fue el 
edificio más alto de la ciudad, título que 
se irá trasladando a posteriores construc-
ciones sucesivamente.
     En efecto, en 1963 el título pasó a la co-
nocida 'finca de hierro' (Edificio Garce-
rán), año en que se terminó de construir 
este edificio en la Plaza de San Agustín. 
Los arquitectos Vicente Figuerola y Vi-
cente Aliena desarrollaron un ambicioso 
programa de viviendas que ocupaba una 
manzana entera y 22 alturas en el centro 

de la ciudad, y efectivamente con una es-
tructura de hierro (aunque en contra de 
lo que mucha gente piensa, no fue el pri-
mero de València en utilizar este mate-
rial, como se ha visto), que vertebró esta 
inmensa mole. 
     Una vez superado el traumático epi-
sodio de la riada del 57 e iniciado el de-
sarrollismo de la década de los 60, otras 
ambiciosas promociones se llevaron a 
cabo en València. En 1961 se empiezan a 
construir dos grandes torres de viviendas 
en otros puntos estratégicos de la ciudad 
como es el cruce de la Avenida del Puerto 
con Manuel Candela, o la Plaza de Espa-
ña. El primero, conocido como Balcón 
de Levante, es obra de los arquitectos 
Cayetano di Borso (autor del Teatro Rial-
to,1935-) y Rafael Contel, y fue diseñado 
al más puro estilo racionalista, donde las 
líneas verticales y los enormes pilares vis-
tos en planta baja le dieron una imagen 
de vanguardia, terminándose en 1966. 
Algo similar ocurrió con la Torre Medite-
rránea de la Plaza de España, concluida 
en el 67, con la firma de los arquitectos 
Roberto Soler y José Serra. Está dispuesta 
en chaflán recto y con un cuerpo central 
de 19 alturas, que se diferencia de los dos 
laterales, más bajos y alineados con el 
resto de construcciones adyacentes de la 
manzana (excelente operación repetida 
en numerosos casos en los que un edifi-
cio en altura se sitúa en el cruce de dos 
calles). 
    Más allá del racionalismo de líneas 
rectas, algunas operaciones posteriores 
buscaron una nueva expresividad, con-
virtiendo a la torre de viviendas en un 
elemento estético singular. El edificio del 
cruce del Paseo de la Alameda con Micer 
Mascó fue construido entre 1963 y 1969 
por Miguel Colomina, uno de los grandes 
arquitectos valencianos del s. XX. Co-
nocemos su imagen de ladrillo marrón, 
y sus 15 alturas divididas por rotundas 

líneas horizontales blancas, y planos de 
fachada quebrados formando entrantes y 
salientes. Junto a él, otro de los grandes 
símbolos de la modernidad valenciana, 
la singular Torre de Ripalda, conocida 
como La Pagoda, por la disposición de 
las jardineras que forman cada piso y cu-
yos remates recuerdan en cierta manera a 
un templo oriental. Antonio Escario, José 
Antonio Vidal y José Vives diseñaron y 
construyeron este edificio - manzana de 
viviendas entre 1969 y 1973, en el terreno 
que ocupó el curioso palacio neogótico 
que le dio nombre. 
     Y en esta sucesión de edificios singula-
res y altos, llegamos al frenético episodio 
constructivo de los primeros años del s. 
XXI. El 'boom' inmobiliario construyó en 
València otras torres, aun más altas, que 
cambiaron el ladrillo por la fachada ali-
gerada de paneles de aluminio, y la per-
sonalidad del diseño de sus autores por 
programas estandarizados donde el pro-
motor seguramente buscó una imagen 
más simplificada y convencional. 
    Eso sí, la carrera por el título de edifi-
cio más alto de la ciudad seguía, y en la 
actualidad se lo disputan dos edificios 
que representan el desarrollo urbanísti-
co de las dos nuevas grandes áreas de la 
ciudad. En 2002 se terminó de construir 
la Torre de Francia, de 35 alturas, en el 
entorno de la Ciudad de las Ciencias, y en 
2006 el Edificio Hilton (ahora Meliá) en la 
Avenida de las Cortes Valencianas, con 32 
pisos. 
     Lo cierto es que con total probabilidad, 
la competencia entre rascacielos seguirá 
en esta ciudad, y en otras. Y se definirá en 
esa dicotomía entre la carrera por las al-
turas y el diseño singular, o dicho de otro 
modo, entre la tecnología y la belleza. 
Como hemos dicho, la historia irá colo-
cando en cada lugar esos nuevos edificios 
altos, que seguirán siendo lo que fueron 
sus predecesores: hitos modernos. 

Hitos modernos, los rascacielos de València
Jaime Alcayde - Arquitecto
jaimealcayde@gmail.com Patrimonio transformado

►  Edificio Merle.,1959. ►  Finca de hierro, 1963. ►  Balcón de Levante, 1966. ►  La Pagoda, 1973. ►  Torre de Francia, 2002.



El Museu de la Rajoleria 
de Paiporta va acollir el V 
Fòrum Comarcal El Me-

ridiano per a parlar d’Igualtat. 
La trobada va servir per a ana-
litzar la igualtat des de diferents 
perspectives. A més, es va parlar 
també sobre estereotips, sobre 
la manca d’educació sexual en 
matèria d’igualtat i la necessitat 
d’empoderament de les dones.

· Les dones continuen 
sofrint agressions 
sexuals, violència 
masclista, bretxa 
salarial i sostre de 
vidre. En què s’està 
fallant?, Falta formació?, 
Falta conscienciació o 
recursos? És la justícia 
suficientment dura amb 
aquests casos? 

Mª José Clarí.
Hem avançat molt 
i les persones amb 
responsabilitat po-

lítica han fet moltes coses però 
crec que falta molt més, com per 
exemple, recursos, consciencia-
ció, formació i sensibilització a 
la ciutadania. Sobre la justícia no 
s’aplica la perspectiva de gènere 
en l’aplicació de la llei i ací és on 
es falla, es qüestiona a la víctima 
en lloc d’assenyalar al que mal-
tracta.

Antonia Bueno.
Hi ha tres pilars fo-
namentals, educa-
ció, cultura i infor-

mació i encara queda molt per fer. 
La publicitat també té molt camí 
per recórrer respecte a la imatge 
de la dona. Crec que les adminis-
tracions haurien de prendre me-
sures. Respecte a la justícia, tenim 
l’exemple de La manada amb una 
pena de 9 anys, és un exemple de 
que la justícia deixa molt a desitjar.

Queda molt camí per 
recórrer, la igualtat és una 

carrera de fons.
Isabel García

Isabel García.
Tenim Pacte d’Estat, 
Pacte Autonòmic i 
la xarxa de munici-

pis contra la violència de gènere. 
Les administracions estan fent, 
encara que hi ha una mancada 
de coordinació i, per tant, les 
coses no avancen perquè s’està 
actuant després de (i cal actuar 
abans de), i per això cal fer-ho 
des de l’educació, cal ensenyar-
los que tots som iguals i trencar 
estereotips. A partir de l’educació 
començarem a construir una so-
cietat nova.

Isabel Martín.
En la lluita contra la 
violència masclista 
arribem tard i jo crec 

que això és conseqüència a la fal-

ta d’interés polític durant molts 
anys. Ara tenim el Pacte d’Estat 
i Autonòmic, els Ajuntaments 
estem invertint en polítiques 
d’igualtat, però hi ha hagut mol-
tes dones que s’han quedat pel 
camí. Cal incidir en l’educació 
per a aconseguir igualtat, i ací 
també les retallades que hi ha 
hagut en educació durant tants 
anys han influït en què no es 
desenvoluparen accions i activi-
tats per al foment de la igualtat. 
Sobre la justícia, és possible que 
tinguem una de les legislacions 
més dures d’Europa, el que falla 
ací és que molts dels jutges te-
nen uns models patriarcals molt 
interioritzats.

Guillermo Blanco.
No pot ser que una 
dona que estiga tre-
ballant puga tindre 

por a tindre fills o que tinga més 
opcions laborals un home amb 
30 que una dona amb 30, pel 
fet que pot ser mare. El sistema 

està fallant perquè el sistema no 
protegeix a la dona. Respecte a 
l’educació en la igualtat, a un xic 
de 13 anys, encara que faces xa-
rrades ja té una opinió pròpia. Un 
xiquet pot ser modelat en igual-
tat però des de l’inici. Cal ficar-se 
abans en els col·legis, per a in-
formar i formar sobre igualtat. I 
respecte a la violència de gènere 
falten recursos i hi ha manques, 
quan una dona és víctima de vio-
lència de gènere compta la seua 
història en la denúncia i la torna 
a comptar al seu agent de protec-
ció, i si l’agent protector canvia 
l’ha de tornar a contar, aqueixa 
erosió que pateix aqueixa dona 
fa que ella puga plantejar-se se-
riosos dubtes sobre el sistema, i 
això és lamentable.

Portem molts anys de
retard en matèria 

d’igualtat.
Isabel Martín

Àlex Micó.
Hi ha dos aspectes 
que crec que s’estan 
fallant: prevenció i 

recursos. Respecte als recursos 
hi ha més voluntat política que 
mai, però hi ha molt pocs recur-
sos. Els Ajuntaments haurien de 
recuperar les competències prò-
pies per a poder obrir un centre 
comarcal per a les víctimes de 
violència de gènere, per exem-
ple. Sobre la prevenció, cal ins-
truir als formadors dels centres 
docents. El feminisme i la igual-
tat estan en disposició cultural 
de plantejar un nou paradigma 
perquè tots puguen conviure en 
igualtat. Les dones estan rebent 
polítiques públiques encamina-
des a l’apoderament, i s’ha de 
continuar destinant més recur-
sos per a això, i els homes tam-
bé han de rebre formació bàsi-
ca per a entendre que des de la 
igualtat entre homes i dones es 
viu millor.

Isabel García

Diputada d’Igualtat

Isabel Martín

Alcaldessa de Paiporta

Mª Ángeles Martínez
Fiscal de la Fiscalía 

Provincial de València

Àlex Micó
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Antonia Bueno

Actriu i dramaturga
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Representant de la 
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David Ferrer
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David Ferrer.
La solució no està 
només a les esco-
les, perquè quan 

ixen a la societat veuen una cosa 
completament diferent, que és 
el patriarcat. El canvi de societat 
ha de ser global. Els professors 
han d’estar formats per a educar 
en igualtat als alumnes i, d’altra 
banda, els homes necessitem for-
mació en igualtat i deuen les insti-
tucions posar recursos per a això. 

El professorat ha
d’estar format en igualtat.

David Ferrer

Mª Ángeles 
Martínez.
La didàctica falla to-
talment, és necessari 

formar en igualtat als homes. Cal 
ser crítics i canviar la didàctica.

Isabel García.
Programa Nagore se 
centra en això, a fer 
polítiques transver-

sals en igualtat per a pares, ma-
res, professors i alumnes. Jo no 
compartisc el concepte de noves 
masculinitats perquè al final ens 
trobem que el dia 8 de març els 
premis de l’Ajuntament de Va-
lència es donen als homes per 
la igualtat en lloc de a les dones 
que fa 20 anys que lluiten per la 
igualtat i sense cap mena de re-
curs.

Per a molts experts la 
clau capaç de donar una 
bolcada a la situació la té 
la joventut, no obstant això, 
un estudi elaborat pel CIS 
l’any 2017 concloïa que el 
33% dels joves espanyols 
consideren acceptable que 
la seua parella li controle. 
També un estudi elaborat 
per l’Institut de la Joventut 
deia que el 43,18% de 
les joves i el 36,95 dels 
joves estan d’acord que 
hi ha poc rebuig social 
als maltractadors i el 52% 
de les joves enquestades 
«s’han sentit ridiculitzades» 
per la seua condició 
sexual. Quina valoració feu 
d’aquesta realitat?

David Ferrer.
La introducció de 
noves tecnologies 
també són claus en 

aqueixes xifres perquè els joves no 
són conscients del risc que això 
comporta. 

Mª Ángeles 
Martínez.
Els joves repetei-
xen el que veuen i 

aqueixa és la realitat de la nostra 
societat. No hi ha una formació 
sentimental ni en els adults ni en 
els joves. Les frustracions no se 
saben assimilar i s’entén qualsevol 
tipus de control com una manifes-
tació d’afecte. A més la llibertat 
sexual de la dona es ridiculitza. 
Actualment qualsevol dona que 
exerceix la seua llibertat sexual i té 
la iniciativa a una relació se’l con-
sidera una dona fàcil. 

Els homes han 
d’entendre que des de 

la igualtat entre homes i 
dones es viu millor.

Àlex Micó

Isabel García.
Vivim en la societat 
de la immediatesa i 
per a alguns homes 

la dona és l’objectiu de desig, la 
volen ja i l’agafen. Per posar un 
exemple, en un dels tallers que 
fem de formació, un xic ens va dir 
que si veu a una xica amb mini fal-
da i tanga al parc és que se li està 
insinuant. Llavors la nostra tèc-
nica en igualtat li va dir al xaval, 
dóna’m el teu mòbil (que el tenia 
damunt de la taula), és que porta 
una funda molt bonica, està a la 
vista i se m’està insinuant, així que 
l’agafaré. En aqueix moment, el xic 
es replantejà el que havia dit.

Isabel Martín.
Els joves d’ara són els 
que han patit l’època 
de les retallades i no 

s’han invertit recursos en igual-
tat. Pense que cal apostar per 
l’educació. També és important en 
aquest sentit els mitjans de comu-
nicació, la televisió o les pel·lícules 
on hauria d’haver-hi un obser-

vatori real i gastar un llenguatge 
igualitari. La televisió és dinamita 
per a marcar rols i estereotips.

Hi ha moltes 
discriminacions fruit d’una 

concepció masclista de la 
nostra societat.
Mª Ángeles Martínez

Guillermo Blanco.
Les xarxes socials 
tenen coses bones, 
però també tenen 

coses dolentes poden arribar a 
convertir-se en eines de coacció 
i fer mal a algú de forma ràpida. 
Per exemple, entre els joves oco-
rre que et fiquen en un grup de 
WhatsApp on veus que hi ha mol-
ta gent de la teua classe i després 
et tiren del grup. És una forma 
de fer sentir malament a aqueixa 
persona excloent-la. És important 
que els pares sàpien sobre xarxes 
socials i coneguen els seus perills. 

Àlex Micó.
Els adults creiem 
que sabem de tot 
i a vegades vivim 

d’esquena als joves. Jo crec que cal 
posar el punt d’atenció també en 
l’educació sexual. Ens trobem que 
l’educació sexual, per una deixa-
desa de les administracions públi-
ques, està en mans de la indústria 
de la pornografia. Recentment als 
joves els preguntaven sobre el sexe 
i els dubtes que tenien. Les xiques 
preguntaven si mantenir sexe els 
anava a fer mal i els xics pregunta-
ven, com podien sentir més plaer. 
Aquestes contestacions dels joves 
estan motivades per l’educació se-
xual que han rebut que no és una 
altra que la de la indústria del por-
no on la dona està cosificada.

Mª José Clarí.
Els joves no reben 
cap mena d’educació 
afectiu sexual i es re-

peteixen els rols d’homes i dones. 
També crec que és molt important 
la formació sobre la intel·ligència 
emocional.

L’últim Informe PISA assegura 
que les actituds públiques 
cap als rols d’homes i 
dones estan canviant molt 
lentament. Els estereotips 
de gènere en el treball, la 
llar i en la societat continuen 
sent un gran obstacle per 
a la igualtat. Dades de 
l’últim informe PISA revelen 
que, als 15 anys, xics i 
xiques ja tenen visions 
diferents sobre les seues 
capacitats i elles estan 
menys satisfetes amb la 
vida que ells. Com es poden 
combatre els estereotips?

Isabel Martín.
És molt important apo-
derar a les dones i do-
nar-los visibilitat amb 

càrrecs perquè canvien els rols.

David Ferrer.
En les escoles també 
és important mostrar 
eixa diversitat. Nosal-

tres allí portem a xiques estudiants 
d’enginyeria, per exemple.

Són les noves 
generacions, les que

poden canviar les coses.
Guillermo Blanco

Guillermo Blanco.
Cal donar publicitat 
a les dones que fan 
coses importants i 

això fa canviar la percepció de la 
gent. És important mostrar que 
tant homes com dones poden 
exercir qualsevol professió. 

Antonia Bueno.
Hi ha una invisibi-
lització de la dona 
en la cultura. Cal fer 

veure la memòria de les dones. 
No partim de zero, ja les nos-
tres iaies havien iniciat el camí, 
però estaven invisibilizadas. Els 
magatzems dels museus du-
rant molts anys han estat plens 
d’obres de dones mentre que les 
obres dels homes eren els que es-
taven exposades en les sales. En 
aquest sentit, des de Clàssiques i 
Modernes hem iniciat el projecte 
de ‘Biblioteques en igualtat’; i ja 
són 400 biblioteques de la Comu-
nitat que ja estan dins d’aquest 
projecte que pretén donar visibi-
litat a les obres escrites per dones. 

La igualtat legal sí 
que existeix, però la 

igualtat real no
Mª José  Clarí

Àlex Micó.
Els programes edu-
catius han de tre-
ballar els rols. Hem 

d’aconseguir que el referent en què 
tots es fixe no siga el perdonavides, 
sinó que el referent siga l’estudiant 
més igualitari. És importantíssim 
també que hi haja de forma regla-
mentada la distinció positiva i re-
coneixement de les dones en espais 
públics: carrers i centres públics 
amb noms de dones destacades. 
També els mitjans de comunicació 
han d’ajudar i donar visibilitat a les 
dones, com per exemple en l’esport, 
que són les grans oblidades.

Isabel García.
Els estereotips 
s’acaben en el món 
educatiu si des de 

xicotets els ensenyem que hi ha 
dones científiques, esportistes, 
entrenadores o bomberes esta-
rem trencant estereotips. 

► Reunión Foro Comarcal El Meridiano



Mª Ángeles 
Martínez.
Al llarg de la his-
tòria s’ha imposat 

un pensament masculí i això 
s’ha reflectit en tots els àmbits 
de la vida. En el món de l’art, per 
exemple, el talent sorgix a qui 
sorgix i la naturalesa no ha de-

cidit que siga l’home el que du-
rant segles i segles hagen tingut 
la capacitat de ser els principals 
autors literaris o els millors pin-
tors. L’administració pública té, 
per tant, que vetllar per la repre-
sentació de la dona en tots els 
àmbits sinó no hi haurà un canvi 
social.

Les associacions fan 
un fantàstic paper 
d’empoderament.

Antonia Bueno

Tots els participants del 
Fòrum van coincidir en que 

s’està treballant en el camí 
cap a la igualtat, tot i que en-
cara queda molt camí per re-
córrer. El pròxim 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona, 
milers de dones tornaran a 
omplir els carrers per a recla-
mar una igualtat.
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► Reunión Foro Comarcal El Meridiano

Patrocinado por:

VER VIDEO

Alboraia celebrarà el 
pròxim mes de març el 
‘Mes de la Dona’, una ini-

ciativa per a commemorar el 8 
de març, Dia de la Dona. Durant 
tot el mes, diverses associacions 
i entitats programaran activitats 
d’índole cultural i de conscien-
ciació sota el lema ‘El teu gran 
amor seràs el tu mateixa’.
  Les activitats del ‘Mes de la 
Dona’ començaran l’1 de març 
amb la inauguració de l’exposició 
col·lectiva ‘Jo Dona - Jo Artista’, 
que estarà a la Casa de la Cultu-
ra fins al dia 28 de març. Dins de 
la programació, hi haurà tallers, 
xarrades, i concentracions orga-
nitzades per les diferents asso-
ciacions de dones del municipi. 
A més, el Teatre Agrícola acollirà, 
dins de les activitats del mes, 
obres de teatre com ‘Anna i la 
màquina del temps’ o ‘Segarem 
ortigues amb els tacons’, així com 
el lliurament de premis ‘Lia Pe-
trosyan’ a les dones d’Alboraia, 
una ponència i un cinefòrum.
  Una altra de les exposicions que 
acollirà la Casa de Cultura serà 
la ‘Marea de Frases Violetes’, que 
s’inaugurarà el 7 de març i estarà 
fins al dia 28 de març. A més, 
l’Ajuntament d’Alboraia orga-

nitzarà el concurs de fotografia 
‘Dóna’m una història’, juntament 
amb una exposició en la Casa de 
la Cultura d’Alboraia en la qual 
s’exhibiran les fotos del concurs.
  Així mateix, per al dia 8 de març, 
la Regidoria d’Igualtat ha prepa-
rat un recorregut contra la vio-
lència de gènere que culminarà 
amb la lectura del manifest ins-
titucional a l’Auditori Municipal 
d’Alboraia. Per la vesprada, hi 
haurà una quedada general per 
a acudir a la manifestació en la 
ciutat de València.
  Per la seua banda, els col·legis 
del municipi també realitzaran 
activitats com contacontes i xa-
rrades per als i les alumnes, i el 
dia 8 de març celebraran una ac-
tivitat commemorativa.
  A més, durant les festes de Fa-
lles, s’engegarà el Punt Violeta, 
un espai segur per a dones que té 
com a objectiu l’actuació en ca-
sos d’agressió i assetjament. Les 
falles del municipi col·laboraran 
amb aquest espai amb persones 
que ajudaran també en aquests 
casos i aniran identificades amb 
mocadors morats. Les perso-
nes del Punt Violeta i de les fa-
lles rebran formació per part de 
l’Ajuntament d’Alboraia. 

EL ‘MES DE LA DONA’ ESTARÀ PLE D’ACTIVITATS CULTURALS

Redacció

Alboraia consciència 
en igualtat 



Polítiques d'igualtat a 
la Mancomunitat 
de l'Horta Nord
NOU ACORD AMB LA UNIVERSITAT

La responsable d'Igualtat de 
la Mancomunitat de l'Horta 
Nord, Yolanda Sánchez, ha 

presentat la propera campanya 
sobre les activitats vinculades al 

voltant del 8 de març i que en-
guany tindrà com a lema "Tots els 
dies Lluitant junts-és per la igual-
tat".
  Segons Sánchez, "la defensa de 
la igualtat entre homes i dones és 

Redacció

► Signatura de l'Acord de Col·laboració

l'eix vertebrador, el full de ruta 
d'aquesta entitat des que es va 
posar en marxa el primer Pla 
d'Igualtat de RRHH." I afegeix, 
que "avançar en igualtat és una 
responsabilitat i una obligació 
que tenim les administracions 
públiques, és el nostre deure 
eliminar els obstacles que impe-
deixen que la igualtat siga real i 
efectiva".

Acord
Seguint aquesta línia d'acció, 
"el gener passat va signar amb 
la Universitat de València, re-
presentat pel Professor del De-
partament de Sociologia i An-
tropologia social, Juan Antonio 
Rodríguez-del-Pi, un acord de 
col·laboració per realitzar un es-
tudi sobre dona, exclusió social 
i ocupació". En aquest sentit, el 
proper divendres 12 d'abril, es 
durà a terme la Primera Jorna-
da Comarcal sobre Igualtat, que 
amb el títol: "Contruïnt Igual-
tat" que servirà de tancament 
d'aquest primer projecte de 
col·laboració.
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Picassent rep el premi
Celia Amorós per el 
treball en matèria 
d’igualtat i prevenció 
de violència de gènere

La Diputació de València 
ja ha donat a conéixer els 
noms de les persones, as-

sociacions i institucions guar-
donades en la III edició del Pre-
mi Celia Amorós. 
   Uns premis que naixen amb 
l'objectiu de reconéixer i pre-
miar el treball i la sensibilit-
zació contra esta lacra social 
d'entitats i persones qui, al llarg 
de la seua vida professional o 
personal, aporten o han apor-
tat actituds positives i recursos 
per a l'eliminació de la violència 
contra les dones. 

Igualtat
En esta III edició, la Comissió 
d'expertes d'Igualtat de la Dipu-
tació de València, integrada per 
dones de diferents àrees de ges-
tió de la Diputació, tècniques 
d'Igualtat de diferents munici-
pis i d'altres organismes com la 
Universitat de València, la Poli-
cia Local, amb el Grup GAMMA, 
i col·lectius socials o ONG's com 
Caves i la Fundació ANAR, han 
sigut les encarregades de decidir 
els premis que han reconegut la 
tasca feta per l'Ajuntament de 
Picassent i també a l'associació 
Alanna, l'Hospital La Fe i la tra-
jectòria de Julia Sevilla, primera 
professora titular en Dret Cons-
titucional a Espanya i primera 
dona lletrada a Les Corts.
   El premi ha sigut rebut amb 
total satisfacció al Consistori, 
«Este premi el rebem amb mol-
ta satisfacció ja que queda de-
mostrat l'important treball que 
es porta a terme des de la Regi-
doria d'Igualtat. Des de les ins-
titucions, hem d'apostar per la 
Igualtat com una eina molt ne-
cessària a la nostra societat per a 
combatre la violència de gènere 
tan present als nostres dies», ha 
declarat l'alcaldessa del munici-
pi, Conxa Garcia.
  La Comissió de valoració ha 
destacat el treball i la implica-
ció del municipi com a referent 
en matèria de violència.  Així, 
la trajectòria de Picassent es 
remunta anys enrere, sent un 
moment clau l'any 2006 amb la 
creació del Servei d'atenció a les 
dones i el 2007 amb la configu-
ració de la Regidoria d'Igualtat 
des d'on s'ha articulat tot el tre-

ball realitzat al municipi amb 
l'objectiu de promoure la igual-
tat i prevenir situacions de vio-
lència de gènere. Des de la seua 
creació, el Servei d'atenció a les 
dones s'ha convertit en un espai 
que ofereix informació, atenció 
social i psicològica, entre altres 
demandes, a dones que es tro-
ben o han viscut una situació de 
violència de gènere. 
   La coordinació amb els dife-
rents agents del municipi, entre 
altres la Policia Local, Guàrdia 
Civil, Serveis Socials, Centre de 
Salut, encarregats de la protec-
ció de les dones que es troben 
en esta situació, ha facilitat que 
la detecció prèvia dels casos a 
la interposició d'una denún-
cia facilita i millora l'atenció i 
l'acompanyament de les dones 
afectades. 

Atenció 24 hores
També es compta amb un Te-
lèfon d’atenció 24 hores per a 
casos de violència de gènere. 
A més d'este servei els tallers 
de sensibilització adreçats a 
l'alumnat del municipi que por-
ten realitzant-se durant anys, 
des dels 3 anys fins a 4rt d'ESO, 
s'han convertit en una ferra-
menta clau per promoure la 
igualtat i previndre situacions 
de violència de gènere. Junta-
ment amb estos tallers, les cam-
panyes de sensibilització també 
ocupen un lloc important en 
matèria de prevenció i naixen 
amb l'objectiu d'assenyalar, 
denunciar i eradicar actituds i 
creences sexistes que sustenten 
les situacions de violència con-
tra les dones. Estes campanyes 
són una constant, entre les quals 
podem citar les realitzades amb 
motiu del 8M Dia internacional 
de les Dones i el 25N, Dia inter-
nacional per l'eliminació de les 
violències contra les dones, a les 
quals s'ha incorporat este any la 
campanya «Per unes festes lliu-
res d'agressions sexistes».
A més a més, al llarg de l'any 
la Regidoria d'Igualtat comp-
ta amb una programació anual 
que comprén diferents activi-
tats.
  L'entrega d'este premi tindrà 
lloc en un acte públic que es ce-
lebrarà el pròxim 15 de novem-
bre.

SERVEI D'ATENCIÓ A LES DONES DES DE 2006 
Redacción
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Además de centros propios, el 
Método All  Mozart cada vez 
está más implantado tanto en 

escuelas de música como en colegios, 
siendo  sólo en Valencia 52 centros 
donde se imparten clases o colaboran 
en el Método All Mozart, muchos de 
ellos considerados de los mejores de 
España.  Confían en la profesionali-
dad, aprendizaje  y diversión del mé-
todo más de 5.000  alumnos por toda 
la geografía y con unos resultados pal-
pables desde el primer día,  por ello se 
ha consolidado como la mejor meto-
dología española y gracias a diferentes 
proyectos, ahora está en plena expan-
sión mundial.

All Mozart trabaja desde 1 año de 
edad. A partir de  los 3 años los alum-
nos tocan el piano como complemen-
to al lenguaje, la lengua vehicular es el 
inglés,  libros y herramientas digitales 
exclusivos para el Lenguaje e Instru-
mento realizado a través de Ipads y 
Tablets. Pero no sólo eso,  que aunque 
parezca muy innovador el método ya 
lo utiliza desde hace años. Ahora pre-
sentará todas sus novedades para el 
próximo curso:
www.metodoallmozart.com

Debido a la gran cantidad de solici-
tudes que Píccolo, la escuela desde 1 
a 8 años recibe, ya tiene la pre-matri-
culación 2.019-20 abierta, donde los 
alumnos deberán pasar una prueba 
de aptitud con el objetivo de obtener 
plaza en el centro. La pre-matrícula 
es gratuita pero para formalizarla es 
imprescindible si se quiere obtener 
plaza para el próximo curso.

En su Centro Oficial de Música Ele-
mental y Profesional “Liceu de Mú-
sica Mislata” que comienza desde 
los 8 años de edad, también tiene la 
pre-matriculación abierta para las 
pruebas de acceso que serán a final 
de junio para las Enseñanzas Profe-
sionales y en septiembre para las En-
señanzas Elementalesy la segunda  
convocatoria de Profesionales. Soli-
citar información en el Centro o en:
www.liceudemusicamislata.com.

No podemos olvidar, que durante el 
mes de julio, tienen los dos Campa-
mentos musicales activos y el urbano 
en Mislata. Dos maneras distintas de 
divertirte y seguir aprendiendo músi-
ca. Estará toda la información en web 
y en nuestros centros muy pronto.

IMPORTANTES NOVEDADES 
PARA EL PRÓXIMO CURSO
Entre otras muchas novedades, este 
próximo curso el Método All Mozart, 
en su énfasis de buscar la máxima ca-
lidad y estar a la última en las nuevas 
tecnologías y calidad de enseñanza, va 
a presentar mundialmente su nuevo 
proyecto basado en Robótica, VR (rea-
lidad virtual), su sistema TGM (ense-
ñanza música global) entre otras mu-
chas. Esto es debido a que es el único 
método que tiene su propio labora-
torio de investigación para adaptar 
siempre la mejor pedagogía de acuer-
do a la vanguardia de la enseñanza,  
así como  los cambios y la evolución 
que se van generando en la misma.

El método enlaza el lenguaje con el 
instrumento de cada alumno,o lo que 
es lo mismo, las clases de lenguaje 
se hacen con el instrumento, siendo 
el único método que lo realiza. Con 
ello mejora la capacidad de lectura, 
rítmica, comprensión, técnica del ins-
trumento, paralelizando  los niveles y 
unificando la enseñanza dentro de las 
dos vertientes, grupal e instrumental, 
obteniendo así una enseñanza global 
mucho más completa y motivadora. 
También todas sus bases metodoló-
gicas se aplican al instrumento en las 
clases individuales,  con las bibliogra-
fías digitales propias trabajando den-
tro del mismo entorno. 

ALL MOZART ES DIVERSIÓN 
Y ALTO APRENDIZAJE 
GARANTIZADOS. 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 
MUY IMPORTANTE EN EL 
MÉTODO
El Grupo de enseñanza Musical,  abar-
ca todos los estilos musicales (oficia-
les, libres, moderno, clásico…), pero 
no podemos olvidar su departamento 
especializado en la atención a la diver-
sidad, que también pertenece al grupo 
Liceu. El mismo está dirigido por el 
prestigioso Psicólogo y formador, Da-
vid de Cubas, donde atiende de mane-
ra exclusiva a través de la música las 
necesidades especiales de cada alum-
no con un modelo único en atención. 
Por otro lado, los alumnos del grupo 
Liceu y sus familias, reciben constan-
tes cursos de formación del método, 
asistencia personalizada y optimiza-
ción del tiempo de acuerdo a las ense-
ñanzas obligatorias. 
www.centromusicoterapia.es

GRADO Y POST-GRADO
El director general del grupo Liceu y 
All Mozart Internacional es Alejandro 
Galarza, que en breve concederá una 
entrevista exclusiva a nuestro perió-
dico. También es Director Académico  
Postgrado de Florida Universitaria. 
Debido a este nuevo nombramiento 
del cargo por parte de Florida Univer-
sitaria comienza un importantísimo 
proyecto de estudios superiores y por 

Mislata pasarán los más prestigiosos 
músicos y directores del mundo den-
tro del proyecto Grado y Postgrado de  
Florida Universitaria.
Los alumnos del Liceu Mislata  podrán 
realizar ahora estudios de grado y 
postgrado con los mejores profesores 
a nivel mundial.

ACUERDOS Y VISITAS 
INTERNACIONALES
Universidades de todo el mundo 
están solicitando Master Class y 
visitas para estudiar el fenómeno 
del método como nuevo modelo 
educativo en música.

Por otro lado el método All Mozart 
se expande por Europa gracias a 
la aceptación del su proyecto por 
parte de la UE así como Sudaméri-
ca y E.E.U.U

¿POR QUÉ DICEN QUE SOMOS 
ÚNICOS?
1.- Únicos centros con el método ex-
clusivo ALL-MOZART.
2.- Únicos centros con Software, libros 
digitales, plataformas de trabajo en to-
das las áreas de la música.    Todo ex-
clusivo del método.
3.-  Únicos centros en España en el que 
la enseñanza del piano y  el aprendiza-
je de informática musical está inclui-
do en su método del lenguaje musical 
desde los 3 años.
4.- Únicos centros donde se imparten 
clases de Lenguaje con los Instrumen-
tos.
5.- Único método adaptado para en-
señanza oficial de niveles Elemental y 
Profesional, que termina por encima 
de las exigencias de la Ley de la edu-
cación conduciendo a un grado de 
excelencia.
6.- Único centro en España en el que 
sus alumnos trabajan con tablets, 
Ipads, pizarras y paneles  digitales tan-
to en instrumento como en lenguaje 
todos los días de clase.
6b.- Únicos centros que trabajan rea-
lidad virtual para las clases de música.
6c.- Únicos centros que combinan la 
más avanzada tecnología con elemen-
tos y utensilios de manipulación de la 
marca AllMozart  para una compren-
sión más activa, participativa y moti-
vadora
7.- Únicos centros con sus propios 
equipos de psicólogos, gabinete psico-
pedagógico y departamento de inves-
tigación en la enseñanza musical para 
atención a la diversidad, igualdad, tec-
nología actual y futura.
8.- Únicos centros en el que el segui-
miento es continuo, recibiendo un 
mensaje por los profesores después 
de cada clase, se evalúa la misma al 
momento y los padres ven la evolu-
ción constante a través de la red.  Todo 
su contenido queda almacenado en 
la APP propiaAll Mozart, pudiendo 
seguirlo desde cualquier dispositivo.
Asimismo las evaluaciones son minu-
ciosas y por rúbricas.
9.-  Únicos centros que su lengua ve-
hicular es en Inglés desde los 3 años.
10.- Únicos centros abiertos ininte-
rrumpidamente desde las 10:00 hasta 
las 23:00 h. con el objetivo del estudio 
de sus alumnos.
11.- Únicos centros con refuerzos y 

apoyos individualizados de modo 
gratuito si el alumno no avanza con  
grupo.
11b.- Únicos centros con profesor de 
apoyo en cada clase para atención a la 
diversidad
12.- Únicos centros con un servicio 
On-Line 365 días para saber en cual-
quier momento como va, que se está 
trabajando, así como distintos proce-
dimientos personalizados del alumno 
recibiéndolo en 48 h.
13.- Servicio On-line de ayuda al estu-
diante  donde es atendido al instante.
14.- Centros con salas de deberes, es-
tancias descanso y estudio con bebi-
das gratuitas.
15.- Únicos centros donde los alum-
nos o sus padres se reúnen con la 
coordinación cada trimestre de modo 
personalizado dándoles una guía en 
lo que refiere a  trabajo, estudiando 
las  capacidades o altas capacidades 
del alumno en cada caso y les propor-
cionan un planing para compaginar 
los estudios obligatorios. Asimismo la 
programación de cada alumno la reci-
ben personalizada.
15b.- Únicos centros con un departa-
mento de orientación a la inserción 
laboral.
15C.- Únicos centros que tiene dife-
rentes acuerdos de estudios con otros 
centros nacionales e internacionales.
16.- Únicos centros que disponen de 
profesores de guardia para apoyo de 
los alumnos en todas las franjas hora-
rias de funcionamiento.
17.- Únicos centros que Beca a sus 
alumnos de profesional con media de 8.
18.-  Únicos centros que ofrece más 50 
actividades  paralelas por curso.
19.- Únicos centros que forma de 
modo continuo a los padres sobre el 
método, orientación, conocimiento de 
los alumnos  a través de cursos y clases 
durante el año.
20.-  Centros  con la más alta tecnolo-
gía en amplias instalaciones.

PRE-MATRÍCULAS  GRATUITAS 
ABIERTAS.  PLAZAS LIMITADAS

Liceu de Música Ciutat de Mislata.
Píccolo Escuela de Música.
C/Alto Palancia, 4
46920 Mislata (Valencia)
Tlf: 963 837 629

www.liceudemusicamislata.com
www.metodoallmozart.com
www.centromusicoterapia.es

UNIÓN MUSICAL DE MISLATA, 
LA OFERTA MÁS COMPLETA DE 
MÚSICA EN MISLATA  GRACIAS A  
SUS 16 AGRUPACIONES
Bien conocida es la labor que realiza 
una de las asociaciones más grandes 
de Mislata con 1.200 socios gestio-
nando sus 16 agrupaciones. La carac-
terística principal de Unión Musical 
de Mislata (UMMI) es que no centra 
sólo su trabajo en la Banda Sinfónica 
u Orquesta, que evidentemente tienen 
mucho peso dentro de la sociedad 
musical, para UMMI todos los grupos 
son importantes: Grupos de Percu-
sión, Combos Y Big Band, Orquestas, 
Bandas Infantiles y  Jóvenes, Guitarras, 
etc. cual sea su edad y número. Por 
ello, todos los fondos recaudados

que reciben los distribuyen adecuada-
mente para que todos los grupos pue-
dan realizar actividades.

Durante esta temporada están reali-
zando numerosos conciertos y acti-
vidades.  Para hacerse una idea, sólo 
entre los meses de abril, mayo y junio 
habrán más de 25.  

Entre muchos otros y como los más 
cercanos, el 9 de marzo habrá inte-
cambio de Orquestas entre Unión 
Musical y Vergara (Guipúzcoa) que 
se realizará en el Centro Cultural de 
Mislata y el 10 de marzo el tradicional 
concierto de Solistas también en el 
centro cultural.

Así se sucederán un sin parar de con-
ciertos, espectáculos y actividades.

Siempre pueden consultar la progra-
mación en http://www.liceudemusi-
camislata.com/agenda.

Por otro lado, y tras su recorrido por 
todas las importantes salas valencia-
nas y haber viajado a diferentes países 
de Europa, la Banda Sinfónica se va a 
México, un  nuevo proyecto que sale 
del mismo gobierno de México.

     Mislata se sitúa en el mapa mundial 
     de la enseñanza musical
MISLATA SE ESTÁ CONSOLIDANDO COMO UN MODELO ÚNICO EN MÚSICA DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD

Redacción

► UMMI ESPECTÁCULO MOM

► UMMI PALAU DE LA MÚSICA VALENCIA

► BATUKOLIER



REYES MARTÍ

Professió: Pirotècnica

Reyes Martí és la cinquena generació 
d'una llarga tradició familiar dedicada 
a la pólvora, ha sigut la primera dona 
en disparar la mascletà del Dia de 
Sant Josep, la primera en fer-se càrrec 
de la Nit del Foc, i el dia 8 de març 
al món de les falles és el dia en què 
Reyes Martí dispara, el seu dia i el de 
totes les dones. En 2019 torna a ser 
ella l'encarregada de posar en peu 
la plaça de l'Ajuntament el dia 8 de 
març. Ha aconseguit estar en el més 
alt de la seua professió i a més trencant 
barreres ...

Per què vas optar per un ofici 
monopolitzat per homes?

La veritat és que quan vaig començar 
no em donava compte que en uns 
anys anava a revolucionar el món 
pirotècnic, jo era una xiqueta inquieta 
que només volia anar amb el seu pare 
a tot arreu, i gaudia, era com un joc, joc 
que amb el temps es va convertir en la 
meua professió, quasi sense donar-me 
compte.
Em ve de família, és com en qualsevol 
altra família, des de xicoteta ho vivia i 
sempre m'ha agradat.

Què representa per a tu disparar el 
dia de la Dona?

Des de 2001 dispare mascletàs a la 
plaça de l'ajuntament de València, la 
majoria dels anys ha sigut el dia 8 de 
març per ser el Dia de la Dona.
Per a mi és tan important disparar el 
dia de Sant Josep com disparar el dia 8 
de març; un és la festa gran dels fallers 
i falleres, i de tots els valencians; i 
l'altre, és el dia de totes les dones, tot i 
que en definitiva, per a mi disparar el 
8 de març és igual a disparar el dia de 
la festa gran.

Ara ja ets un referent, però, al llarg 
del camí has patit el masclisme de 
part dels teus companys pirotècnics?

Els companys em tracten d'igual, i això 
s'agraïx. He patit més el masclisme fora 
de l'àmbit pirotècnic que dins, ja que 
una dona anar a contractar sola estava 
molt mal vist i no et dic anar a disparar, 
i damunt, acompanyada sempre dels 
seus fills, perquè jo sempre els he 
portat amb mi.
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La pirotècnica ens explica com es desenvolupa en un 
món tradicionalment d'homes

Reyes Martí, al cap de la 
seua professió i trencant 
barreres

Quan vaig començar no 
em donava compte que en 

uns anys anava a revolucio-
nar el món pirotècnic 

NATACHA LÓPEZ 

Professió: Atleta

L'any 2015 a Natacha li van detectar un 
tumor en un pit que va fer que canviara 
la seua vida durant un temps. Natacha 
va véncer, com tantes altres dones en 
la mateixa situació va demostrar el 
seu valor i força. A pesar de la malaltia 
no va deixar de córrer, la seua gran 
passió. L'atleta compartix afició amb 
el seu home, David Serrano, ambdós, 
es van plantejar ajudar a l'Associació 
Espanyola contra el Càncer, corrent 15 
maratons en un any i ho han aconseguit. 
Natacha anima les dones a tenir temps 
per fer esport cada dia, "com a mínim 
una horeta al dia, et fa sentir millor".

Quin creus que és el principal 
problema del masclisme en l'esport?
Crec que el masclisme és un tret 
intrínsec al nostre ADN encara. Tot i 
fer grans esforços per combatre-ho, ens 
trobem amb el fet que moltes dones 
esportistes, deixen de practicar esport 
i tornen a reprendre-ho després de 
formar una família. D'altra banda, és 
cert que l'esport a Espanya reflecteix el 
record de la nostra història, on les dones 
ens ocupàvem d'altres menesters i això 
segueix marcat en moltes famílies.

Com penses que es podria acabar amb 

els estereotips de gènere? És un treball 
que hem de fer les dones a títol personal. 

Aprendre a dedicar-nos a nosaltres 
mateixes, delegar en l'àmbit familiar i 
fer esport de manera natural. La resta 
ha d'arribar només. La participació 
femenina no depèn d'injustícies, sinó de 
vestir-nos amb la nostra roba esportiva 
i eixir, si ens trobem amb obstacles, 
juntes els combatrem . 

En l'atletisme cada vegada hi ha més 
dones corredores, la paritat està prop? 
Desgraciadament els percentatges són 
encara molt dispars, però a poc a poc 
s'està aconseguint canviar la tendència, 
encara que queda molta feina per fer.

Malgrat que l'esport femení va 
guanyant terreny, encara no ha 
arribat el reconeixement que mereix? 
Qualsevol esport minoritari és menys 
reconegut, en el nostre cas i parle des 
de la meua experiència en l'atletisme, hi 
ha injustícies que són fruit de l'escassa 
participació de la dona en el passat. 
Hem de seguir avançant per combatre 
aquestes desigualtats i demostrar que el 
nostre esport és igual de rellevant que el 
masculí.

L'atleta valenciana ens explica la realitat 
en l'esport femení 

Natacha López: “Si ens 
trobem amb obstacles, 
juntes els combatrem"

 
Els percentatges de corredo-

res encara són molt dispars

L. LÓPEZ L. LÓPEZ

MÉS RELATS A LA NOSTRA WEB    www.elmeridiano.es/denunciando-machismos/
#IGUALTAT #NOESNO #8DEMARÇ
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IRIS LEZCANO

Professió: Actriu

Creus que en l'actualitat hi ha 
masclisme en el món del cinema, teatre 
i la televisió?
Per descomptat. Continua havent 
situacions de desigualtat de gènere, com 
la bretxa salarial o la predominança de 
personatges protagonistes masculins 
interessants i complexos. A més, es dóna 
la circumstància que hi ha molt pocs 
personatges per a dones majors de 40, el 
que suposa una gran discriminació.
Per sort, crec que hi ha cada vegada més 
persones que es rebel·len contra aquesta 
injustícia en el sector i espere sincerament 
que a poc a poc es corregisca l'enorme 
descompensació que hi ha a la balança.

Una de les preocupacions de moltes 
actrius és la bretxa salarial, en quina 
mesura penses que existeix en aquest 
país?
Crec que es dóna en el cinema com 
també en altres sectors. I és una vergonya. 
Actualment, les dones cobren un 23% 
menys que els homes en el món de la 
cultura. A Hollywood moltes actrius 
han alçat la veu per denunciar aquesta 
injustícia, perquè és un fet realment 
masclista que, donant vida a personatges 
amb el mateix nivell de protagonisme, 
l'actor guanye més que l'actriu, com en 
el cas de la sèrie House of cards. Moltes 
vegades s'al·lega que és per raons de 
“caché”, però crec que s'hauria de regular 
d'alguna manera.

Fa uns mesos vam poder veure't 

protagonitzant un lipdub impulsat per 
l'ajuntament d'Aldaia contra la violència 
masclista, com va ser l'experiència?
Va ser molt enriquidor protagonitzar 
un projecte d'aquest tipus, amb tanta 
gent que conec i en el meu propi poble. 
A més, les meues germanes estaven 
també involucrades en la producció, el 
que feia que el rodatge fora encara més 
especial. Crec que el resultat transmet el 
que s'esperava, una miqueta d'esperança 
davant d'una situació repulsiva com 
és la violència de gènere. Va ser molt 
emocionant veure tanta gent reunida per 
una mateixa causa, un treball que vaig fer 
amb especial afecte i que mai oblidaré. I 
estic molt agraïda que el director, Jaume 
Bayarri, em triara per a ser la protagonista.

Quina importància té el paper de les 
actrius en la lluita per la igualtat?
Considere que el nostre paper és el de 
defensar els nostres drets per a acabar 
amb qualsevol tipus de desigualtat, encara 
que sóc conscient que és un procés lent, 
ja que suposa trencar amb un sistema 
patriarcal heretat des de fa segles. 
A més, totes les persones que ens 
dediquem al món de la cultura o del 
cinema tenim també l'avantatge de "ser 
escoltades", de poder "educar" d'alguna 
manera, així que el cinema és també una 
ferramenta per a denunciar les injustícies 
i mostrar un món més igualitari entre 
homes i dones.

La actriu afirma que els profesionals de la cultura te-
nen l'avantatge de ser escoltats 

Iris Lezcano: "Hi ha pocs 
personatges per a dones 
majors de 40 anys"

Les dones cobren un 23% 
menys que els homes en el 

món de la cultura

MÓNICA OLTRA

Professió: Política

En el món de la política, creus que hi 
ha una paritat real?
La política continua sent dels homes 
amb algunes líders famoses que no són 
precisament feministes. No obstant 
això, a poc a poc estem feminitzant 
la política. De fet, l'actual Consell, 
el del Botànic, és el primer Govern 
valencià paritari, amb un president, 
una vicepresidenta i vuit consellers, 
4 dones i 4 homes, però no és el 
normal. Jo sóc partidària de les quotes 
per combatre discriminacions i per 
donar oportunitats a qui no les tindria 
mai, ja que és una fal·làcia pensar 
que hauríem d'arribar per mèrits 
propis quan no tens l'oportunitat de 
demostrar aquests mèrits.

El fet de ser dona, com ha influït en 
la teua professió? Podries explicar-
nos algun episodi passat i present 
que mostre l'evolució?
Tot el que en política és normal en 
un home i s'espera d'ell, en una dona 
és ser una harpia, una bruixa, una 
ambiciosa en el sentit pejoratiu de la 
paraula. L'exemple més recent el vaig 
viure en la disputa per la presidència 
de la Generalitat. 
Això em va convertir en una dona 
sense escrúpols i ambiciosa, una 
cosa que a un home no li ho haurien 
dit mai, més bé al contrari. Amb 
aquestes característiques, és un home 
amb lideratge. En el meu cas era poc 
menys que una usurpadora, perquè 

en el fons el poder segueix sent per 
als homes. Està vetat a les dones. A 
més, a les dones se'ns jutja pel nostre 
aspecte físic i a mi se m'ha jutjat molt 
per això, quan no estic açí per fer una 
passarel·la, sinó per prendre decisions.

Quines mesures polítiques serien 
més efectives per aconseguir la 
igualtat?
El Govern del Botànic està treballant 
per fer de la igualtat una política 
transversal i situar-la en les nostres 
accions de govern. De fet, precisament, 
aquest Consell ha elevat el rang 
d'importància de la lluita per la igualtat 
fins situar-la en la Vicepresidència de 
la Generalitat. És important també 
treballar en la corresponsabilitat i no 
tant en la conciliació, ja que aquesta 
interpel·la sobretot a les dones, que 
som les que hem de conciliar.

La desigualtat i la violència contra la 
dona, van de la mà?
Clar que estan relacionades. Cal 
sensibilitzar i promocionar la igualtat 
i promoure relacions sanes amb 
l'objectiu de construir una societat 
més igualitària, més justa i més 
decent. Perquè la violència de gènere 
no és altra cosa que la manifestació 
més atroç de la creença de superioritat 
de l'home sobre la dona.

El Govern del Botànic està treballant per a fer de la 
igualtat una política transversal

Mónica Oltra: “Poc a poc 
estem feminitzant la 
política”

Tot el que en política és 
normal en un home, en una 

dona és ser una harpia 

L. LÓPEZ L. LÓPEZ



Paiporta acull tallers, 
exposicions i una 
'tetada' al carrer 

Empoderament, sororitat, 
equitat, diversitat, femi-
nisme... són conceptes 

que estaràn presents en la set-
mana de la Dona de Paiporta, 
on l'ajuntament ha elaborat un 
programa d'activitats que du-
rarà més enllà d'una setmana. 
Ja que el 26 i 27 de març també 
hi ha previstes dues activitats: el 
26 de març a les 17 hores, "Te-
tada al carrer", taller organitzat 
per l'Associació Amamanta; i el 
27 de març a les 12 del matí, mi-
nut de silenci per les víctimes de 
Violència Masclista.
   Pel que fa a la programació de 
la Setmana de la Dona les acti-
vitats són diverses. El dia 1 de 
març a les 15:30 tindrà lloc el 
Recre-cross de la Dona, activi-
tat esportiva a la qual es podrà 
inscriure la gent al poliesportiu 
municipal. A les 19 hores del 
mateix dia, a l'Auditori es lliura-
ran els premis Carolina Planells 
de narrativa curta.

   El dia 4 s'instal·larà la carpa 
Violeta #StopMasclisme al pati 
de l'IES Andreu Alfaro. El dia 5 
es traslladarà la carpa a l'IES la 
Sénia. 
  El 6 de març a les 19 ho-
res al Museu de la Rajoleria 
s'inaugurarà l'exposició: "Brú-
julas por la Igualdad", obra de 
Mercedes Naranjo Márquez. 
L’exposició es podrà visitar fins 
al dia 26 de març.
  El dia 7 a les 12 del matí hi 
haurà un acte institucional a 
l'Ajuntament. A les 16:30 al Mu-
seu de la Rajoleria es realitzarà 
un taller de Boixets i Patchwork. 
I a les 17 hores al mateix lloc, 
tindrà lloc el Escape Room: "La 
desaparició".
El dia 8 és el dia de "La Vaga de 
Totes" i per la vesprada s'anima 
a totes a assistir a la manifesta-
ció de València.
   El 9 de març és el torn de la 
música i la dansa. A l'Auditori de 
Paiporta a les 19 hores està pro-
gramat l'espectacle: "Takiri".

PROGRAMACIÓ PER AL 8 DE MARÇ
Redacción

Tot preparat a Albal per a la Setmana 
de la Dona amb motiu del 8 de març

AAlbal no només es pro-
gramen activitats dedi-
cades a les dones amb 

motiu del dia contra la Violèn-
cia de Gènere i del dia Inter-
nacional de la Dona. Des de 
la regidoria d'Igualtat ens han 
contat que, "al llarg de l'any 
es realitzen tot tipus de tallers 
com: intel·ligència emocional, 
defensa personal, alimentació 
sana, entre altres", així ens ho 
ha transmès la seua regidora 
Melani Jiménez.
   A més, la regidora de Políti-
ques d'Igualtat ens ha expli-
cat que "per a la setmana de la 
Dona hem volgut comptar amb 
les associacions de la població 
que compten amb dones, hem 
volgut donar-les veu i que parti-
cipen, que se senten partícipes 
perquè aquesta setmana és de 
elles ". 
    De fet des del consistori es-
peren que sigua un "èxit" de 
participació i "conviden" a la 
població a que assistisca a totes 
les activitats.

Programació
Pel que fa a la programació 
prevista per a la Setmana de 
la Dona destaquem: les ex-
posicions de "Boixeteres" i 
de "Pintura Artística d'Albal" 
que es podran gaudir a la Sala 
d'Exposicions de la Casa de la 
Cultura des del dia 5 de març. 
Tallers d'alimentació sana, 
d'igualtat i d'enfila l'agulla, que 
tindran lloc diferents dies (es 
poden consultar al programa 
que publica El Meridiano).
El 5 i 6 de març està programat 
que en totes les escoles d'Albal 
es realitzen tallers d'Intervenció 

DES DE L'AJUNTAMENT CONVIDEN A LA POBLACIÓ A PARTICIPAR
Redacción
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Educativa en Igualtat de Gènere. 
Ressaltem també la projecció de 
la pel·lícula "Clara Campoamor, 
la mujer olvidada", que es podrà 
veure a la Casa de la Cultura el 
dia 6.

8 de març
   Finalment, per a la jornada del 
8 de març, Dia Internacional de 

la Dona, estan previstes diverses 
activitats: la lectura del manifest 
pel Dia de la Dona que serà a 
càrrec de la regidora d'Igualtat, 
Melani Jiménez; una missa en 
honor a les dones, organitzada 
per l'associació de les Ames de 
Casa; i un dinar, subvencionat 
per l'ajuntament al Saló Viher de 
la població.

► Concentracions a Paiporta per a reclamar la igualtat



IV Setmana de la Dona 
a Albalat dels Sorells

La Regidora d'Igualtat i Ser-
veis Socials d'Albalat dels 
Sorells, Yolanda Sánchez 

organitza la quarta edició de 
la "Setmana de la Dona" amb 
el lema "DONES AMB I PER 
TREURE'S EL BARRET" en su-
port a la vaga del 8 de març, dia 
internacional de la dona.
  Els actes començaran el 2 de 
març amb un concert de la Unió 
musical d'Albalat dels Sorells en 
homenatge a totes les dones del 

municipi. L'acte comptarà amb 
les veus de dos joves solistes de 
la localitat, Laura Estellés i Érica 
Gascó, tancarà l'acte la cantant 
Elia Yago també veïna de la lo-
calitat.
  El dilluns 4 a les 18:00 hores al 
Centre Cívic Social tindrà lloc 
l'EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: 
"MA DE DONA" i "SOM DO-
NES". Un projecte col·laboratiu 
que ha posat en marxa la regi-
dora, Yolanda Sánchez, amb 
l'alumnat del CEIP El Castell i 

Redacció

► Yolanda Sánchez, regidora d'igualtat

Alcàsser dedicarà el mes de 
març a homenatjar a la dona
MÚSICA, TEATRE, CINEMA, ESPORT, LITERATURA I CONFERÈNCIES

Música, teatre, cinema, 
esport, literatura, con-
ferències... són algunes 

de les activitats que formen part 
del programa.
   L'ajuntament de Alcàsser 
ha dissenyat un programa 
d'activitats amb la col·laboració 
de diferents entitats i particulars 
que han aportat les seues pro-
postes, totes elles encaminades 
a compartir espais "reflexius i 
igualitaris des de diferents àm-
bits", com ha indicat l'alcaldessa 
del municipi, Eva I. Zamora.
   Música, teatre, cinema, esport, 
literatura, conferències... són 
algunes de les activitats que for-
maran part del programa que 

començarà el dia 1 de març i 
conclourà el dijous 28 del mateix 
mes.
   De la programació destaquem: 
La representació teatral del dis-
sabte 2 de març, l'obra "Mulier" 
de la companyia teatral Maduixa 
Teatre, guanyadora dels premis 
Max al Millor Espectacle de Ca-
rrer i Millor Composició Musi-
cal. 
   El partit per la Igualtat, que es 
disputarà a les 18:30 del dia 5 de 
març i enfrontarà a la Selecció 
Femenina Valenciana sub-12 i 
un equip local.
      El dia 6 de març es presentarà 
el llibre: "Trenta dones fasci-
nants a la Història de València», 
un digne homenatge a les dones 

que van trencar esquemes i que 
van obrir camins. 
Per al divendres 8 Març, s'ha 
preparat un viatge a València per 
a participar en la Manifestació. 
L'autobús que anirà a València 
és gratuït i té places limitades, 
els interessats i interessades po-
den informar-se a l'Ajuntament. 
El diumenge 10 de març, a les 
12 del matí es llegirà un Mani-
fest Institucional i es farà una 
Marxa per la Igualtat. Per al dia 
12 de març està prevista la pro-
jecció de la pel·lícula: "Carmen i 
Lola", premiada amb 2 Goyas en 
l'edició de 2019. En darrer lloc, 
ressaltem el taller de risoteràpia 
que s'impartirà al Centre Social 
el dia 20 de març a les 18:30.

Laura López

► Alcàsser realitza nombrosos actes en contra de la violència de gènere

amb les persones que partici-
pen en els diversos tallers que 
integren el programa "Albalat 
Actiu". L'objectiu és visibilitzar 
a dones rellevants en el món de 
les ciències i en altres cultures. 
També s'exposaran els treballs 
de les Mestresses de casa i Es-
cola Taller.

Activitats
A més, la setmana de la dona 
comptarà amb dinàmiques es-
portives a l'aire lliure i taller de 
mindfulness. També hi haurà 
un taller de contes ballats, un 
espectacle de danses de l'Índia 
i cinema. Finalment, es tan-
carà la setmana amb un es-
morzar solidari, concentració 
a l'ajuntament amb lectura del 
manifest, quedada a l'estació 
del metro per anar juntes a la 
manifestació a València i un so-
par de dones. Yolanda Sánchez 
indica que "la programació 
s'ha dissenyat des del compro-
mís que té amb totes les dones 
d'Albalat dels Sorells de conti-
nuar treballant, reclamant i llui-
tant per la igualtat. En quin dia 
a dia es continue avançant per 
a construir juntes una societat 
més justa i igualitària entre ho-
mes i dones "

NOMBROSES ACTIVITATS DEL 2 AL 8 
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► El dijous 21 de febrer, es va celebrar, la sessió pública per al recompte de vots 
i proclamació del cartell guanyador del concurs de les jornades d'igualtat 2019. 
"Experiència il·lusionant" presentat per Remedios Navarro Martínez, va ser el 
cartell guanyador. El segon premi va ser Ana Isabel Moya Navarro amb el cartell 
"Ni contigo ni sin ti". En tercer lloc va quedar Francisca Hernández Primo que 
va presentar el cartell "cada dona és única". Han guanyat 150, 125 i 100 euros 
respectivament en xecs de compra als comerços de la localitat. 



Amb motiu del dia In-
ternacional de la Dona, 
l'Associació de Do-

nes amb la col·laboració de 
l'Ajuntament ha programat una 
setmana d'activitats per a com-
memorar el 8 de març.
   Les activitats comencen el 
dilluns dia 4 de març. A les 18 
hores a la sala de l'Associació 
de Dones del Centre Cultu-
ral, s'inaugurarà l'exposició de 
ceràmica "Clavillis", que podrà 
visitar-se fins el dia 7 de març. 
Durant la inauguració es podrà 
gaudir d'un vi d'honor.
    El dimarts 5 de març tindrà lloc 
al Saló d'Actes de l'Ajuntament 
de Bonrepòs i Mirambell, a les 
19 hores, un cinefòrum, amb la 
projecció de la pel·lícula: "Sufra-
gistes". L'acte està organitzat per 
l'Associació Cultural Macarella.
   El dimecres 6 de març és el dia 
del "Xocolate per a tot el poble", 
organitzat per l'Associació de 
Dones de la població discorrerà 
a la plaça de la Llar i començarà 
a les 17:30 hores. Dijous 7 de 
març, de 17 a 20 hores, al Centre 
Cultural, s'impartirà un taller de 
ceràmica sota el títol "Joia fang".

Acte reivindicatiu
  El dia 8 de març, Dia Interna-
cional de la Dona, Bonrepòs i 
Mirambell realitzarà un acte 
reivindicatiu contra la violència 
de gènere. L'acte està programat 
a les 18 hores i el lloc serà a la 
plaça del Poble.   A més el dissa-
bte 9 de març conclouran els ac-
tes programats per a la setmana 
de la dona, amb dues activitats: 
una eixida cultural al Palau de 
Cervelló i exposició: "Picasso. 
L'alegria de viure ", la eixida serà 
a la porta de l'Ajuntament  de 
Bonrepòs i Mirambell a les 10 
del matí; i a les 22 hores indrà 

Programació especial a Bonrepòs 
i Mirambell per a commemorar 
el Dia de la Dona

L'Ajuntament de Rafel-
bunyol, coincidint amb la 
commemoració del Dia 

Internacional de la Dona, ha or-
ganitzat la Setmana de les Dones 
i la Igualtat amb activitats cultu-
rals, socials i esportives de l’1 al 
10 de març.
  L'acte d'obertura serà el di-
vendres, 1 de març, a les 19 
hores, amb la inauguració de 
l'exposició “9 Mujeres y un Obje-
tivo”. Una mostra fotogràfica que 
pretén fer visible a la dona a tra-
vés de la crítica dels estereotips 
socials.  A les 20 hores a la pisci-
na coberta municipal comença-
ran les jornades esportives amb 
una Masterclass d’Aquabox. 
L'endemà, 2 de març, a les 11 
hores al Complex Esportiu Paco 
Camarasa, amb Pilates en Famí-
lia seguit d’un Partit de Futbol 
Femení. 
   El diumenge,3 de març, dona i 
càncer s’uneixen dins d’aquestes 
jornades esportives amb la III 
Run Càncer de Rafelbunyol, 
seguida d’una masterclass de 
zumba.
  El dilluns, 4 de març, a les 
11:30 hores a la Biblioteca Mu-
nicipal, tindrà lloc la xarrada 
col·loqui “Dona i Esport”. També 
l'Ajuntament conscient de la im-
portància d'educar en la igual-
tat, hi ha organitzat una activitat 
per al CEIP Rafelbunyol. Al saló 
d’actes de la Casa de la Cultura, 
per grups, l’alumnat de 3r a 6é 
de primària, assistirà a veure “El 
cofre de la Igualdad”. La com-
panyia Rebombori cultural, amb 
aquesta obra, busca lluitar amb 

els estereotips pujant a l'escenari 
un cofre ple de contes amb prin-
ceses que s'enfronten a dracs 
en lloc de quedar-se tancades a 
la torre; un superheroi que no 
té qui li cusa els calçotets, però 
això no pot detindre la seua llui-
ta contra el mal, de manera que 
aprén a cosir ell mateix, etc.
  Durant tota la setmana les 
Ames de Casa Tyrius, faran, a la 
sala d’usos múltiples de la Casa 
de la Cultura, demostracions 
dels tallers.
  La salut és molt important, per 
això el dimecres, 6 de març, a 
partir de les 19 hores, a la sala 
d’audiovisuals de la Casa de la 
Cultura, s’ha organitzat la xarra-
da “Nutrición a partir de los 40”.
  El dijous, aprofitant l'afluència 
de gent al carrer pel mercat, per 
segon any tindrà lloc "Bústia per 
la Igualtat". Una activitat partici-
pativa on tots els veïns i veïnes 
que desitgen participar podran 
passar per la taula instal·lada 
enfront del magatzem municipal 
del carrer Magdalena per a es-
criure el seu missatge d'igualtat 
que dipositaran en una bústia. 
  El dissabte, 9 de març, arriba 
un dels actes més multitudinaris 
de la Setmana de les Dones i la 
Igualtat, un sopar de germanor.
El dissabte a les 19:30 hores al 
saló d’actes de la Casa de la Cul-
tura, obra de teatre i posterior 
col·loqui “La Mare Antisistema”. 
Per últim, tanquem la setmana 
amb l’esport més nostre en veu 
femenina amb pilota al carrer, 
el diumenge 10 de març a partir 
de les 9:30 hores al C/ Verge del 
Miracle.

NOMBROSES ACTIVITATS DE L'1 AL 10 DE MARÇ

Redacció

Setmana de les dones 
a Rafelbunyol

► Actes setmana de la dona

lloc, una representació teatral 
de l'obra: "La bolcheviqui del 
Carme", representada pel grup 
teatral de Bonrepòs i Mirambell, 
"Sempre En Falta U".
   La programació segueix la lí-
nia marcada per la corporació 
municipal, que durant la present 
legislatura ha fet molt èmfasi en 
millorar i fomentar la igualtat. 

De fet, fa un mes es va aprovar 
el Pla d'Igualtat Municipal a 
l'Ajuntament de Bonrepòs i Mi-
rambell. La regidora d'igualtat, 
Rosabel Bolaños, ha afirmat que 
"per al nostre ajuntament tots els 
dies són 8 de març perquè el tre-
ball per la igualtat és una cons-
tant del dia a dia no solament en 
dates senyalades"

UNA SETMANA PLENA D'ACTIVITATS DEL 4 AL 9 DE MARÇ PER A RECLAMAR 
LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

Redacció
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Massamagrell prepara una 
setmana dedicada a la dona amb 
nombroses activitats culturals 
CINEMA, XARXES, ESPORT, LITERATURA I EXCURSIONS FORMEN 
PART DEL PROGRAMA

Massamagrell dedicarà 
els primers dies de 
març a commemorar el 

dia de la Dona. L'ajuntament ha 
preparat un programa complet 
que començarà el dia 1 de març 
i conclourà el dia 8 de març, Dia 
de la Dona.
L'Associació de la Dona de Mas-
samagrell i l'Associació d'Ames 
de Casa del Barri de la Magda-
lena han col·laborat juntament 
amb l'àrea d'Igualtat del consis-
tori en la preparació de les acti-
vitats, que no només es desenvo-
luparan al municipi, ja que hi ha 
programades diverses eixides
El dia 1 de març, a la Sala de Con-
ferències del Centre Cultural de 
Massamagrell, tindrà lloc a les 19 
h. la presentació del llibre "Do-
nes en construcció: perdonen 
les molèsties", en la qual parti-
ciparan les dues autores: Susana 
Gisbert i Lucrecia Hoyos; i Salva 
Raga de l'editorial Vinatea.
Dilluns 4 de març, des de les 
10:30 fins a les 12 del migdia, 
han preparat un taller pràctic 
de xarxes socials, al qual es po-
den inscriure les interessades 
en la L'Associació de la Dona de 
Massamagrell i en l'Associació 
d'Ames de Casa del Barri de la 

Magdalena.
  A la vesprada, a les 17:15, 
l'activitat programada és una ei-
xida als cinema Lys de València 
per a a gaudir del visionat de la 
pel·lícula "Una Qüestió de gène-
re". Per a poder assistir és poden 
inscriure a les Associacions fins 
al 2 de març. L'entrada al cinema 
és gratuïta, però el tiquet de me-
tro no està inclòs.
Dimarts 5 de març, començarà 
el dia amb l'excursió a les 10 del 
matí al Centre del Carme. Per 
acudir a aquesta visita hi ha que  
inscriure en els Associacions. El 
bus i la visita guiada són gratui-
tes.
A la vesprada, a l'Centre Cultural 
de Massamagrell a les 20 h. tin-
drà lloc el Lliurament de premis 
del XI Concurs de Cartells de la 
Dona.
Per a dimecres 6 de març, a par-
tir de les 18:30 hi ha previst Ci-
nefòrum i cafè amb perspectiva 
de gènere a l'Centre Cultural 
del municipi, en el qual inter-
vindran Membres de EQUÀLI-
TAT: Sonia Morató, consultora 
d'igualtat, i José L . Sahuquillo, 
agent d'igualtat.
El dijous 7 de març és el torn de 
l'esport, a les 18 h és realitzarà la 
III Marxa Municipal per les Do-

nes, amenitzada per la batukada 
Tro de bac, en finalitzar hi haura 
xocolata per a tots
El plat fort serà per al dia 8 
de març en aquesta jornada 
l'ajuntament realitzarà a les 
13:30 l'acte commemoratiu del 
Dia Internacional de la Dona 
2019. Després de l'acte institu-
cional, està programada un dinar 
a l'Restaurant Hort de Santa Ma-
ria, organitzada per l'Associació 
de la Dona de Massamagrell i 
l'Associació d'Ames de Casa del 
Barri de la Magdalena. La ins-
cripció és realitzaran a les Asso-
ciacions i el preu és de 12 euros.
I per concloure la programació, a 
les 18 hores començarà l'activitat 
"Comboi per la igualtat", acudi-
ran en grup a la Manifestació del 
# 8M a València convocada per 
la Coordinadora Feminista de 
València, el punt de trobada serà 
a la parada de metro de Massa-
magrell.
Segons va explicar la regidora 
d'igualtat de l'ajuntament de 
Massamagrell, Nina Sepúlveda, 
"com regidora de l'àrea d'igualtat 
de l'ajuntament de Massama-
grell, estic molt satisfeta amb la 
feina feta aquests últims anys. 
Hem aprovat el nostre 2 pla mu-
nicipal d'Igualtat a través d'un 

Redacció

► Cartell setmana de la dona

procés participatiu i obert a tots 
els col·lectius i associacions que 
han volgut participar. En els 
últims 4 anys hem augmentat 
considerablement el pressupost 
i s'han impulsat accions ciutada-
nes amb un gran impacte i molt 

bona recepció per part de la ciu-
tadania, però encara ens queda 
molt per fer i és important que 
totes les administracions cami-
nem cap al mateix objectiu que 
és aconseguir una igualtat real 
entre homes i dones".

Massamagrell sol·licita dos projectes 
europeus en matèria de turisme

Des de l'àrea de Projectes 
Europeus de l'Ajuntament 
de Massamagrell es va 

sol·licitar el passat 31 de gener els 
projectes ACTOUR4C (“Turisme 
accessible en platges, ports es-
portius i instal·lacions nàutiques 
del mediterrani”) i SMOOTHLY 
(“Organitzacions de fusió social 
per a ajuda turística”) al progra-
ma europeu de cooperació inte-
rregional Interreg MED liderats 
pel Govern Regional d'Emilia 
Romagna (Itàlia) i l'Ajuntament 
de Riccione (Itàlia) respectiva-
ment.
   Segons va explicar el regidor 
de Projectes Europeus, Paco Gó-
mez, “el programa Interreg MED 
és un programa de cooperació 
interregional, que ajuda els go-

verns regionals i locals de la zona 
del Mediterrani europeu (de re-
gions membre de la UE i altres 
països adherits al programa), 
a desenvolupar i oferir millors 
polítiques de desenvolupament 
regional. En crear un entorn i 
oportunitats per a compartir so-
lucions  entre diferents entitats 
de tot el Mediterrani, el seu ob-
jectiu és garantir que la inver-
sió del govern, la innovació i els 
esforços d'implementació con-
duïsquen a un impacte integrat i 
sostenible per a les persones i els 
territoris. 
   El programa ve finançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER) i treba-
lla amb una co-finançament del 
85%. L'entitat participant avança 
el total de la subvenció i justifica 

cada sis mesos la despesa execu-
tada. El programa Interreg MED 
retorna fins al 85% de la despesa 
justificada com efectuat. El pres-
supost total de cadascun dels 
projectes és d'al voltant de 1, 5 
milions d'euros cadascun, po-
dent optar Massamagrell a uns 
150.000 euros per projecte”.
    “L'objectiu principal del pro-
jecte serà contribuir a millorar 
les polítiques relacionades amb 
el turisme accessible a les plat-
ges. En aquest sentit, Massama-
grell i la Comunitat Valenciana 
compta amb una llarga trajec-
tòria i experiència en la gestió 
d'aquests espais naturals de vi-
tal importància per a la nostra 
economia i el nostre benestar”, 
comenta l'alcalde de Massama-
grell, Pep Galarza.

Redacció

Després de 15 dies de vo-
tacions, les veïnes i els 
veïns de Massamagrell 

han decidit que el camí que con-
necte el nucli poble amb la platja 
siga un camí format per un carril 
bici i un carril de vianants de do-
ble sentit de circulació. Aquesta, 
l'opció número ha tingut 63 vots.
  "Des de 2016 la Diputació de 
València està realitzant el pro-
jecte" Camins a la Mar "amb 
l'objectiu de definir una xarxa 
d'itineraris interurbans que per-
metin la connexió cicle-peatonal 
en els municipis de l'Horta Nord. 

En el cas de Massamagrell se'ns 
van presentar cinc possibles 
propostes i des de l'Ajuntament 
hem decidit que fora la ciuta-
dania qui triara la proposta que 
s'acabarà fent", explica la regido-
ra d'Urbanisme, Raquel Gómez.
"Aquesta és una proposta de 
qualitat tant per a les bicicletes 
com per als vianants, a més és 
el disseny més segur per a tots, 
però això comporta la necessitat 
d'expropiar terreny als camps de 
l'horta, un alt cost de producció 
i un procés de execució llarg ", 
aclareix l'alcalde, Pep Galarza.

Participació ciutadana 
per a triar un camí a la mar
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Torrent presenta la 
programació de la 
XXXIII Setmana de la Dona
LA PROGRAMACIÓ REIVINDICA LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

L’Ajuntament de Torrent ce-
lebrarà la XXXIII Setmana 
de la Dona. Sota el lema Les 

dones canvien el món s’ha dis-
senyat una agenda d’activitats, 
que donarà començament el dia 
4 de març i acabarà el 8 de Març, 
Dia Internacional de la Dona. El 
programa arranca el dissabte 2 
de març a les 18.30 h a casa de la 
Dona. El recital de poesia La co-
missió Nou d’octubre, de la mà 

del Cor d’escola de Gavina. Per 
part seua, el dimarts 4 de març a 
les 18 h, també a casa de la Dona, 
se celebrarà l’acte d’inauguració 
de la Setmana de la Dona amb 
una xarrada i col·loqui sobre 
Quin és ser feminista, impartida 
i coordinada per ALIA. A més, 
aqueixa mateixa vesprada serà 
el moment de presentar el pre-
mi Atenea, que enguany recau 
en Mª Dolores Pulido, professora 
jubilada del col·legi Trinitàries i 

persona molt vinculada al món 
teatral, fomentant la creativitat i 
la proximitat de les arts escèni-
ques com a directora del Grup 
Retablillo, del qual també és fun-
dadora. Per a acabar l’acte es farà 
lliurament dels premis als cen-
tres escolars de Torrent.
   El públic infantil també té un 
espai dins de la setmana, dona-
da “la importància d’educar a 
les noves generacions en valors 
d’igualtat i fomentar des de xico-

Redacció

► Alcalde i regidora de cultura

tets i xicotetes una educació igua-
litària i aconseguir una societat 
més justa”, explica la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Encarna 
Lerma Besó. El dimarts 5, la jor-
nada començarà amb el cuen-
tacuentos coeducatiu Ressons de 
l’ombra, a càrrec de Rebombori 
Cultural. Els xiquets i xiquetes 
continuaran les seues activitats el 
dijous al matí amb El cofre de la 
igualtat, un cuentacuentos dirigit 
a l’alumnat de 3r de Primària.
   El dimecres 6 de març amb 
una jornada de convivència en 
el pavelló Anabel Medina amb 
una marxa. D’altra banda, sota 
el lema Dóna i empresa, se cele-
brarà el dijous a les 13.30 h la XVII 
Trobada de dones empresàries 
de Torrent.

Premi
La regidora de Cultura, Susi Fe-
rrer, ha subratllat que la progra-
mació “ha implicat el treball de 
diverses delegacions: igualtat, 
educació i esport, per a aconse-
guir una agenda d’activitats que 
celebren el treball i valentia de 
tantes dones al llarg dels anys”.
    El colofó final de la programa-
ció arriba el 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona. Com cada 
any, l’Ajuntament de Torrent 
homenatja el treball d’una dona 
torrentina, pel seu compromís, 
innovació lluita i esforç. Enguany 
María Dolores Pulido rebrà el 
Premi Atenea.

GODELLA EL 8 DE 
MARÇ TINDRÀ LLOC UNA 
PASSEJADA PER L’HORTA 
Un any més, la regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Godella ha confeccionat una 
completa programació per ce-
lebrar, de l’1 al 29 de març, el 
Dia Internacional de la Dona, 
declarat per les Nacions Unides 
el 8 de març.
La regidora de l’àrea, Teresa 
Bueso, ha explicat que «les ac-
tivitats s’han repartit al llarg 
de tot el mes amb l’objectiu 
d’afavorir la participació de 
veïns i veïnes i de totes les as-
sociacions del municipi». Així, 
es pretén «establir un punt de 
trobada entre dones per com-
partir experiències i reflexio-
nar sobre els drets assolits i els 
que queden pendents en una 
societat que, si ben és cert que 
ha avançat, encara té grans 
reptes per davant en matèria 
d’igualtat», ha afegit Bueso.
  Entre els actes destaquen el 
8 de març. A les 9:00 h una 
passejada per l’horta i, des-
prés, un esmorzar a la porta 
de l’Ajuntament organitzat per 
l’associació A cada Lluna. A 
continuació es celebrarà l’acte 
institucional pel Dia Interna-
cional de la Dona. I eixe mateix 
dia assistirem a la manifesta-
ció en València, que eixirà a les 
18:00 h.
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A uns mesos de finalitzar la legislatura, 
quin balanç fa?
El balanç de la gestió que hem portat 
a terme des de l’Ajuntament en estos 
últims 4 anys és prou positiu, durant 
tot este temps, l’equip de govern ha 
treballat “a tope” i s’han portat a terme 
nombroses actuacions amb l’objectiu de 
donar un bon servei a la ciutadania a tots 
els nivells.

Són molts anys al front del municipi, 
què fa perquè els veïns i les veïnes 
siguen confiant en vosté?  Sóc una 
alcaldessa de proximitat, m’agrada 
estar en contacte amb la ciutadania, 
vaig pràcticament a tots els actes que 
organitzen els col·lectius en el municipi 
i procure sempre estar a  peu de carrer, 
atenta a les demandes i propostes del 
veïnat. No sóc una alcaldessa de despatx 
perquè si tens una responsabilitat 
pública és per millorar la qualitat de vida 
dels demés i si no escoltes, és molt difícil 
portar-ho a terme. 

De quins projectes se sent més 
satisfeta? 
En un principi, és molt difícil decantar-
se per algun d’ells perquè cadascú dels 
projectes que portem a terme té la seua 
idiosincràsia i la seua repercussió. Podria 
nomenar-te, per exemple, el pont d’accés 
a la zona sud de la població, el qual, 
ha descongestionat prou el trànsit pel 
centre; també, les obres de l’esplanada 
de l’Ermita, la urbanització de la zona 
verda del barranc, entre altres. A més, 
m’agradaria destacar que considerem 
que els projectes han de ser fruit de 
la participació ciutadana i incloure un 
consens, per això, hem posat en marxa 

un Pla Cívic i escoltem la ciutadania 
a través reunions amb els col·lectius i 
associacions, el Consell de la Infància, 
el Consell Jove, etc…on tots i totes 
expressen lliurement les seues opinions 
i fan les seues propostes.  

En maig de l’any passat, la UE va 
elegir el projecte “Millorem Picassent” 
entre més de 70 de tota España per 
cofinançar-lo, qué suposà açò per al 
municipi? 
El fet que a l’Ajuntament de Picassent li 
hagen concedit una ajuda de 5 milions 
d’euros del Fondo FEDER, en el marc 
del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020 per a cofinançar 
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat de Picassent 
(EDUSI), suposa un gran repte i és un fet 
molt important. És la primera vegada que 
açò passa a la nostra localitat i significa 
que la Unió Europea ha valorat l’esforç i 
el treball. 
En definitiva, Europa avala el projecte 
de futur que tenim per a Picassent i 
sobretot, quan saps que eres un dels 
pocs municipis elegits, això sempre és 
una satisfacció i t’indica que vas pel bon 
camí. 

El proper 8 de març és el dia de la Dona, 
què es pot fer des d’un Ajuntament 
com Picassent per aconseguir millorar 
desigualtats? El nostre Ajuntament 
en matèria d’Igualtat porta una llarga 
trajectòria de treball, i de fet, recentment 
hem rebut el Premi Celia Amorós, guardó 
de la Diputació que reconeix tot el treball 
portat a terme. De fet, la comissió de 
valoració del premi destacà l’especial 
implicació del municipi en matèria de 
violència de gènere. Moment clau fou 

l’any 2006 quan es va crear el Servei 
d’Atenció a les Dones i en el 2007, amb la 
creació de la regidoria d’Igualtat (abans 
de la Dona), s’ha anat articulant tot 

el treball amb l’objectiu de promoure 
la igualtat i previndre situacions de 
violència. A més, es realitzen tallers de 
sensibilització amb l’alumnat de l’Institut 
i també, a més de les campanyes del 
8M y el 25 N, hi ha una programació 
estable durant tot l’any. M’agradaria 
destacar l’esforç que es fa des del grup 
de teatre de dones, el qual, cada any ens 
ofereix una estrena. A més, de manera 
transversal amb altres regidories, com 
potser la d’Ocupació, es porten a terme 
programes dirigits a la inserció  laboral i 
empoderament de les dones. 

Laura López

    Conxa García: “si tens una responsabilitat pública és 
per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”

L’ALCALDESSA DE PICASSENT FA UN BALANÇ POSITIU DE LA SEUA GESTIÓ EN AQUESTA LEGISLATURA

► Conxa García, alcaldessa de Picassent

>>
Quan saps que eres un 

dels pocs municipis 
elegits, indica que 

vas pel bon camí
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El autobús lanzadera de Albal al metro 
de Paiporta se licitará en unas semanas

El nuevo servicio de auto-
bús lanzadera desde Albal 
a la estación de metro de 

Paiporta saldrá a licitación en 
las próximas semanas, según 
ha confirmado la Conselleria de 
Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio. 
   Este servicio está incluido en 
el proyecto denominado CV-
108 València Metropolitana Sud, 
aprobado en su día y expuesto a 
información pública de acuer-
do con lo estipulado en la Ley 
de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana, con el fin de recibir 
alegaciones.
   Desde la Conselleria se ha se-
ñalado que “se están ultimando 
las respuestas a las alegaciones e 
incorporando los cambios que se 
han considerado oportunos, tras 
este proceso de consulta pública 
del proyecto de servicio público, 
y se procederá a su aprobación 
definitiva en las próximas sema-
nas”. Asimismo, se ha anunciado 
que, “una vez aprobado definiti-
vamente este proyecto, saldrá a 
licitación para otorgar el servi-
cio a la empresa que presente la 
mejor oferta, con un contrato de 
diez años”.
   De esta forma, los usuarios de 
Albal, Catarroja, Massanassa, 
Alfafar y Benetússer dispondrán 
de un servicio de autobús lanza-
dera hasta el metro en Paipor-
ta, con 37 expediciones de ida y 
vuelta en días laborables, lo que 
supone una frecuencia de salida 

de 30 minutos. Según se destaca 
desde la Conselleria, “este enlace 
con el metro les proporcionará a 
los usuarios de dichos munici-
pios una alternativa más atrac-
tiva para desplazarse a València, 
así como una conexión con el eje 
Torrent-Picanya-Paiporta que no 
tienen en la actualidad”.
    Efectivamente, el autobús 
lanzadera desde Albal al metro 
en Paiporta, aparte de ofrecer 
dicha alternativa más atractiva 
para ir a València y facilitar, por 
ejemplo, el desplazamiento de 
estudiantes a la Universitat Po-
litècnica, ya que ahora han de 
viajar en coche hasta la estación 
paiportina, hará que sea más fá-
cil y rápido ir a Torrent, Picanya y 
Paiporta desde Albal, Catarroja, 
Massanassa, Alfafar y Benetússer 
y viceversa. Además, una vez en 
Torrent, se podrá acceder direc-
tamente a toda la extensa red de 
Metrovalencia. Otra ventaja será 
la de comunicar directamente 
en autobús a Albal, Catarroja, 
Massanassa, Alfafar, Benetússer 
y Paiporta entre sí.
    Este nuevo autobús lanzadera 
hasta el metro en Paiporta, que 
saldrá desde Albal y pasará por 
Catarroja, Massanassa, Alfafar 
(Parque Alcosa) y Benetússer, 
está previsto en principio que 
funcione de lunes a viernes y en 
días laborables, pero el Ayunta-
miento de Paiporta ha solicitado 
a la Conselleria que se amplíe 
este servicio también a los fines 
de semana y festivos, así como 

que se amplíe el horario noctur-
no, tanto del autobús como del 
metro. 
   También ha solicitado que se 
incluya el municipio en la zona 
A de Metrovalencia, para que los 
bonos de transporte sean más 
económicos.

Otras mejoras
El proyecto CV-108 València Me-
tropolitana Sud contempla ade-
más otras mejoras del servicio 
de autobús en varias líneas. En 
la L-3A, la de Albal-València, que 
incluye Catarroja, Massanassa, 
Alfafar y Benetússer, se aumen-
tará la frecuencia en dias labora-
bles, pasando de 126 expedicio-
nes a 146.

    Asimismo, mejora el servicio 
de autobús de la línea Picassent-
València, por una parte gracias a 
una modificación en el trayecto, 
con la que se conseguirá reducir 
el tiempo de expedición hasta la 
capital en 15 minutos, y por otra 
con un aumento en el número 
de expediciones diarias, que pa-
sarán de 17 de ida y vuelta a 25, lo 
que beneficiará también a usua-
rios de Alcàsser, Beniparrell, Al-
bal y Catarroja.
    Por otro lado, mantiene la co-

nexión directa actual en autobús 
durante todo el año con el Hos-
pital La Fe y el Hospital Doctor 
Peset, pero mejorando el servi-
cio en cuanto a número de expe-
diciones.

Autobús nocturno
En cuanto a la línea Silla-Valèn-
cia, se mantiene el número de 
expediciones del autobús a la 
capital, pero se añade el servicio 
nocturno reclamado por varias 
poblaciones, consistente en 6 
expediciones de ida y vuelta en 
viernes, sábados y vísperas de 
festivo, tanto en invierno como 
en verano, con horario desde las 
23.30 hasta las 5.45 horas.
    Es precisamente en este au-
tobús nocturno en el que existe 
otra solicitud de ampliación del 
servicio, en este caso a otros tres 
municipios. 
   En principio, el trayecto con-
templado incluye a Silla, Beni-
parrell, Albal, Catarroja, Massa-
nassa, Alfafar y Benetússer. Sin 
embargo, se han quedado fuera 
Picassent y Alcàsser., así como 
Sedaví, que dispone de un auto-
bús a València y al centro comer-
cial de Alfafar, pero no el servicio 
nocturno.
     Finalmente, el proyecto man-
tiene también la conexión con 
la línea de tren de cercanías de 
Renfe en las estaciones de Silla, 
Catarroja, Massanassa y Alfafar-
Benetússer, gracias a una parada 
de autobús cercana, así como el 
transbordo interno gratuito.

LA CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO CONCEDERÁ 
EL SERVICIO A LA EMPRESA ELEGIDA MEDIANTE UN CONTRATO PARA DIEZ AÑOS

Tomás Laguarda

► Estación de metro de Paiporta (T. L.).

BENETÚSSER
CONVENI AMB LA 
FUNDACIÓ ADECCO 
D'INSERCIÓ LABORAL
L'Ajuntament de Benetússer i 
la Fundació Adecco han signat 
un conveni de col·laboració 
per al desenvolupament, con-
junt, d'activitats i programes 
d'orientació i integració laboral 
que facilitin l'accés a un lloc de 
treball als col·lectius més desfa-
vorits. La signatura del conveni 
ha ocorregut a la seu de la Fun-
dació Adecco amb la presència 
de l'alcaldessa de Benetússer 
Eva Sanz i Mercedes Alcover 
com a representant d'Adecco.
  D'aquesta manera, l'Agència 
d'Ocupació i Desenvolupament 
Local de Benetússer, que ja rea-
litza una tasca d'orientació labo-
ral, podrà millorar la seua oferta 
en poder accedir a les borses 
d'ocupació, els programes de 
beques ia l'oferta de formació, 
investigadora i tecnològica de la 
Fundació Adecco. "Per a nosal-
tres és un gran avanç el poder 
comptar amb una entitat com 
la Fundació Adecco per poder 
oferir solucions laborals i de 
formació als veïns i veïnes que 
més dificultats tenen per acce-
dir al mercat laboral", explica 
l'alcaldessa Eva Sanz.

MANISES
DENÚNCIA PER "ESCRACHE" 
ALS MEMBRES DEL GOVERN
L'alcalde de Manises, Jesús 
Borràs, en nom de l'equip de 
govern de Manises, ha interpo-
sat una denúncia en la Fisca-
lia Provincial de València pels 
fets esdevinguts el passat 27 de 
desembre de 2018 a la porta de 
la Casa Consistorial de Mani-
ses, on va tindre lloc el “escra-
che” als membres del govern 
de l'Ajuntament de Manises a 
l'eixida del ple municipal.
  Les, aproximadament, 100 per-
sones que allí es van reunir, ho 
van fer a partir de la convoca-
tòria de concentració per part 
del Sindicat de Treballadores 
i Treballadors de les Adminis-
tracions i els Serveis Públics 
(STAS), amb motiu de la publi-
cació de les bases de processos 
selectius per a la contractació 
de personal públic, una neces-
sitat de convocatòria que va ser 
comunicada a l'Ajuntament de 
Manises per part de la Delega-
ció de Govern.
   "La realitat" , afirmen en un es-
crit des de l'equip de govern de 
Manises, "va ser que tal concen-
tració va acabar derivant en un 
acte d'assetjament, fustigació 
i intimidació front a l'equip de 
govern, que van culminar fins i 
tot amb un intent d'agressió" ex-
pliquen.

El ayuntamiento 
paiportino pide que el 
servicio se amplíe a fines de 
semana y festivos
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Projecte d'urbanització 
per al nou palau de la justícia

LAjuntament de Torrent ha pre-
sentat el projecte d'urbanització 
d'una parcel·la situada a Parc 
Central, on es construirà el nou 
palau de Justícia. La parcel·la, 
que està situada a l'avinguda 
Barcelona'92 té una superfície 
aproximada de 4.600 metres 

quadrats. La urbanització per al 
futur palau de justícia, amb un 
pressupost de més de 800.000 €, 
és una de les inversions finan-
cerament sostenibles (IFS) més 
importants.    El condicionament 
del solar és el primer pas per a 
aquesta nova infraestructura que 
suposarà, en paraules de l'alcalde 

Jesús Ros, "l'actualització d'unes 
instal·lacions obsoletes, així com 
la modernització i l'agrupació 
dels serveis i les dependències 
judicials de la ciutat". 
   El primer edil ha destacat a més 
que aquest enclavament es con-
vertirà en "un gran lloc de troba-
da pel qual passaran milers de 

EL CONDICIONAMENT DE LA PARCEL·LA DE PARC CENTRAL ÉS UNA 
DE LES ACTUACIONS QUE S'INCLOUEN EN LA LLISTA D'INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE TORRENT

Redacció

TORRENT
OBRAS DE MEJORA EN 
OCHO CENTROS DE LA 
POBLACIÓN
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Torrent ha adjudi-
cado las actuaciones en varios 
centros educativos de la ciu-
dad, correspondientes a la pri-
mera fase del plan Edificant de 
la Generalitat Valenciana para 
la construcción, reforma y me-
jora de los centros educativos. 
En concreto, se han adjudica-
do contratos con una inversión 
total de más de un millón de 
euros en los CEIP San Pascual, 
Lope de Vega, Miguel Hernán-
dez, Federico Maicas, Antonio 
Machado, El Molí, San Juan 
Bautista y Juan XXIII. 
  De estas actuaciones, las úni-
cas que tendrán que esperar 
hasta el final de curso son las 
que se desarrollarán en el San 
Juan Bautista, ya que se tra-
ta de mejoras en la eficiencia 
energética, especialmente con 
el cambio de puertas y venta-
nas. “El resto de actuaciones 
podrán comenzar sin esperar 
a detener las clases, lo que su-
pone que muy pronto nuestros 
centros educativos experimen-
tarán un salto de calidad”, ha 
señalado la concejala de Edu-
cación, Patricia Sáez.
   Las mejoras previstas en es-
tos ocho centros educativos 
afectan principalmente a tra-
bajos de pintura, cerramien-
tos exteriores o adecuaciones 
en baños y vestuarios. El plan 
Edificant de la Generalitat per-
mite agilizar los trámites a los 
ayuntamientos que se suman 
al programa y avanzar en la tra-
mitación de expedientes para 
las actuaciones que consideren 
prioritarias en los centros edu-
cativos.

► Zona on anirà el Palau de la Justícia

QUART DE POBLET
EL CARRIL BICI LLEGA 
HASTA LOS INSTITUTOS

Quart de Poblet ha finalizado 
las obras del nuevo tramo de 
carril bici, que se extenderá 
desde la autovía V-30 a la calle 
Ramón y Cajal. Se trata de una 
actuación que vertebra la zona 
de los institutos de la localidad 
a través de la conexión de este 
carril con una vía ciclable que 
se alarga más de un kilómetro.
   La Concejalía de Movili-
dad, dirigida por Bartolomé 
Nofuentes, pretende concien-
ciar a la población más joven 
en el uso de la movilidad soste-
nible mediante esta nueva ruta. 
Además, los y las estudiantes 
podrán adquirir una mayor in-
dependencia y autonomía, al 
disponer de un camino seguro 
y adaptado para acudir a los 
institutos en bicicleta. 

Els serveis socials van atendre a 3.963 
persones el 2018 a Quart de Poblet

Els serveis socials munici-
pals de Quart de Poblet 
van atendre 3.963 persones 

durant l'any 2018, el 76% dones 
i 88% de nacionalitat espanyola, 
segons el balanç de gestió realit-
zat per la Regidoria de Benestar 
Social, que dirigeix Maite Ibáñez. 
Fonamentalment, les atencions 
van estar relacionades amb si-
tuacions de dificultats socioe-
conòmiques i amb situacions de 
dependència i de necessitats de 
promoció de l'autonomia perso-
nal.
  Recentment, l'Associació Es-

tatal de Directores i Gerents de 
Serveis Socials ha reconegut 
l'Excel·lència en Inversió de Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de 
Quart de Poblet. Només quatre 
municipis de la Comunitat Va-
lenciana han tingut aquest reco-
neixement en la primera ocasió 
que en aquesta autonomia acon-
segueix entrar en la llista de mu-
nicipis amb una major despesa 
social.
  Al llarg de l'any passat, es van 
tramitar a Quart 1.183 ajudes 
econòmiques per a famílies per 
un import de 247.102,90 euros. 
En concret, 374 ajudes econòmi-

ques van ser d'emergència social 
per un import de 52.477 euros 
per a pal·liar les situacions de 
pobresa energètica, així com aju-
dar el pagament del lloguer o hi-
poteca de l'habitatge. Altres 736 
ajudes es van destinar a l'atenció 
de necessitats bàsiques, com 
l'alimentació, especialment dels 
i les menors, amb una inversió 
de 172.550 euros.
  D'altra banda, 97 factures d'aigua 
per un import de 10.699,66 euros 
van ser compensades pel fons 
social de creat en 2018 per con-
veni de l'Ajuntament amb Aigües 
de València, per al pagament 

del servei de subministrament 
d'aigua potable a persones en si-
tuació o risc d'exclusió social.
  Un altre dels serveis gestionats 
des del Departament de Serveis 
Socials és l'habitatge tutelat, que 
l'any passat va acollir a dues do-
nes amb els seus fills i que no 
forma part de la xarxa de recur-
sos de protecció per a casos de 
violència. A aquest servei es van 
destinar 28.000 euros.
  També s'ha mantingut el servei 
d'assessorament jurídic en ma-
tèria d'habitatge i s'incideix en 
els programes dirigits a persones 
amb diversitat funcional.

L'AJUNTAMENT DE 
QUART DE POBLET VA 
REBRE RECENTMENT 
EL RECONEIXEMENT 
D'EXCEL·LÈNCIA EN 
SERVEIS SOCIALS

Redacció

► Equip de Serveis Socials de l'Ajuntament

persones quan siguin una reali-
tat, a més del palau de justícia, 
noves instal·lacions educatives i 
un nou centre de salut".
   Ros ha explicat també que el 
següent pas serà treure a con-
curs i adjudicar el projecte de 
la infraestructura, que haurà de 
complir les condicions i carac-
terístiques que fixi la Conselle-
ria de Justícia pel que fa a dota-
cions i equipaments.  
   El passat mes de setembre, 
la Conselleria de Justica va re-
soldre delegar la competència 
per a la contractació de redac-
ció de projecte, licitació, adju-
dicació i execució de l'obra de 
construcció del palau de justí-
cia a l'Ajuntament de Torrent, 
un projecte que ronda els 18 
milions d'euros , fet que supo-
sa convertir-se en "l'obra més 
important que s'ha fet a Torrent 
fins a la data".

Urbanització de l'illa 34
El palau de Justícia no és l'únic 
equipament amb el qual cons-
tarà aquesta zona d'expansió 
de Torrent. Les previsions 
d'ordenació urbanística de l'illa 
34 preveuen també una zona 
per a equipament educatiu, així 
com un nou equipament sani-
tari. A més, s'ha dissenyat una 
plaça annexa a l'avinguda Bar-
celona'92 que servirà de lloc de 
reunió i accés als usos dotacio-
nals que es té previst implantar. 
La plaça constarà de zones de 
vianants, zones enjardinades i 
també per a jocs infantils
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ROCAFORT
GVA REHABILITARÁ VILLA 
AMPARO Y SERÁ UN 
REFERENTE CULTURAL
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha destacado que 
la Generalitat trabajará con el 
Ayuntamiento de Rocafort para 
convertir Villa Amparo, la que 
fuera residencia de Antonio Ma-
chado durante la Guerra Civil, 
en espacio de referencia para 
la cultura a través del proyecto 
Casa de los Poetas.
   Puig se ha pronunciado así en 
el acto conmemorativo del 80 
aniversario de la muerte de Ma-
chado celebrado en Villa Ampa-
ro, ubicada en Rocafort, donde 
el autor residió entre noviembre 
de 1936 y la primavera de 1938, 
coincidiendo con el periodo en 
que València fue capital de la II 
República y que, según ha re-
cordado el president, posee "no 
solo un valor histórico sino tam-
bién arquitectónico, artístico y 
patrimonial".
   El president ha reivindicado 
la vigencia del legado del poe-
ta andaluz en la actualidad y 
ha subrayado su compromiso 
con los valores democráticos 
"como herramienta de transfor-
mación" y con la cultura "como 
arma de combate". 
   Durante el acto, el president 
y el alcalde de Rocafort, Víctor 
Jiménez, han firmado un proto-
colo de intenciones entre la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento de 
Rocafort para la rehabilitación 
y utilización conjunta de Villa 
Amparo, inmueble que la Admi-
nistración autonómica compró 
el 27 de diciembre de 2018 por 
1,4 millones de euros, y que está 
catalogado como Bien de Rele-
vancia Local.
   En virtud de este protocolo de 
intenciones, que tendrá su plas-
mación en un posterior conve-
nio, la Generalitat se encargará 
de la elaboración del proyecto 
de rehabilitación del inmueble, 
tomando en consideración la 
opinión del Ayuntamiento. Am-
bas administraciones concreta-
rán, de común acuerdo, el uso 
y gestión del inmueble. El con-
sistorio manifiesta además, a 
través de este acuerdo, su inten-
ción de colaborar en la gestión 
y sostenimiento del inmueble 
como espacio cultural y de do-
tarlo de contenido, en colabo-
ración con la Generalitat, para 
llevar a cabo el proyecto Casa 
de los Poetas. El jefe del Consell, 
por este motivo, ha afirmado 
que la Generalitat ha realizado 
"un esfuerzo" para que ese in-
mueble "por el que también pa-
saron intelectuales como Rafael 
Alberti, Max Aub, María Zam-
brano, Pablo Neruda u Octavio 
Paz" sea ahora "patrimonio de 
los valencianos".

Abril i maig, mesos electorals
ELS PARTITS NOMENEN ELS SEUS CANDIDATS PER A LES ELECCIONS
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► Juan Ramón Adsuara y candidatos de l’Horta Nord y l’Horta Sud

La Conselleria d'Educació aprova la 
construcció de l'institut número 2 a Albal

El pla de construcció, refor-
ma i millora dels centres 
educatius (EDIFICANT), 

posat en marxa per la Con-
selleria d'Educació, Recerca, 
Cultura i Esport de la Genera-
litat Valenciana, ha aprovat la 
construcció d'un nou institut al 
municipi. L'alcalde va rebre la 
notícia, personalment, de la mà 
de Jesús García Gil, subdirector 
d'Infraestructures educatives, 
amb qui es va reunir el passat 11 
de febrer a la conselleria i on va 
estar acompanyat de la regido-
ra d'Educació, Melani Jiménez i 

l'arquitecta municipal, Manuela 
Molina.
  Serà el complex educatiu de 
secundària número 2 d'Albal i 
albergarà a 500 escolars, estarà 
dotat de 12 unitats d'educació 
secundària i 4 de batxillerat i, 
l'edifici tindrà 5.600 metres qua-
drats construïts. Per a la seua exe-
cució, el consistori ha disposat 
una parcel·la de 10.857 metres 
quadrats, de propietat municipal 
i qualificada per a equipament 
educatiu cultural, està situada 
en el sector 1.1.B, al costat del 
parc Benamá on a hores d'ara es 
construeix aquesta gran zona per 

a l'oci , esport i esbarjo de 25.000 
metres quadrats.   
   Està entre el carrer Molí Cre-
mat i la rotonda de la carretera 
CV-400', "l'únic terreny muni-
cipal que compleix amb els re-
quisits dimensionals exigits per 
a l'administració autonòmica", 
explica l'alcalde.
Ramón Marí ha mostrat la seua 
satisfacció en conèixer la de-
cisió del Consell que acabarà 
amb el problema de massifica-
ció que, actualment, té l'únic 
institut existent en la localitat. 
El nou centre educatiu comple-
tarà l'oferta d'ensenyament se-

cundari a Albal que ara compta 
amb 29 unitats de secundària 
i 7 de batxillerat, en un recinte 
de 17.6664 metres quadrats. Des 
del departament d'urbanisme 
municipal d'Albal indiquen que 
l'Ajuntament ha començat els 
tràmits administratius neces-
saris i en uns 20 mesos podrien 
iniciar-se les obres. El President, 
José Fabuel, ha rebut la notícia, 
"amb molta alegria", i ha dit que, 
encara que falta molt de temps 
per a la seva posada en marxa, 
"vam aconseguir donar una so-
lució definitiva a la massificació 
actual del nostre centre".

EN 20 MESOS COMENÇARAN LES OBRES DE LA NOU CENTRE DOCENT
Redacció

Abril y mayo son meses 
electorales. El domingo 28 
de abril tendrán lugar las 

elecciones generales tras la de-
cisión de Pedro Sánchez de ade-
lantar las elecciones al no contar 
con el apoyo de la cámara en la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales.
Sin embargo, no será la única 
cita en las urnas. Los mayores de 

edad també vota el próximo 26 
de mayo fecha en la que se cele-
brarán las elecciones autonómi-
cas, locales y europeas.
Los partidos están ya calentan-
do motores para los próximos 
meses. El PP ya tiene nombra-
dos a sobre candidatos y candi-
datas, Compromís y Podemos 
van también haciendo público 
las personas que irán cabeza 
de lista. El PSPV esta semana 

debera nombrar también a los 
candidatos, tienen hasta el 3 de 
marzo. Ciudadanos por su parte 
y Podemos van a concurrir este 
año a más ayuntamientos que 
las pasadas elecciones. Por otra 
parte, EU celebró una reunión 
del su Consejo Político Nacional 
donde tras un intenso debate se 
acordó concurrir conjuntamen-
te con Podemos a las elecciones 
autonómicas.

En cuanto al ámbito municipal, 
los colectivos locales tendrán 
autonomía para decidir cómo 
concurrir a las elecciones, si jun-
tos o por separados, aúnque se 
fomentará que se llegue a acuer-
dos de confluencia. La gran in-
cógnita está en VOX que sí está 
formando grupos en diferentes 
poblaciones, pero aún no es ha 
concretada en qué municipios 
van a presentar lista

► Miguel Chavarría, candidat PSPV Alboraia

► Sonia Casaus, PP Burjassot ► Jesús Ros, candidat PSPV Torrent ► Juanma Ramón candidat Compromís Paterna

► A. Bolinches.Podem ► Paco Gómez, PSPV Massamagrell ► Betsabé Requena, EU Aldaia ► Antonio Bueno, Podemos Catarroja
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Fa un poc més d'un any 
la corporació municipal 
d'Albuixech encapçala-

da pel seu alcalde, José Vicente 
Andreu, i pel regidor, Enrique 
Zaragozá, va decidir recupe-
rar l'Observatori que es trobava 
abandonat, per això, van contac-
tar amb Ángel Flores, en aquest 
moment president de l'Associació 
Valenciana d'Astronomia, i amb 
Vicente Peris Bé, membre fun-
dador de l'antiga Associació As-
tronòmica d'Albuixech. Junts van 
elaborar un pla per rehabilitar 
les instal·lacions de l'observatori.      
    L'ajuntament es va fer càrrec 
dels costos de la construcció 
d'una nova cúpula, la qual és 
motoritzada, l'instrumental i 
de crear uns accessos amb les 
mesures de seguretat neces-
sàries. Així, van aconseguir unes 
instal·lacions molt més avança-
des, a les que Vicente Peris va do-
nar un telescopi per a completar-
les, "gràcies a ell disposem d'un 
excel·lent telescopi del qual dis-
frutem tots", afirma Miguel Mon-
tañana, president de l'Associació 
Astronòmica d'Albuixech.
     La nova situació va fer ressorgir 
l'antiga Associació Astronòmica 
d'Albuixech, així ens ho ha expli-
cat el seu president actual Miguel 
Muntanya, amb un esperit reno-
vat; comptant amb membres 
fundadors de la primera associa-
ció i amb saba nova, aquest és el 
present del grup.

Activitats per a tots 
Durant el primer any de vida de 
la nova associació s'han realitzat 
multitud d'activitats i tallers. Al-
gunes de les activitats que s'han 
desenvolupat han coincidit 
amb importants esdeveniments 
astronòmics, com les pluges 
d'estrelles o els eclipsis.
 També s'han fet cursos 
per ensenyar el maneig de 
l'instrumental i així poder millo-
rar l'observació. Activitats pro-
gramades per als socis i també 
per a qualsevol públic interessat.
Alguns col·legis i instituts ja han 
pogut gaudir de l'Observatori. 
Des del mateix, organitzen visi-
tes exclusives per a escolars, una 
activitat que els pot despertar 
"la curiositat d'observar el lloc 
que ocupem en l'univers, l'afany 
de conèixer el que ens ofereix la 
natura, el meravellar-nos amb 
la bellesa dels objectes celestes 
que podem observar, l'emoció 
de descobrir l'aspecte dels as-

L'univers des de l'Observatori 
Astronòmic d' Albuixech
L'AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA RECUPEREN LES INSTAL·LACIONS ABANDONADES

Laura López

tres a través del telescopi", sen-
sacions que estimen els apas-
sionats a l'astronomia, afirmen 
des de l'Associació stronòmica 
d'Albuixech.

Orígens, primera etapa
A principis dels 90, l'Associació 
Astronòmica que havia sorgit 
uns anys abans, sentia la neces-
sitat de tenir un Observatori. Així 
que aprofitant l'experiència de 
Vicente Peris, el qual ja dispo-
sava d'un observatori particular, 
es va proposar al govern muni-
cipal de l'època construir-ne un. 
L'ajuntament va recolzar la idea i 
va oferir la Casa de la Cultura per 

ubicar-lo. Va funcionar durant 
un poc més d'una dècada, però 
a causa de la multitud de proble-
mes tècnics sorgits per la seua 
fabricació artesanal, que reque-
rien molt d'esforç, es va abando-
nar a principis dels anys 2000.
L'interès per l'astronomia va 
arribar a Albuixech després del 
pas del cometa Halley el 1986, 
fet que va despertar l'interès de 
veïns i aficionats, i que va pro-
vocar la formació de l'Associació 
i la passió de molts per aquesta 
ciència. 
  En l'actualitat s'ha recuperat i 
millorat l'Observatori, i gràcies 
als avenços tecnològics el seu fu-

tur serà molt extens.
L'alcalde d'Albuixech també 
es mostra molt content amb 
la tornada a funcionament de 
l'observatori ja que "suposa un 
atractiu més per a la nostra po-
blació i esperem que siga un 
atractiu per a l'arribada de visi-
tants i turistes".
Per contactar amb l'associació i 
informar-se de les activitats re-
alitzades i programades estan 
disponibles els següents canals 
d'informació:
astroalbuixech@gmail.com
Facebook: astre Albuixech
astroAlbuixech.blogspot.com
Telèfon: 608588846.

► L'observatori en els anys 90

FOIOS
MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG 
DE BÉNS PER A PRESERVAR 
EL SEU PATRIMONI
L’Ajuntament de Foios ha en-
carregat, mitjançant la Diputa-
ció de València que ha finançat 
una part del cost, l’elaboració 
del nou Catàleg de Béns Prote-
gits del municipi. La iniciativa 
s’ha sotmès a consulta públi-
ca prèvia durant 20 dies, amb 
l’objectiu que la ciutadania 
intervinga i faça propostes de 
catalogació. Transcorreguts 
els 20 dies s’haurà d’elaborar 
una memòria amb les propos-
tes aportades. Els treballs, amb 
una duració estimada d’un any, 
consisteixen en l’actualització 
del catàleg existent d’edificis, 
construccions i entorns de re-
llevància del municipi, que data 
de l’any 1989 i està completa-
ment desfasat, incorporant la 
nova realitat física i legal. També 
haurà de delimitar i contindre la 
definició del nucli històric tra-
dicional de Foios i els possibles 
elements d’especial transcen-
dència a què es refereix la nor-
mativa de patrimoni cultural.

Valoració
  Segons ha manifestat l’alcalde, 
Sergi Ruiz, “el catàleg de Béns 
Protegits és una oportunitat de 
posada en valor dels immobles 
que formen part del patrimo-
ni de Foios, uns dels nostres 
principals senyals d’identitat. 
Els béns descrits en el catàleg 
constitueixen un llegat patri-
monial a les generacions futu-
res d’inapreciable valor i és la 
nostra obligació la seua conser-
vació i el seu enriquiment amb 
altres proteccions». El desenvo-
lupament del nou catàleg pro-
porcionarà pautes d’actuació 
amb els béns ja protegits i amb 
els que s’incorporen, tant a 
l’administració com als particu-
lars, ja que fins ara la informació 
que es conté és molt precària. 
Així, el nou catàleg ha d’elaborar 
una fitxa en profunditat de cada 
element protegit per a definir 
quines parts tenen valor, de ma-
nera que puguen rehabilitar-se 
conservant els aspectes relle-
vants i permetre modificar la 
resta, sempre respectant els va-
lors dels edificis.
 
Sòl rural
  Un altre aspecte destacat és el 
treball de prospecció del sòl ru-
ral del terme municipal de Foios 
per a descobrir possibles ele-
ments d’interès, arquitectònics, 
arqueològics, paleontològics i 
etnològics. 
  Els treballs són a càrrec d’un 
equip de dos arquitectes i dos 
arqueòlegs, amb la supervisió 
també de la Diputació de Valèn-
cia.

► La lluna vista des Albuixech
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La Xufabike d'Alboraia té noves 
connexions a València

La Xufabike d'Alboraia tindrà 
a partir d'ara dos noves es-
tacions d'intercanvi modal 

on deixar les bicicletes a Valèn-
cia. Les noves estacions estan 
situades al carrer Vicent Zara-
gozà, al costat de la rotonda del 
mirador, i a l'avinguda Alfahuir, a 
l'altura del número 45.
  Amb aquestes dos estacions, 
els usuaris i usuàries de MIBISI 
d'Alboraia conten ja amb huit 
punts d'intercanvi en la ciutat de 
València, així com connexió amb 

altres localitats de l'àrea metro-
politana com: Catarroja, Torrent, 
Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart 
de Poblet, Mislata i Paterna.
  La xarxa MIBISI compte ja amb 
122 estacions, prop de 950 bi-
cicletes i més de 34mil usuaris. 
L'any 2018 ha sigut rècord d'ús 
de la bicicleta pública metropo-
litana, aconseguint els 600mil 
viatges. 
  Des de l'any 2015 s'ha inclòs 
també a la ciutat de València, que 
finalment ha permès instal·lar 
estacions de la xarxa MIBISI en 

la perifèria de la ciutat a mane-
ra de punts d'intercanvi. Així, els 
veïns i veïnes dels municipis que 
compten amb el servei MIBISI 
poden arribar fins a la capital 
del Turia amb bicicleta pública 
i, en aquests punts, deixar-la per 
a canviar a una altra bicicleta del 
servei Valenbisi, o bé cap a una 
altra manera de transport públic 
EMT, FGV, o Taxi.

Connexió a València
  Per a facilitar aquest intercanvi 
modal i la connexió de les es-

tacions MIBISI amb València, 
aquestes estacions intermodales 
en la ciutat han comptat amb el 
suport de l'IVACE.
  A la inauguració dels nous 
punts va estar present l'alcalde 
d'Alboraia, Miguel Chavarría, 
així com els alcaldes de Foios, 
Sergi Ruiz i Meliana, Josep Riera, 
localitats que preveuen adherir-
se al projecte MIBISI. També va 
participar per part de l'IVACE de 
la Generalitat Valenciana el Cap 
d'Àrea d'Eficiència Energètica, 
José Vicente Latorre. 

MOVUS INAUGURA DOS ESTACIONS MIBISI EN LES QUALS ES PODRÀ APARCAR LA XUFABIKE
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►  Alcaldes i representants municipals en la nova estació Mibisi a València

TAVERNES BLANQUES
PLATAFORMA CONTRA LA 
UBICACIÓ DEL NOU REFUGI 
D'ANIMALS DE VALÈNCIA
Tavernes Blanques s'ha tornat 
a posicionar contra la ubicació 
prevista per l'Ajuntament de 
València per al refugi d'animals. 
Un terreny, propietat de Va-
lència, que limita amb un ba-
rri de Tavernes.   El setembre 
de l'any passat el consistori de 
l'Horta Nord ja va aprovar per 
unanimitat una declaració ins-
titucional en què sol·licitava 
a l'Ajuntament de València 
que reconsideri la ubicació de 
l'actual projecte. No obstant 
això, Tavernes Blanques no ha 
rebut cap notificació sobre la 
paralització del projecte de Va-
lència per la qual cosa el muni-
cipi ha emprès una campanya 
d'informació veïnal per infor-
mar de la situació i plantejar 
una plataforma que coordini les 
accions de protesta davant de la 
ubicació triada per l'Ajuntament 
de València per al refugi.
  Per a l'Ajuntament de Ta-
vernes la ubicació del refugi 
d'animals no és idònia ja que 
"la instal·lació d'aquest refugi 
entra en perjudici dels ciuta-
dans de Tavernes Blanques atès 
que seran els que suporten la 
instal·lació d'aquest refugi amb 
les conseqüències indirectes 
del mateix. Segons la declara-
ció institucional de Tavernes 
Blanques "el refugi es trobaria 
a menys de 65 metres d'una 
dotació educativa al munici-
pi: dos col·legis públics i l'EPA 
(Escola Permanent d'Adults). 
L'Ajuntament de Tavernes Blan-
ques no tolera que es consideri 
als seus veïns com "ciutadans 
de segona" .

ALMÀSSERA
CELEBRA LA FESTIVITAT 
DE SANT ANTONI AMB 
ACTIVITATS PER A TOTS
Almàssera ha celebrat la festivi-
tat de Sant Antoni amb activitats 
per a tota la família i en aquest 
cas també per les seues masco-
tes que van ser beneïdes pel rec-
tor del municipi.
  Durant el cap de setmana es van 
realitzar nombroses activitats 
per a tots els públcios. Ramón 
Puchades, alcalde d'Almàssera 
juntament amb altres membres 
de la corporació municipal van 
ser els encarregats de lliurar les 
rosques i el detall a cada veí i 
veïna que passaven a beneir a la 
seua mascota.
  La celebració del dia de Sant 
Antoni Abat va acabar amb el 
repartiment de caldera de "arròs 
amb fesols i naps" a la Plaça Ma-
jor a càrrec de la Penya Taurina 
Almàssera i amb la col·laboració 
de la Dacsa i Levantex.

II edició de Menja't Meliana

L’Ajuntament de Meliana ha 
organitzat la segona edi-
ció de Menja’t Meliana, la 

setmana gastronòmica del mu-
nicipi, que a més, enguany, ha 
celebrat el primer Concurs Pro-
fessional de Paella de Fetge de 
Bou i Postres de cacau del Colla-
ret. Com ha explicat la regidora 
d’Agricultura, Amparo Martí, “la 
setmana gastronòmica està molt 
vinculada a la marca Productes 
Horta de Meliana i als productes 
de temporada, que ha tingut una 
presència destacada en els dife-

rents menús”. 
   Si l’any passat van ser huit els 
restaurants del municipi de 
Meliana que van participar, en-
guany han sigut deu: El Racó, 
Café el Gurugú, Restaurant Avin-
guda, El Pito I, Mamma Pomo-
doro, Barraca Toni Montoliu i, al 
nucli rural de Roca, Ca Pepico, 
Ca Xoret, Napicol i El Baret de 
Roca. Així, ha afirmat la regidora, 
“durant tota la setmana hi hagut 
menús especials i, en finalitzar, 
entre totes les persones que han 
participat de Menja’t Meliana se 
sortejaran 10 dinars o sopars”, un 

en cada restaurant participant, 
per a dos persones per un valor 
de 50 €. 
  D’altra banda, en esta edició s 
'ha fet la celebració del primer 
Concurs Professional de Pae-
lla de Fetge de Bou i Postres de 
Cacau del Collaret, en què van 
participar 20 restaurants de re-
nom de diferents comarques. Els 
guanyadors del concurs de pae-
lles de fetge de bou va ser el res-
taurant La Avenida 2.0 de Mas-
samagrell; i les guanyadores de 
les postres de cacau del collaret, 
el restaurant La Despensa.
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► Participants del concurs de paella de fetge de bou

Turisme
L’alcalde Josep Riera ha destacat 
que “hem apostat per potenciar 
un dels nostres sectors impor-
tants, com és la restauració a Me-
liana, amb la finalitat que també 
siga un dels nostres valors en una 
futura oferta turística, juntament 
amb l’entorn de l’horta o el pa-
trimoni arquitectònic i cultural, 
en el nostre cas molt vinculat al 
patrimoni del mosaic Nolla i del 
palauet del mateix nom ”. De fet, 
Meliana participa del Pla de di-
namització i governança turísti-
ca de la Mancomunitat del Ca-
rraixet. A mitjà termini, conclou 
l’alcalde “seria important que 
aquestes iniciatives es pogueren 
fer en l’àmbit territorial del pla 
turístic”.
  Per a aquesta edició també 
Menja't Meliana ha comptar amb 
el patrocini de Cervesa Túria i la 
DO Vins de València, a més de 
l’empresa d’orxata Panach i les 
empreses de fruita i verdura Pe-
ris i Ecoama. I, en l’organització 
del concurs, va col·laborar Paco 
Gimeno del restaurant El Racó 
de Meliana.



HORTA NORD  DEL 26 DE FEBRER A L'11 DE MARÇ 2019 | EL MERIDIANO L’HORTA   22

Pròxima obertura de l’Hort 
d’Almenar de Burjassot

La Brigada Municipal 
d’Obres està treballant en 
els treballs de neteja, poda 

i adequació de l’Hort d’Almenar. 
I es que l‘objectiu de l’acalde de 
Burjassot, Rafa García és que, 
d’ací a unes setmanes, aquest 
paratge tan peculiar de Burjas-
sot, situat al costat de l’estació de 
metro de Burjassot, estiga llest 
per a ser gaudit per la ciutadania.

L’alcalde, i el regidor respon-
sable de la Brigada Municipal, 
Manuel Pérez Menero, han vi-
sitat aquest matí l’entorn de 
l’Hort d’Almenar per a conéixer 
de prop els treballs que operaris 
de la Brigada Municipal estan 
realitzant, des de fa dues setma-
nes. En aquest espai de temps, 
l’hort ja ha patit un canvi nota-
ble, després de jornades de tre-
ball dedicats, sobretot, a la poda, 

obertura de camins, eliminació 
de males herbes, neteja, etc…
   Posteriorment, l’espai serà do-
tat de bancs i el mobiliari urbà 
necessari, i també està previst 
renovar l’entrada al recinte.
  S’espera que, per a el mes vinent 
d’abril, l’Hort d’Almenar puga 
obrir al públic i que ciutadans i 
ciutadanes del municipi cone-
guen i gaudisquen d’aquest jar-
dí singular de prop de 2000m2.

ÉS UN JARDÍ SINGULAR DE PROP DE 2.000 M2
Redacción

►  Visita a les obres

EL MUNICIPI VA CELEBRAR LA II GALA DE L'ESPORT

El Puig reconeix 
la trajectòria dels 
esportistes locals

El Puig va bolcar-se amb 
l’esport local el passat di-
vendres 15 de febrer en la 

celebració de la segona Gala mu-
nicipal de l’Esport, una iniciativa 
impulsada per l’Ajuntament que 
dóna a conèixer i ret homenatge 
als esportistes més importants de 
la localitat, així com les persones 
i entitats esportives locals que 
hagen despuntat en cada tempo-
rada.
  L’alcaldessa Luisa Salvador va 
recalcar "el compromís del nos-
tre poble amb l’esport” en un 
any en què “estarem en el centre 
d’atenció amb la nostra partici-
pació en un esdeveniment de re-
percussió mundial com La Vuel-
ta 2019”.
  Per la seua banda, el regidor 
d’Esports Fernando Checa va po-
sar en valor "el gran treball dut a 
terme pels clubs, entitats i espor-
tistes locals” i va celebrar "la tasca 
del Consell municipal d’Esports”, 
un organisme creat per l’actual 
Equip de Govern amb la partici-
pació de totes les entitats i clubs 
esportius “per dinamitzar i po-
tenciar les múltiples accions es-
portives locals".   Centenars de 
persones van aplegar-se al pa-
velló cobert del poliesportiu La 
Pedrera en una vetlada que va 
comptar amb una exhibició del 
club de gimnàstica rítmica del 
Puig i un espectacle d’acrobàcies 
circenses i que va finalitzar amb 
un càtering amenitzat per la mú-
sica del grup de jazz Cowar’s.
  La gala de l’esport local va ho-
menatjar dues figures impor-
tants: el jugador de frontenis 
Llorenç Frechina Gimeno, triple 
campió d’Espanya i diverses ve-
gades campió autonòmic, i Vi-
cente Romero, doble campeó 
mundial (per equip i individual) 
de pesca mar costa en la catego-
ria màsters. Ambdós van rebre 

un premi Pedrera 2018 de mans 
de l’alcaldessa Luisa Salvador i el 
regidor d’Esports Fernando Che-
ca, en reconeixement a la seua 
trajectòria esportiva.
  El premi que otorguen els clubs 
i les entitats esportives locals al 
millor esportista de la temporada 
passada va recaure en la gimnas-
ta rítmica Elena Oriola, campio-
na provincial de copa base indi-
vidual al Campionat d’Espanya 
Base de Gimnàstica Rítimica 
que, entre molts altres mèrits, 
s’ha col·locat entre les primeres 
20 classificades a Guadalajara 
2018, obtenint la 3 millor nota en 
execució. Per la seua banda, la 
Penya Pilotaris Amics del Frontó 
El Puig va repetir per segon any 
consecutiu com la millor entitat 
esportiva local.
  A més dels premis otorgats 
per l’Ajuntament i el Consell 
d’Esports, cada club esportiu va 
lliurar una menció honorífica a 
qui considerava que la mereixia 
en reconeixement a la seua llavor 
i dedicació pel club o pels èxits 
esportius aconseguits en el pas-
sat o el present. Este va ser el pal-
marès: Club Puig Frontenis:  Juan 
Pedro Pastor. El Puig CE: Nacho 
González, Club de Tenis El Puig: 
Pedro Ortega, Club Fútbol Sala 
Playas El Puig: Daniel Rubio, 
Club Hockey Dragons CP El Puig: 
menció a tots els pares i mares. 
Club de Atletismo Corre que 
t’Agafe: Ramón Paula.,Triatlón 
Tridimonis: Iker López Club Agi-
lity La Huella: Alonso Baarreña 
i Kira (Border Collie),Penya Pi-
lotaris Amics del Frontó El Puig: 
Carlos Piquer. Club Colombicul-
tura El Puig: Higinio Peris.   Club 
de Gimnàstica Rítimca El Puig 
de Santa Maria: Conjunt infan-
til nivell federació: Lucía Martí, 
Alexandra Venancio. Martina 
Serrano, Carla Montalt i Paula 
Brunet.
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RAFELBUNYOL
 'VALENCIANADA 2019'
Una gimcana gegant i tecnolò-
gica, en la qual han participat 
més de 1.500 alumnes, que en-
senya a moure's per València a 
l'estudiant i que ha sigut tot un 
èxit. 
   La regidoria d'Educació de 
l'Ajuntament de Rafelbunyol i 
l'IES de Rafelbunyol volen fe-
licitar als i les 41 alumnes pel 
seu bon comportament i per 
aconseguir els diferents reptes 
i agrair la col·laboració del pro-
fessorat (Estefania, Maria i Toni-
ca) que fa possible la realització 
d'aquestes activitats tan enri-
quidores.

ALFARA DEL PATRIARCA
WIFI ALS ESPAIS PÚBLICS
Alfara del Patriarca és una de 
les primeres poblacions selec-
cionades pel projecte europeu 
WIFI4EU d’entre més de 13.000 
sol·licituds.
  El programa Wifi gratis als es-
pais públics (WIFI4EU) està 
pensat per a zones on no hi ha 
una oferta similar de wifi pú-
blic o privat. El xec de 15.000 
euros s’utilitzarà per costejar 
instal·lacions de punt d’accés 
wifi a la biblioteca, parcs i altres 
espais públics del municipi de 
Alfara del Patriarca que no es-
tiguen equipats amb connexió 
gratuïta a Internet.

VINALESA
CONTENIDOR MARRÓ
Veïns i veïnes de Vinalesa ja po-
den donar-li una segona vida a 
les seues deixalles orgàniques. 
El contenidor marró, adreçat a 
dipositar este tipus de fem, s’ha 
instal ·lat als nostres carrers, al 
costat dels recipients de residus 
sòlids, per a arreplegar restes 
que s’aprofitaran per a produir 
compost. En el contenidor ma-
rró es poden introduir restes de 
fruita, verdura i altres vegetals, 
carn, peix, pa i menjar en mal 
estat; les sobres del café i infu-
sions; closques d’ous, marisc i 
fruits secs; i paper de cuina brut 
de menjar.

► Premiats



Segona edició dels 
pressupostos participatius 
a la Pobla de Farnals

La presentació de la segona 
edició dels Pressupostos 
Participatius de la Pobla 

de Farnals va tindre lloc el 14 
de febrer en el Saló de Plens de 
l’ajuntament amb un acte en què 
es va donar a conéixer a veïns i veï-
nes el calendari de desenvolupa-
ment i detalls sobre la iniciativa. 
El consistori ha preparat un fullet 
amb tota la informació rellevant. 
   Enguany es dedicaran 60.000 
euros a les propostes selecciona-
des per la ciutadania dels quals es 
destinen 36.000 euros per al po-
ble i 24.000 euros per a la platja, 
un repartiment que té en compte 
la població censada en cadas-
cun dels nuclis. Estos diners es 
poden gastar en la construcció 
o compra de qualsevol obra o 
servei municipal que s’ajuste al 
pressupost i que puga funcio-
nar, almenys, durant un any.
   A les votacions, que tindran lloc 
entre l’1 i el 5 d’abril, hi podran 
participar totes les persones ma-
jors de 16 anys empadronades 
en el municipi i podran exercir el 
seu dret a través del web lapobla-

defarnals.governalia.es o presen-
cialment en diferents punts de la 
localitat. La ciutadania disposarà 
de 10 punts que haurà de repar-
tir com considere oportú entre 
la llista de possibles projectes.
   La fase de presentació de pro-
postes començarà el 18 de febrer 
i finalitzarà el 10 de març. Tam-
bé es realitzaran dos tallers per a 
explicar quin tipus d’actuacions 
es poden realitzar. El primer 
tindrà lloc en l’Escola d’Adults 
el 26 de febrer a les 19 hores i el 
segon se celebrarà el dia 28 en 
l’edifici Veles e Vents a la ma-
teixa hora. Des del 25 fins al 31 
de març és la fase de delibera-
ció, durant la qual es desenvolu-
paran altres dos tallers: el 26 de 
març a les 19 hores en l’Escola 
d’Adults i el 26 a la mateixa 
hora en l’edifici Veles e Vents.
  Els resultats es presentaran l’11 
d’abril. En cadascun dels dos 
nuclis s’executarà, almenys, un 
dels projectes presentats, que 
es correspondrà amb el més 
votat. En cas que queden fons 
disponibles, podria materia-
litzar-se més d’una proposta.

Redacció
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Distribució de combustible 
per a la calefacció en els 
col•legis públics de Puçol

El dilluns 18 de febrer, els 
serveis tècnics municipals 
van localitzar noves reme-

ses de combustible de biomas-
sa (pèl·lets) per a les calderes 
dels col·legis públics i, després 
de distribuir la informació per 
xarxes socials, també va arribar 
l'aportació d'un empresari local.  
La brigada municipal va dis-
tribuir 3.000 quilos portats des 
d'Ontinyent i altres 1.500 quilos 
de Michalis, a Puçol. 
 Els col·legis públics demanen 
la recàrrega de pèl·lets per a 
les calderes normalment una 
setmana abans que les sitges 
d'emmagatzematge s'esgoten. 
L'última petició va ser el 23 de 

gener. No obstant això, quan 
l'Ajuntament va fer la seua co-
manda habitual es va trobar que 
el seu proveïdor habitual no te-
nia existències. Des de llavors 
els tècnics municipals han estat 
buscant proveïdors per aconse-
guir el combustible. Finalment 
a Ontinyent una empresa dispo-
sava.    
  No obstant això, les peticions 
als diferents proveïdors conti-
nuen en marxa i els tècnics mu-
nicipals mantenen les peticions 
inicials i com al sector es norma-
litze, esperen rebre les 20 tones 
sol·licitades al gener, per a resol-
dre definitivament el servei en 
els col·legis públics fins al final 
de l'hivern.

Redacció

PUÇOL
CURSOS DE L'ESCOLA 
D'ACOLLIDA D'IMMIGRANTS 

La regidora Mery Cortell i 
l'alcaldessa Lola Sánchez 
han entregat els diplomes 
als 11 alumnes de l'Escola 
d'Acolliment que han superat 
el curs dirigit a estrangers que 
volen sol·licitar la integració i 
la nacionalitat espanyola. Es-
tela Abellán ha sigut la profes-
sora que ha impartit les classes. 
A aquest curs, reconegut per la 
Conselleria d'Igualtat i Políti-
ques Inclusives, es van inscriu-
re 20 alumnes d'Hondures, Ve-
neçuela, Colòmbia, l'Equador i 
Romania, però només 11 d'ells 
han aconseguit aprovar-lo.  
Entre les novetats de la forma-
ció en este últim any destaca 
la inclusió de la llengua i la 
cultura valencianes. L'Escola 
d'Acogida d'Immigrants és un 
projecte que ve desenvolupant 
l'Ajuntament de Puçol des de fa 
anys, encara que és a partir de 
la participació de la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves quan els requisits de la for-
mació s'ajusten als paràmetres 
que marca la llei per a poder 
presentar-se posteriorment a 
les proves per a sol·licitar la na-
cionalitat espanyola.

La Pobla de Farnals paga 7.500 euros 
al propietari del gos electrocutat
EL CONSISTORI PREPARA LA LICITACIÓ DEL MANTENIMENT ELÈCTRIC

Un total de 7.585,36 eu-
ros es la quantitat que 
l´Ajuntament de La Po-

bla de Farnals ha indemnitzat a 
una persona que va perdre el seu 
gos electrocutat per una farola 
amb derivacions en la zona del 
solar d´avinguda Constitució.
   Segons ha explicat l’alcalde, 
Enric Palanca, “és trist perdre un 
animal de companyia en eixes 
circumstàcies però podria haver 
sigut pitjor si haguera sigut una 
persona. La pluja i el mal estat 
del cablejat acabaren amb la 

vida del animal. En eixa polèmi-
ca sobre els solars el propietari 
-SOLVIA- va decidir tancar el re-
cinte”.

Millores
Des de que va passar l´accident 
les faroles de l´avinguda es van 
canviar. L’alcalde ha informat a 
més que “l’Ajuntament ha signat 
el projecte a l´IVACE per a seguir 
acumulant crèdits i canviar les 
faroles velles. El camí de la mar, 
avinguda de la Mar, avinguda 
País Valencià, avinguda Consti-
tució, carrer Ferrers, plaça Corts 

Valencianes, carrer Caravel·les…
sense oblidar les obres de mi-
llora i reforç de plaça Tomàs i 
Valiente, Bombers, carrers Nep-
tuno, Lepanto, Alcoià… tot això 
són grans quantitats de diners 
invertits tots estos anys en refor-
mar un sistema obsolet, de vega-
des inclús perillós”.
   L’alcalde va lamentar la "deixa-
desa del anterior govern de La 
Pobla de Farnals en el manteni-
ment" i va informar que ara tam-
bé l’Ajuntament està preparant 
una licitació de manteniment 
elèctric.

S. Tormo

► Zona on es va electrocutar el gos



PUBLICITAT DEL 26 DE FEBRER A L'11 DE MARÇ 2019 | EL MERIDIANO L’HORTA   24


