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"Para poder navegar con más tranquilidad por 
los contenidos de esta web, ten en cuenta lo 
siguiente…  Opción de “salir rápido”: Dis-

pondrás de un botón siempre accesible en pantalla. 
Cuando abras un PDF, nunca le des a guardar o guar-
dar como, solo a abrir. Borra tu historial de navegación 
para no dejar rastro después de informarte. Utiliza el 
modo incógnito o privado de navegación”. Este es el 
mensaje que aparece cada vez que entras en la web del 

Ministerio de Igualdad. Se trata de una web que ofrece 
información de gran utilidad a las víctimas de violencia 
de género, justamente por eso las víctimas que entran 
a informarse deben hacerlo con precaución de no ser 
‘pilladas’ por su agresor.

En total, ha habido 1.027 víctimas mortales por violen-
cia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día 
en que se ha impreso este periódico.

La sociedad no puede ponerse de lado ante un proble-
ma que está afectado a la mitad de la población. Los 
medios de comunicación también somos un factor de-
terminante en la lucha contra esta lacra social. 

Por eso, un año más El Meridiano L'Horta dedica el 
mes de noviembre a hablar sobre igualdad y dar visibi-
lidad a esta realidad social para que, entre todos, aca-
bemos con el maltrato a la mujer.

Opción de "salir rápido"
Silvia Tormo Directora El Meridiano L’HORTA

Un año más este próximo 25 de no-
viembre conmemoramos el Día 
Internacional contra la Violencia 

de Género. Desgraciadamente lo hace-
mos con un número de víctimas que lejos 
de remitir aumenta. En el momento que 
escribo este artículo ya son 51 las mujeres 
asesinadas frente a las 47 de todo el año 
2018.

Pero este año hay una circunstancia que 
hace diferente la conmemoración de este 
lamentable día. La ultraderecha en Es-
paña avanza a una velocidad escandalo-
sa de la mano de mensajes que atentan 
contra la integridad de las mujeres e in-
cluso justifican la violencia de género por 
“atenuantes” como el alcoholismo. Como 
si la vida de una mujer valiese menos al 
ser asesinada por una pareja o ex pareja 
borracha.

Me pregunto que hemos hecho mal des-
de la política, e incluso desde el propio 
movimiento feminista, para que haya 
mujeres que han votado a un partido que 
sin ningún tipo de rubor plantea dudas 
sobre la necesidad de proteger a las vícti-
mas y sus hijos e hijas, que habla de unos 
supuestos chiringuitos feministas que 
en 300 años ninguna activista ha visto 

o cuestionen el derecho a decidir de las 
mujeres sobre su cuerpo entre otras mu-
chas atrocidades.

Las mentiras de Vox sobre violencia de 
género se han hecho un hueco entre una 
parte de la sociedad española. Han dado 
lugar a que aquellos que antes por ver-
güenza, debido al cordón sanitario que 
la propia ciudadanía había impuesto, 
escondían su verdadera forma de pensar 
hoy se declaren machistas y misóginos 
sin ningún tipo de problemas. Esos votos 
les legitima en un discurso cargado de 
odio e irracionalidad.

La ultraderecha facilita argumentos a 
aquellos que justifican la violencia contra 
las mujeres. Normaliza un pensamiento 
opresor poniendo al hombre como vícti-
ma de un sistema que, según ellos, sólo 
protege a las mujeres.

Donde Vox ve millones de denuncias fal-
sas la Fiscalía sólo tiene contabilizadas 
un 0.01% de los totales. 96 denuncias fal-
sas en 2017 frente a las más de 1.2 millo-
nes presentadas. No es lo mismo retirar 
una denuncia, a veces por coacciones de 
la propia familia o del maltratador, que 
denunciar una falsa agresión. Se confun-

de desde esta formación con mala inten-
ción.

Los hombres asesinados, esos a los que 
alude este partido para justificar la discri-
minación de la Ley de VG, son en el año 
2016 de 10 hombres y 3 de ellos han sido a 
mano de otros hombres. Por cierto, estos 
asesinatos están recogidos y tipificados 
en el Código Penal. 

No hay mayor desigualdad que las violen-
cias machistas. Intentar negar que algu-
nos hombres a golpes y asesinatos inten-
tan imponer su poder social, económico 
y familiar sobre las mujeres es faltar a la 
verdad. Es negar que existe un problema 
estructural donde el 52% de la población 
se siente amenazada por haber nacido 
mujer.

Yo estoy convencida de que entre esos 
millones de votantes de Vox hay muchas 
mujeres y hombres que comparten mi re-
flexión. Que sienten cada asesinato como 
propio e incluso es posible que algunas 
de esas mujeres hayan sido víctimas. El 
porque les han votado tiene más que ver 
con el descontento y los mensajes emo-
cionales propios del fascismo que de la 
razón.

En un día como este, les pido a todos y to-
das esas personas que reflexionen sobre 
el sentido de lo votado y si les va a mere-
cer la pena haberlo hecho con las tripas 
antes que con la cabeza cuando oigan al 
Sr. Smith o Abascal justificar cada asesi-
nato, cada agresión, cada uno de los de-
litos de odio que ya se están produciendo 
en nuestro País.

Desde el resto de los partidos, institucio-
nes, colectivos… hagamos más pedago-
gía. Expliquemos con más claridad por 
qué hacemos las cosas. Él porque es ne-
cesario que los gobiernos se apoyen en 
los colectivos y su verdadera importancia 
en tejer una red de protección y atención 
a las mujeres y sus hijos e hijas. 

Tenemos suficientes argumentos, más 
de 1.000 mujeres asesinadas, para llegar 
también a las emociones y sin necesidad 
de inventar ni falsear los datos.

Vienen momentos duros, pero en estos 
momentos hemos de estar más unidos y 
unidas que nunca para acabar con esta 
lacra social. Al fascismo se le combate 
con la palabra porque como decía Una-
muno: “ganaréis, pero no convenceréis”.
Tolerancia 0 a la Violencia de Género

"La ultraderecha avanza a una velocidad escandalosa de la mano 
de mensajes que atentan contra la integridad de las mujeres"
Isabel García, ex diputada de Igualdad y Delegada Federal LGTBI del PSOE

 La imatge del mes
Pediatria Concentració contra la retirada del servei de pediatria en diferents centres de salud de l'Horta. Quasi mil 
persones van participar en la primera marxa que va tindre lloc el 29 d'octubre pels carrers de Manises contra la retirada 
del servei de pediatria de Xiprerets. Després, el passat dia 8 de novembre es realitzà una concentració davant de 
l'Ajuntament de Quart de Poblet, coincidint amb la reunió del Consell de Salut de l'àrea per a reivindicar la restitució 
del servei de pediatria. La setmana passada es van concentrar davant de la Conselleria de Sanitat i el dijous 21 de 
novembre a les 10 hores està prevista altra concentració a Les Corts Valencianes (Plaça de Sant Llorenç).
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El Meridiano l’Horta ha ce-
lebrat el seu sisè Fòrum 
Comarcal. Una cita en què 

s’ha parlat sobre el futur del turis-
me comarcal, l’impacte econòmic 
en les poblacions, els avantatges i 
inconvenients d’estar tan a prop 
de València ciutat i la importància 
d’un bon transport que connecte 
les poblacions amb València i les 
localitats entre si . En definitiva, es 
busca que el turista que va a la Va-
lència decidisca passar un dia de 
les seues vacances a l’Horta.

· És el turisme una nova 
manera de potenciar 
l’economia local? Cap a 
on es dirigeix el turisme 
comarcal: un turisme 
familiar, ecològic, de 
patrimoni?

Luisa Salvador.
El turisme ha can-
viat, abans només 
existia el turisme de 

platja. Ara és possible atraure el 
turista tot l’any. Els municipis 
hem de ser capaços d’oferir una 
oferta sòlida i atractiva perquè 
el turisme familiar vinga a les 
nostres poblacions, passen el dia 
fent les nostres rutes i després 
decidisquen també quedar-se a 
menjar en els restaurants que te-
nim. El turisme és un generador 
d’ocupació.

Llorenç Rodado.
És important que els 
municipis xicotets 
ens mancomunem 

i oferim una oferta turística de 
manera conjunta. La Manco-
munitat del Carraixet porta tre-
ballant en aquesta línia des del 
2018 i s’han adherit poblacions 
que no són de la Mancomunitat 
però que els interessa potenciar 
el turisme comarcal.

Josep Riera.
València té un gran 
potencial i hem de 
saber aprofitar-ho. 

Cal aconseguir que el turista que 
va a la ciutat decidisca passar 
un dia en les poblacions de la 
comarca, per a això és necessari 
valorar l’horta i la nostra gastro-
nomia. València és un gran refe-
rent turístic però l’oferta turística 
no acaba a València.

José Vicente 
Andreu. 
Des de la Mancomu-
nitat de l’Horta Nord 

anem també a potenciar el turis-
me, però considerem important 
que existisquen bones connexions. 
És necessari regenerar les platges 
i també és necessari que hi haja 
passarel·les per a poder accedir.

Xavier Morant.
A l’Horta Sud hi ha 
un projecte pen-
dent de desenvo-

lupar i que tindria un gran po-
tencial turístic i és el parc del 
Túria. En l’àmbit individual, a 
Manises, estem fent un pla es-
tratègic de turisme. Comptem 
amb un turisme enfocat a la 
ceràmica que inclou visites a 
les fàbriques.

Juan Antonio
Sagredo.
Hi ha buit per a 
tots. No tots volem 

ser Benidorm, però el que és 
cert és que el turisme genera 
ocupació. A Paterna vam fer 
un estudi analitzant l’impacte 
econòmic de les falles i les fes-
tes. Va haver-hi un creixement 
de 1.000 llocs de treball. És ne-
cessari potenciar el turisme, 
però el seu creixement ha de 
ser sostenible.

Miguel Chavarría.
És necessari oferir 
un turisme comar-
cal conjunt. Actual-

ment les Rutes per l’horta estan 
molt personalitzades i seria mi-
llor una connexió global entre 
les poblacions. D’altra banda, 
des de les Mancomunitats es 
pot potenciar el turisme, però la 
iniciativa privada és també molt 
important.

Víctor Pérez. 
Viatjar és la mi-
llor escola, hem de 
creure’ns-ho més i 

copiar el que funciona i millorar-
ho. Està tot per vendre i explotar. 
Els Tour operadors no portaran a 
turistes si no guanyen res a canvi, 
amb això vull dir que allò gratis no 
funciona. A Holanda hi ha una fà-

brica de la cervesa, els turistes pa-
guen per entrar. Aqueixa mateixa 
fàbrica està a Quart de Poblet, però 
ací no es guanya ni un euro. Per 
desgràcia a l’estranger per l’única 
cosa que se’ns coneixen és per 
tirar-nos tomaques i córrer davant 
d’un bou. 

Miguel Crespo
Nosaltres defensem 
un turisme respectuós 
i sostenible amb el 

medi ambient. Les platges de la co-
marca són un horror per culpa dels 
ports, tant de Sagunt com de La Po-
bla de Farnals. Regenerar la platja 
no és només tirar arena, és sobre-
tot regenerar el cordó lunar. D’altra 
banda, el Carraixet és un important 
recurs i actualment és un abocador 
il·legal. És necessari valorar-ho, 
igual que la marjal del Puig.

Llorenç Rodado
President de la 
Mancomunitat 

del Carraixet

José Vicente Andreu
President de la 

Mancomunitat de 
l’Horta Nord

Luisa Salvador
Alcaldessa 

del Puig

Josep Riera
Alcalde de Meliana
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Els municipis de l’Horta, amb la mirada
posada en el turisme
EL MONESTIR DEL PUIG ACULL EL FÒRUM COMARCAL EL MERIDIANO, UNA TROBADA EN QUÈ ES VA PARLAR DE LA 
IMPORTÀNCIA D’OFERIR UN PRODUCTE TURÍSTIC QUE ATRAGA VISITANTS

Redacció

► Reunió Fòrum Comarcal El Meridiano. Foto: Quique Senent

Miguel Chavarría
Alcalde

d’Alboraia

Raquel Casares
Regidora

de turisme
d’Alboraia

Xavier Morant
Regidor de turisme i 
promoció cerámica

de Manises

Juan Antonio Sagredo
Alcalde de Paterna
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· El focus d’atenció 
turística se centra en 
València, 
estar tan prop 
de València és positiu 
o negatiu perquè ho 
eclipsa tot?

Llorenç Rodado.
Malgrat la proxi-
mitat amb Valèn-
cia, és possible 

atraure visitants. El turisme 
que oferim és un turisme sos-
tenible, respectuós amb el 
medi ambient i familiar. És ne-
cessari valorar a l’agricultor 
i als productes de l’horta. En 
aquest sentit, la gastronomia 
té un paper clau: els productes 
que es cultiven en l’horta han 
d’estar reflectits en les cartes i 
en els menús dels restaurants.

Josep Riera.
Estar prop de Valèn-
cia és positiu. Nosal-
tres (els municipis) 

oferim una oferta complemen-
tària. A més, parlar del turisme 
també és parlar del turisme lo-
cal. En l’àrea metropolitana de 
l’Horta som més d’1 milió de 
persones i també és necessari 
oferir possibilitats turístiques al 
públic local. D’altra banda, Va-
lència ha de tindre complicitat 
amb l’àrea metropolitana i esta-
blir sinergies.

Xavier Morant.
Fa anys a Manises 
venien molts turis-
tes internacionals 

i a mesura que València va co-
mençar a ser turística va co-
mençar a disminuir el turisme 
a Manises. Ara València és un 
forat negre que absorbeix tot 
el turisme i València Turisme 
està poc inclinada a la coor-
dinació amb els municipis. És 
necessari que s’establisca una 
coordinació entre València i els 
municipis de l’àrea metropoli-
tana. D’altra banda, els muni-
cipis han de ser capaços de tin-
dre una oferta turística sòlida.

Luisa Salvador.
Estar prop de Va-
lència és positiu 
perquè rep visitants 

i nosaltres podem atraure’ls 
amb una oferta turística atracti-
va. El que falla és el transport i 
les connexions entre municipis.

Víctor Pérez.
Estar prop de Va-
lència sempre és 
positiu. València 

té unes xifres de turisme molt 
bones. Cada vegada que es fa 
un esdeveniment el 30% dels 
visitants tornarà una altra ve-
gada a la ciutat de vacances. 
Ara l’important és que els mu-
nicipis s’ho creguen més i no 
sols en moments puntuals de 
l’any com puguen ser les festes.

Raquel Casares.
Estar prop de Va-
lència a Alboraia 
ens beneficia molt. 

El passeig de la Patacona està 
pleníssim els caps de setmana, 
però també és cert que la inicia-
tiva privada ho està fent molt bé. 

Respecte al turisme mediam-
biental a Alboraia tenim un im-
portant projecte en la zona dels 
Peixets, tenim un pla director 
per a l’humeral i així poder de-
purar l’aigua de les sèquies de 
manera natural. És una manera 
de valorar la zona i fer-la també 
atractiva als visitants.

· Les poblacions volen 
atraure el turisme 
de València a l’àrea 
metropolitana, però per a 
ells fa falta un transport 
de qualitat, com valoreu 
les connexions amb la 
ciutat de València? La 
mobilitat sostenible?

Raquel Casares.
A Alboraia comp-
tem amb Metro, 
EMT, bici amb 
b e s c a n v i a d o r s 

amb el sistema de bicis
 de València i bus municipal 
però falta molt per fer amb a 
la connexió entre poblacions.

Llorenç Rodado.
Com sempre la co-
municació amb Va-
lència és bona, el 

vertader problema existeix per a 
comunicar-nos entre les pobla-
cions. En concret, la connexió 
entre municipis de l’Horta Nord 
està molt pitjor que la connexió 
entre municipis de l’Horta Sud.

Xavier Morant.
També existeix una 
important falta 
de connexió entre 

Horta Nord i Horta Sud. Anar 
des de Manises a Paterna o Bur-
jassot, que són municipis veïns 
de l’Horta Nord, és impossible 
si no és passant per València.

Miguel Crespo.
El problema és que 
d’una banda l’oferta 
actual de trans-

port públic no és competitiva i, 
d’altra banda, és que la falta de 
comunicacions t’obliga en mol-
tes ocasions a agafar el vehicle 
privat per a poder moure’t.

► Reunió Fòrum Comarcal El Meridiano. Foto: Quique Senent
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Josep Riera.

Cal no oblidar que 
el transport és un 
tema estratègic i que 

estava parat des de feia molts 
anys per la qual cosa la ten-
dència no es pot canviar en poc 
temps, sinó que és un procés 
a meitat termini. Per part dels 
Ajuntaments hem parlat amb la 
Conselleria perquè donen res-
posta a les nostres necessitats.

Juan Antonio
Sagredo.

La nova autoritat 
de transport metro-

polità, malgrat les dificultats ac-
tuals de finançament, millorarà 
les connexions. Està previst un 
autobús que connecte pobla-
cions i també està en marxa el 
projecte de cinturó verd.
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► Reunió Fòrum Comarcal El Meridiano. Foto: Quique Senent

Patrocinadors:

La Mancomunitat de 
l’Horta Sud es troba im-
mersa en un pla de di-

namització turística. Segons 
explica la seua presidenta, 
Eva Sanz, “el turisme és una 
eina capaç de fomentar i po-
tenciar les nostres economies 
locals. La gent que visita els 
nostres pobles posa immedia-
tament en funcionament ser-
veis com l’hostaleria o comerç 
local pel que activa el motor 
i l’economia dels municipis. 
Les poblacions de l’Horta Sud 
apostem pel turisme festiu, pa-
trimonial i cultural. No és es-
trany trobar en els nostres mu-
nicipis restes històriques ibers, 
musulmans, cristians, zones 
d’excavacions arqueològiques, 
museus, esglésies amb una 
rellevància important, torres, 
símbols o restes de castells “.
Pel que fa a la proximitat de 
la comarca amb la ciutat de 
València Eva Sanz explica que 
“jo no ho qualificaria com una 
circumstància negativa estar 
tan a prop de València. Hi ha 
moltes persones que vénen a 
visitar València i que trien per 
allotjar localitats de l’entorn 
de la ciutat amb el que comen-
cen a conèixer altres munici-
pis propers. El transport ajuda 

perquè la majoria dels pobles 
de l’Horta Sud tenen transport 
públic directe a la ciutat i amb 
una freqüència de pas alta que 
permet que tot aquest turisme 
que atreu la capital puga apor-
tar un benefici per a tots els 
municipis que estem a l’àrea 
metropolitana. El que recla-
mem des de les poblacions de 
l’àrea metropolitana és la in-
terconnexió entre els mateixos 
municipis, entre nosaltres 
mateixos. Seria molt més fàcil 
per al turista que poguera amb 
un únic trajecte visitar diver-
ses localitats. D’altra banda, 
la mobilitat sostenible és una 
cosa que a tots ens està exigint 
molt. En aquest sentit tenim 
en marxa el projecte de l’anell 
cicle- vianants que es va a ela-
borar en el qual tots els muni-
cipis haurem de acollir-nos per 
connectar-nos d’una forma 
molt sostenible, molt còmoda 
i que va a donar l’oportunitat 
de poder unir les nostres parts 
més verds, més cridaneres, els 
nostres parcs naturals com 
l’Albufera amb la resta de la 
comarca i això és una cosa per 
la que apostem des de la Man-
comunitat i des dels munici-
pis que formem la comarca de 
l’Horta Sud.

Eva Sanz, Presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud compta
amb un pla de dinamització turística

VER VIDEO
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Un paciente denuncia 
"maltrato verbal" de un médico 
del centro de salud de Albal
EL FACULTATIVO LE INCREPÓ CUANDO ACUDIÓ A SU CONSULTA 
PARA PEDIRLE UNA RECETA

Redacción

► Centro de salud de Albal 

En los últimos tiempos se 
vienen realizando campa-
ñas para concienciar a la 

sociedad sobre el aumento de 
los casos de trato irrespetuoso 
y desconsiderado, e incluso  de 
agresiones físicas, a los médicos 
y personal sanitario por parte de 
pacientes. Sin embargo, también 
se da algún caso, aunque aisla-
do, a la inversa. Esto es lo que 
le ha ocurrido a un paciente del 
centro de salud de Albal, que ha 
denunciado el "maltrato verbal" 
de un médico al acudir a su con-
sulta para pedirle una receta.
  Como consecuencia de la ac-
titud del facultativo, el pacien-
te decidió presentar una queja 
ante la dirección de Atención 
Primaria por el “maltrato reci-

bido”, asegurando que “no es de 
recibo que un médico trate de 
una forma tan negligente a un 
paciente que le ha tratado en 
todo momento con el respeto 
que se merece”.
  El paciente ha explicado que 
el incidente se produjo cuando 
acudió al centro de salud, un sá-
bado por la mañana, para pedir 
una receta que sustituyera a la 
que un médico suplente le había 
extendido de forma errónea el 
día anterior, ya que el producto 
recetado lo necesitaba ese mis-
mo día. En recepción le indica-
ron que los sábados no se hacían 
recetas para tratamientos cróni-
cos, aunque, ante su insistencia, 
lo remitieron al único médico 
que había en ese momento, ya 
que los sábados por la mañana 

sólo hay un facultativo y de for-
ma rotativa cada semana.
  Una vez en su consulta, según 
ha denunciado el propio pacien-
te, se encontró con que el médi-
co que estaba ese día lo recibió 
hablándole de mala manera, fal-
tando al respeto e increpándole 
precisamente por haber insisti-
do en que se le hiciera la receta, 
aunque, finalmente, se la exten-
dió a regañadientes.

Atención en los sábados
Tras lo ocurrido, el paciente no 
sólo presentó la reclamación 
ante la dirección de Atención 
Primaria, sino que se propuso 
confirmar si los sábados no se 
podían hacer recetas para trata-
mientos crónicos, pese a tener la 
evidencia de que, aunque fuera 

Adif adjudica les obres 
de l'estació d'Albal
ESTARAN FINALITZADES EN EL 2021

L'estació de tren d'Albal 
comença a ser una reali-
tat, l'Adif (Administrador 

d'Infraestructures Ferroviàries) 
ja ha fet pública l'adjudicació de 
la seua construcció a l'empresa 
Lantania SL, amb un pressupost 
de 6.660.214 euros. El municipi 
governat per Ramón Marí acon-
segueix així una reivindicació 
històrica, la de tindre un mitjà de 
transport públic que connectarà 
la localitat de l'Horta Sud amb el 
centre de València en poc més 
de deu minuts.
  Un total de 19 empreses van op-
tar a la construcció del projecte 
ferroviari d'Albal que finalment 
executarà Lantania SL i el con-
tracte de la qual amb l'ADIF se 

signarà en un termini aproximat 
de dues setmanes. Una vegada 
iniciades les obres, l'estació es-
tarà acabada en uns 18 mesos, 
abans que finalitze 2021.
  La comissió de seguiment del 
conveni signat el febrer passat 
entre l'Ajuntament i l'Adif tor-
narà a reunir-se el 13 de desem-
bre, serà la segona trobada i el 
seu objectiu és continuar coor-
dinant els terminis d'execució i 
el finançament del projecte. Este 
equip de treball està integrat pel 
primer edil, l'Enginyer muni-
cipal d'Obres Públiques, Óscar 
González, el Subdirector Terri-
torial d'Estacions Est, Juan Bau-
tista Cano i el Cap d'edificació de 
la mateixa delegació, Francisco 
Javier García.

Redacció.

► Les obres començaran properament

ALBORAIA SOLUCIONS 
PER A L'ASSENTAMENT 
DE PEIXETS

L'Ajuntament d'Alboraia, a tra-
vés de Serveis Socials fa anys 
que treballa en l'assentament 
de Peixets buscant solucions 
per a reubicar a aquest grup 
de famílies que porta vivint en 
aqueixa zona des de fa més de 
30 anys.
  Després d'un requeriment 
del Consistori, el vicepresident 
segon i conseller d'Habitatge, 
Rubén Martínez Dalmau, va vi-
sitar l'Ajuntament.
  Durant la reunió s'ha realitzat 
una consulta sobre les pos-
sibles solucions d'habitatge 
social per a traslladar a les fa-
mílies que viuen actualment 
en l'assentament de *Peixets. 
La necessitat de col·laboració 
amb la Conselleria sorgeix per-
què Alboraia manca d'un parc 
social d'habitatge.
  En aqueixa zona conviuen 
9 famílies, un total de 39 per-
sones, 24 adults i 15 menors. 
Són famílies completament 
integrades en el municipi, amb 
tots els menors escolaritzats, 
però es troben en situació de 
vulnerabilitat social, ja que els 
recursos econòmics són baixos 
i irregulars. Durant la visita 
l'alcalde ha posat l'accent prin-
cipalment a buscar una solució 
habitacional per a les famílies 
que allí viuen i el vicepresident 
s'ha compromés a actuar amb 
rapidesa.

así, la actuación del médico no 
dejaba de ser un “trato vejatorio”, 
por lo que pidió información a la 
coordinación del centro.
  Y fue cuando se encontró con 
la sorpresa de que tal limitación 
no era cierta. Además de que la 
atención a los pacientes en los 
sábados es como la de cualquier 
día de la semana, con la única 
salvedad de que sólo hay un fa-
cultativo, diferente cada sába-
do, resulta que, en el caso de las 
recetas, y precisamente por esa 
salvedad, sólo “se recomienda” 

a los pacientes que para pedir-
las acudan a su correspondiente 
médico entre semana. Pero, al 
mismo tiempo, se recalca que si, 
“por causas razonables, el usua-
rio necesitara algún tratamiento 
y no fuera posible posponer la 
prescripción, se realizarán de 
igual manera [las recetas], siem-
pre velando por las necesidades 
de los pacientes”.
   Por su parte, la dirección de 
Atención Primaria envió un es-
crito de disculpas al paciente 
por lo sucedido.

3.000 personas ya han 
visto la luna desde 
Albuixech

En la visita programada por 
el CEIP Bisbe Hervas de 
Puçol al Observatorio As-

tronómico de Albuixech se ha 
alcanzado el número 3.000 de 
visitantes en un año de funcio-
namiento de la Asociación As-
tronómica.
   El participante en el programa 
excursiones escolares, Isabela 
ha recibido de manos del Alcal-
de de Albuixech, José Vicente 

Andreu Castelló el obsequio al 
visitante número 3000 del Ob-
servatorio.
  Los escolares de Puçol han visi-
tado el observatorio astronómi-
co acompañados del alcalde de 
Albuixech, José Vicente Andreu, 
y han realizado primero un re-
corrido por las esculturas astro-
nómicas que se ubican en las 
inmediaciones con la concejala 
de Cultura y Fiesta, Marta Peris 
Ruiz.

Redacció

► Los alumnos en el Observatorio

EL OBSERVATORIO ES MUNICIPAL
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El TSJ dóna la raó a 
Rafelbunyol sobre la 
retirada d'elements 
franquistes en l'església

El magistrat de la secció 
primera de la Sala conten-
ciosa administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana ha 
desestimat el recurs d'apel·lació 
formulat per l'Agrupació de fa-
miliars de les persones els noms 
de les quals consten entre altres 
en el panell Ceràmic de la façana 
de l'Església de sant Antoni Abat 
de Rafelbunyol.
   La fallada, a la vegada, confir-
ma la sentència núm. 385/17 de 
data 26 de desembre de 2017, per 
la qual es desestimava el Recurs 
Contenciós Administratiu inter-
posat davant l'acord del ple de 
l'Ajuntament de Rafelbunyol de 
25 de juliol de 2016 favorable a la 
retirada dels vestigis franquistes.
  El magistrat, a més d'imposar les 
costes causades a l'Agrupació de 
familiars, assenyala que la sen-
tència no és ferma i cap recurs 
de cassació davant la Sala 3a del 
Tribunal Suprem o davant la Sala 
contenciosa administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana per al 
que tenen un termini de 30 dies.

Redacció

BURJASSOT 
REUNIÓ SOBRE LES OBRES DE  
SOTERRAMENT A L'EMPALME

S’implanta el servei de 
pediatria al consultori 
de la platja de La Pobla 
de Farnals

L’alcalde de Burjassot, Rafa 
García, ha mantingut una reu-
nió amb el conseller de Políti-
ca Territorial, Obres Públiques 
i Mobilitat, Arcadi España, a fi 
de comentar i ultimar els de-
talls sobre el pròxim inici de les 
obres, en el barri de El Empal-
me, per a la supressió de les vies 
d’FGV.
  En aquests moments, des de la 
Conselleria s’ha manifestat que 
s’està acabant la redacció del 
projecte d’obra que inclou la su-
pressió del pas a nivell així com 
la urbanització en superfície de 
la zona. Una vegada finalitzat 
el projecte d’obra i supervisat 
per l’Agència de Seguretat Fe-
rroviària i l’Oficina de Supervi-
sió de Projectes, es procedirà a 
l’inici de les obres.
   L’alcalde de Burjassot també ha 
traslladat al conseller la reivin-
dicació històrica que el muni-
cipi de Burjassot manté per a la 
reducció acústica de la CV 35 al 
seu pas per Burjassot, així com 
la necessitat urgent d’adopció 
de mesures per a pal·liar el so-
roll que pateixen des de fa anys 
els veïns i veïnes de la zona.

El Consultori Auxiliar de Sa-
lut de la platja de la Pobla 
de Farnals compta des del 

passat 14 d’octubre amb el servei 
de Pediatria, una reivindicació 
realitzada des de fa molts anys 
per les famílies del nucli costaner 
que, des d’ara, ja no han de des-
plaçar-se al centre mèdic del po-
ble o d’altres localitats quan els 
xiquets i xiquetes cauen malalts 
o tenen una revisió programada.
  Durant la passada legislatu-
ra la regidoria de Sanitat de 
l’Ajuntament va realitzar di-
ferents gestions al voltant 
d’aquesta qüestió, que s’han 
concretat ara amb la implantació 
del servei durant tot l’any en ho-
rari de 12 a 15 hores els dilluns, 
dimecres i divendres, i de 8.15 a 

10.45 hores els dimarts i dijous.
  
Demanda històrica
L’edil de Sanitat, Inocencio Pa-
redes, ha explicat que a principi 
de setembre es va reunir amb la 
directora mèdica d’atenció pri-
mària de l’hospital Clínic, qui va 
assegurar que amb la consolida-
ció dels trasllats interns del fun-
cionariat estava prevista la des-
tinació d’una pediatra a temps 
parcial al consultori de la platja. 
“Estem molt contents amb la 
implantació del servei perquè la 
demanda del veïnat estava més 
que justificada, i el treball des 
de l’Ajuntament perquè la platja 
tinga garantits els serveis fona-
mentals va donant fruits”, ha ex-
pressat el regidor de sanitat de 
l'Ajuntament.

Redacció

L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals ha organitzat tota 
una sèrie d’activitats al vol-
tant del Dia de la Infància i 
l’Adolescència, que se celebra 
cada any el 20 de novembre. 
Entre els dies 18 i 20 es pot vi-
sitar a la Biblioteca una expo-
sició L’alumnat de cinqué i sisé 
de primària del CEIP Cervantes 
visitarà la mostra i realitzarà 
dinàmiques de participació per 
a treballar i conéixer en profun-
ditat els seus drets.
   També els joves de quart 
d’ESO i primer de Batxillerat 
de l’IES Guillem d’Alcalà es-
tan dissenyant un mural que 
es pintarà en un dels murs del 
centre.
  Finalment, per al 20 de no-
vembre s’ha preparat un be-
renar i accions d’animació en 
el CEIP Cervantes, iniciativa 
que començarà a les 17 hores. 
Així mateix, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals es desenvoluparà una 
sessió centrada en la infància i 
l’adolescència.

LA POBLA ACTIVITATS 
AL VOLTANT DEL DIA DE LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

LES FAMÍLIES JA NO HAN DE DESPLAÇAR-SE 
AL CENTRE DEL POBLE Massamagrell contrata 

a 11 jóvenes

En el marco de la presente 
edición del programa EM-
CUJU-EMPUJU del SER-

VEF, 11 jóvenes se han incorpo-
rado a la actividad laboral en el 
Ayuntamiento de Massamagrell.
   En el caso del programa para 
titulados, el EMCUJU, se ha con-
tratado a un técnico informático, 
un diseñador gráfico, una ani-
madora sociojuvenil, una agente 
de igualdad, una administrativa 
y una graduada en información 
y documentación, ascendiendo 
la subvención a percibir por las 
personas seleccionadas a 91.639, 
92 euros. Por su parte, el pro-

grama EMPUJU ha favorecido la 
contratación de tres peones de 
brigada, un oficial pintor y un 
oficial de jardinería, constan-
do la subvención a percibir de 
79.941,96 euros.
Según el alcalde, Paco Gómez, 
esta iniciativa “es muy positiva 
para nuestro municipio ya que, 
pese a no tener competencias en 
materia de empleo, este ayunta-
miento se mueve para favorecer 
la llegada de programas como 
este y, a su vez, para el propio 
ayuntamiento que recibe a tra-
bajadores, muy necesarios para 
un mejor funcionamiento de las 
instituciones municipales”.

Redacció

EL PROGRAMA DE EMPLEO ESTÁ FINANCIADO 
POR EL SERVEF
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Torrent celebra durante el mes de 
noviembre  la 'Festa de la Infància'

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Infancia, 
20 de noviembre, el Ayun-

tamiento de Torrent ha diseña-
do un programa de actividades 
con la finalidad de reivindicar y 
respetar el derecho de los niños 
y niñas. El pistoletazo de salida 
lo dió con una sesión de control 
del Consell de la Infància, el pa-
sado sábado 16 de noviembre, 
donde se debatió sobre valores 
de igualdad. El salón de plenos 
acogió esta reunión, en la que 
los niños y niñas plantearon sus 
cuestiones al alcalde Jesús Ros 
y a la concejala de Educación, 
Patricia Sáez. Pero la jornada no 
solo estuvo compuesta por pre-
guntas y dudas, sino que los más 
pequeños y pequeñas pudieron 
plantear una batería de pro-
puestas para hacer de Torrent 
un espacio más seguro, amable y 
que piense en el público infantil.

El deporte también estará pre-
sente en el programa, porque 
el día 20 tendrá lugar la carrera 
infantil en Xenillet, con la cola-
boración de las asociaciones del 
barrio. “Se trata de una iniciativa 
para dar visibilidad a esta zona y 
llevar el día de la Infancia a to-
dos los rincones de la ciudad”, ha 
explicado la concejala de Educa-
ción, Patricia Sáez. Al terminar 
la carrera se realizará una fiesta 
en el campo de fútbol de El Alter, 
con actividades deportivas de 
baile, fútbol y rugby.
   Por otro lado, el ecuador de la 
programación se celebrarán con 
el taller-coloquio “Crianza res-
petuosa y sociedad”, impartido 
por Eva Baixauli, psicóloga de 
Cruz Roja. Tras la charla infor-
mativa se realizará una merien-
da. Todo ello en la Casa de la 
Dona, donde las personas asis-
tentes podrán contar con un ser-
vicio de bebeteca.

EL DEPORTE TAMBIÉN ESTARÁ PRESENTE EN ESTAS JORNADAS
Redacció

MISLATA
EL ESPACIO DE MAYORES 
LA FÁBRICA CUMPLE 30 
AÑOS 
El pasado 7 de noviembre, el 
espacio de mayores de La Fá-
brica de Mislata conmemoró el 
30 aniversario de su creación. 
Un emotivo acto, celebrado en 
este mismo espacio, al que acu-
dieron diversos representantes 
del ayuntamiento, entre ellos, 
los tres alcaldes democráticos 
de Mislata. El actual primer 
edil, Carlos Fernández Bielsa, 
y sus predecesores, Manuel 
Corredera y José Morales, así 
como la concejala de Cultura y 
Personas Mayores, Pepi Luján.
  Fue Bielsa quien tuvo unas pa-
labras para los presentes para 
así agradecer el trabajo de to-
dos los que han dirigido este 
importante espacio de la loca-
lidad. “Mislata ha cambiado 
muchísimo en estos 30 años, y 
especialmente para las perso-
nas mayores. Hoy en nuestra 
ciudad se llevaban a cabo po-
líticas que buscan su bienestar 
y para que puedan disfrutar su 
jubilación con mayor comodi-
dad. Este espacio de La Fábrica 
es el ejemplo evidente de que 
Mislata piensa y actúa por sus 
mayores”.

QUART DE POBLET
REALIZA UNA CAMPAÑA EN 
VÍDEO PARA POTENCIAR EL 
COMERCIO LOCAL
El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet, a través de la concejalía 
de Comercio que dirige el con-
cejal Ángel Lorente y en cola-
boración con la Asociación de 
Comerciantes de Quart (ACQ), 
ha puesto en marcha una nue-
va campaña de impulso y pro-
moción del comercio local bajo 
el lema "Compra en Quart. 
Apuesta por Quart". La princi-
pal acción de esta campaña ha 
sido la realización y difusión 
de un video promocional en el 
que se fomenta la compra local 
y se pone en valor el tejido co-
mercial del municipio y la ini-
ciativa emprendedora.
  El concejal ha destacado que 
el objetivo de esta iniciativa es 
visibilizar y reconocer "aque-
llos valores, como la accesibi-
lidad, la inclusión, la iniciativa 
emprendedora o la calidad del 
comercio local"

Paiporta aprova el 
seu primer pla de 
prevenció d’incendis 
forestals

L’Ajuntament de Paiporta ha 
aprovat el seu primer pla 
de prevenció d’incendis 

forestals, document redactat els 
últims mesos i que, a més, con-
templa un pla de cremes. Aquest 
pla, preceptiu per llei, ajuda a 
protegir l’única zona forestal 
amb què compta la localitat, de 
3,95 quilòmetres quadrats i com-
posada pel barranc de Xiva, que 
travessa el nucli urbà i el terme 
municipal.
El pla s’ha elaborat a proposta i 
en coordinació amb la Regido-
ria d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, àrea que el va 
portar a ple, on va comptar amb 
el vot favorable de tots els grups 
amb representació en la corpora-
ció municipal.  El pla de preven-
ció contempla que les parcel·les 
situades a menys de 30 metres 
del barranc on s’hagen de rea-
litzar cremes hauran d’habilitar 

uns cremadors, comunicar les 
possibles cremes a l’Ajuntament 
i realitzar-les sempre en els pe-
ríodes de l’any que es puguen 
fer, sempre i quan les condicions 
climatològiques ho permeten. A 
més, les parcel·les situades entre 
els 30 i els 500 metres hauran de 
comunicar a l’Ajuntament la rea-
lització d’aquestes cremes, i tam-
bé hauran de respectar els perío-
des de l’any hàbils per a fer-les i 
tindre el compte l’oratge.

Informació
L’Ajuntament tindrà a disposició 
de la ciutadania una relació ca-
dastral de les parcel·les afecta-
des per aquesta nova normativa. 
El pla s’elevarà a la conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica per a que el 
valide i l’incorpore al pla de la 
zona forestal de Llíria, a la qual 
pertany el barranc de Xiva.

EL PLA AJUDA A PROTEGIR L’ÚNICA ZONA 
FORESTAL AMB QUÈ COMPTA LA LOCALITAT, DE 
3,95 QUILÒMETRES QUADRATS I COMPOSADA PEL 
BARRANC DE XIVA

Redacció

Manises exigeix la 
passarel·la de vianants 
promesa per la 
Delegació de Govern

El regidor d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Manises, 
Rafael Mercader (Pode-

mos), ha manifestat el seu re-
buig a la posada en marxa de 
l'ampliació de l'N-220, ja que 
«perjudicaria la unitat de la nos-
tra ciutat, dividint-la més del que 
ja està. Es tracta d'un projecte 
que a banda de deixar de costat 
els interessos de la població de 
Manises, ignora les seues neces-
sitats».
  El projecte de construcció d'una 
passarel·la d'accés a la zona ae-
roportuària des del municipi de 
Manises es tracta d'una exigèn-
cia històrica que evitaria tràgics 
incidents i que va ser un pas 
endavant amb l'aprovació per 
part de la Delegació de Govern 
a finals de 2018 després de con-
verses entre aquest òrgan i el go-

vern municipal. El projecte esta-
va pendent de la llum verda del 
Ministeri de Foment i a l'espera 
de què s'aprovaren les obres 
de manera immediata, la qual 
cosa pareix estar ajornant-se per 
l'aprovació d'ampliació de la ca-
rretera de l'aeroport de Manises, 
més coneguda com a N-220.
 Segons expliquen «la nostra 
postura és clara: estem total-
ment en contra de l'ampliació 
de l'N-220, ja que és una acció 
que pretén donar servei tant a 
l'aeroport com al polígon de la 
Fuente del Jarro, en perjudici 
de la població de Manises, a la 
qual separaria encara més. El 
nostre municipi necessita una 
passarel·la per a vianants; ja està 
aprovada i exigim que es faça re-
alitat immediatament», ha asse-
gurat l'alcalde de Manises, Jesús 
Borràs i Sanchis. 

Redacció

   Por fin, llegará el día grande 
con la Fiesta de la Infancia y de 
la Adolescencia; una jornada en 
el plaza Unión Musical que es-
tará compuesta por actuaciones 
de niños y niñas de Torrent, cla-
ses magistrales de baile, anima-
ción con batukada, circuito de 
educación vial.

  Igualmente, de la mano de las 
asociaciones y departamentos 
del Ayuntamiento de Torrent 
se podrá disfrutar de talleres de 
marionetas, mascaras, arquitec-
tura, chapas y primeros auxilios; 
juegos gigantes; maquillaje y ta-
tuajes temporales con aerosol; y 
bebidas y aperitivos saludables.
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Un centenar de mujeres recorren l’Horta 
Nord para luchar por la igualdad
LA RUTA POR LA IGUALDAD RECORRIÓ LOS MUNICIPIOS DE BURJASSOT, MONCADA, 
BONREPÒS I MIRAMBELL Y FOIOS CON UN MENSAJE QUE RECLAMABA LA IGUALDAD REAL 

Redacció

► La Ruta por la Igualdad  recorrió los diferentes municipios de la comarca para visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres

El pasado sábado 16 de no-
viembre, un centenar de 
mujeres se dieron cita en 

la comarca de la l’Horta Nord 
para celebrar el XI Encuentro 
de Asociaciones de Mujeres de 
l’Horta Nord, este año con una 
importante novedad la Ruta por 
la Igualdad que recorrió los dife-
rentes municipios de la comarca 
para visibilizar y reforzar el tra-
bajo que se está realizando para 
lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
  Bajo el lema Súbete al violeta 
recorrieron en autobús los mu-
nicipios de Burjassot, Moncada, 
Bonrepòs i Mirambell y Foios 
para la realización de activida-
des que pretenden sensibilizar a 
la población de la situación ac-
tual de la mujer.
  El acto estuvo organizado por 
el Consorcio Pactem Nord jun-
to a la Federació de Dones i 
Col·lectius per la Igualtat de 
l’Horta Nord, el Grup de Dones 
de Burjassot, el Col·lectiu de Do-
nes Feministes de Moncada, la 
Associació de Dones de Bonre-
pòs i Mirambell y la Associació 
de Dones de Foios. Además, ha 

contado con el apoyo de la Dipu-
tación de Valencia y con la cola-
boración de los diferentes ayun-
tamientos de la comarca. 
  El Encuentro de Asociacio-
nes de Mujeres de l’Horta Nord 
se ha consolidado en sus once 
ediciones como un evento de 
referencia en la comarca para la 
reivindicación de la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres, así como la relevancia de 
trabajar de manera conjunta 
para poner fin a la violencia con-
tra las mujeres. 
  Desde el año 2008 se celebra 
como un encuentro abierto y 
participativo donde todas las 
mujeres comparten sus expe-
riencias y problemas en materia 
de igualdad. 

La ruta por la igualdad 
El recorrido comenzó en Burjas-
sot donde el alcalde de Burjassot 
y presidente de Pactem Nord, 
Rafa García recibió a la comitiva 
en el salón de actos del Ayunta-
miento. 
  Rafa García puso en valor ac-
ciones como esta para conseguir 
visibilizar una igualdad real en-
tre hombres y mujeres. “Es un 
privilegio para nosotros que se 

haya elegido Burjassot como la 
primera ciudad en la que se ini-
cia esta caravana” comentó el al-
calde de Burjassot.
  Tras la intervención de Rafa 
García, el Grup de dones de Bur-
jassot realizó una emotiva lec-
tura del poema Vengo desde el 
ayer de Jenny Londoño donde se 
repasaron todas las situaciones 
de injusticia que ha sufrido la 
mujer a lo largo de la historia por 
su condición de ser mujer.  
   Posteriormente en Moncada la 
alcaldesa, Amparo Orts y la con-
cejala de la mujer, Feliciana Bon-
día resaltaron la importancia de 
trabajar ahora más que nunca en 
favor de los derechos de las mu-
jeres. 
   El Col·lectiu de Dones Femi-
nistes de Moncada leyó el ma-
nifiesto “La importancia de la 
educación afectivo-sexual en la 
erradicación de la violencia de 
género”. Además, las participan-
tes interpretaron ataviadas con 
bufandas y guantes violetas la 
canción de La puerta violeta de 
Rozalén, un himno feminista 
que sonó a la largo del día para 
homenajear a las mujeres mal-
tratadas.  
  Tras esta parada, las partici-

pantes en la Ruta por la Igualdad 
se dirigieron a Bonrepòs i Mi-
rambell donde fueron recibidas 
por Raquel Ramiro, concejala 
de Igualdad, Cultura, Juventud, 
Fiestas, Tradiciones y Sanidad 
del Ayuntamiento de Bonrepòs y 
Mirambell. 
   Raquel Ramiro destacó el tra-
bajo que realizan las asociacio-
nes de mujeres para avanzar ha-
cia una sociedad más igualitaria. 
Todas juntas interpretaron en 
lengua de signos La puerta vio-
leta de Rozalén y dejaron emoti-
vas frases en el mural “El bus de 
la igualtat cap a la porta violeta” 
organizado por la Associació de 
Dones de Bonrepòs i Mirambell. 
    El recorrido puso punto final en 
Foios donde acompañas por la 
dolçaina i el tabalet recorrieron 
las calles con pancartas donde 
se podían leer mensajes reivin-
dicativos contra las desigualda-
des, el machismo y la violencia 
de género. 
    En la plaza del ayuntamiento, la 
concejala de Igualdad, Políticas 
LGTBI+ y Participación Ciuda-
dana, Mónica Chirivella resaltó 
el trabajo de las asociaciones de 
mujeres para poner en el deba-
te público temas tan relevantes 

como los que se trataron durante 
la jornada. 
   Por último, tras la comida, las 
asistentes pudieron disfrutar del 
espectáculo Los 60 son nuestros, 
un recorrido musical por algunas 
facetas de la vida de las mujeres 
a cargo de Dones clown Xirive-
lla que consiguieron arrancar las 
carcajadas de las presentes. 

Distintivo Violeta Pactem Nord
Dentro del XI Encuentro de Aso-
ciaciones de Mujeres de l’Horta 
Nord, se entregó el Distintivo 
Violeta Pactem Nord, uno de los 
ejes fundamentales de traba-
jo del consorcio comarcal para 
avanzar hacia un territorio res-
ponsable en materia de igualdad. 
  Este distintivo reconoció a las 24 
empresas y entidades que lo reci-
bieron los compromisos adquiri-
dos para avanzar y promover la 
igualdad, con acciones que favo-
rezcan la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.  
  José Antonio Navarro, gerente 
de Pactem Nord resaltó el traba-
jo realizado desde las diferentes 
asociaciones de mujeres de la 
comarca, así como de la Federa-
ció de Dones i Col·lectius per la 
Igualtat de l’Horta Nord y puso el 
foco en la importante labor que 
desarrollan desde el Consorcio 
para promover el empleo entre 
las mujeres.

Empresas premiadas
Todas las empresas premiadas 
se pueden consultar en la página 
web www.disntitntiuvioletapac-
temnord.com 

► Durante el XI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord se hizo entrega del Distintivo Violeta Pactem Nord ► La campaña "Súbete al violeta" recorrió varias localidades
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La respuesta es claramente sí 
faltan recursos. Una respues-
ta integral sobre esta lacra so-
cial requiere no sólo de recur-
sos económicos, sino también 
humanos y policiales, para la 
sensibilización, intervención, 
seguimiento y recuperación de 
las víctimas.

MANISES

María Irene Camps
Regidora igualdad@manises.es

Desde el ayuntamiento de Al-
màssera queremos ayudar a 
todas las mujeres que sufran 
maltrato en sus hogares. Por 
eso son necesarios más medios 
humanos y más protección 
para las víctimas.

ALMÀSSERA

Beatriz Garde
Regidora Tlf. Igualtat: 96 185 37 50 (ext. 2)

LES DONES QUE IMPULSEN LA IGUALTAT A L’HORTA 
ALCALDESSES I REGIDORES DE LA COMARCA VALOREN LA SITUACIÓ ACTUAL AMB MOTIU DEL 25N,
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

La sociedad conseguirá erradicar esta 
lacra con esfuerzo y colaboración por 
parte de la ciudadanía e institucio-
nes. Pese a tener más (in)formación 
que nunca, no se puede solucionar 
en unos años algo tan arraigado en 
nuestra sociedad. Hay que impulsar 
la educación en igualdad desde la in-
fancia.

ALBORAIA

Zeudi Estal Daries
Regidora Tlf. Igualtat: 96 186 93 03

Necesitamos la implicación de 
toda la sociedad: hombres y muje-
res. La Educación es fundamental. 
Hay que unirse para juntos hacer 
frente a esta lacra que nos impide 
progresar como sociedad.

ALDAIA

Encarna Comes Iglesia
Regidora igualtat@ajuntamentaldaia.org

Tlf. Igualtat: 96 198 87 96

No hay una formación adecuada. 
Hay que dotar de recursos a las es-
cuelas para que la igualdad efectiva 
sea posible. Las generaciones futu-
ras deben entender que los crímenes 
pasionales no existen, no se mata por 
amor. Se llama femicidio y es el odio 
contra las mujeres.

BENETÚSSER

Ana Martín Valero
Regidora

La eliminación de la violencia contra 
la mujer es un reto de toda la sociedad. 
Una tarea conjunta, transversal, multi-
disciplinar y necesariamente integral 
que requiere de una actuación unitaria 
y la máxima coordinación, colabora-
ción y cooperación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones pú-
blicas para afrontarla con decisión.

PATERNA

Isabel Segura
Regidora Tlf. Igualtat: 664 46 80 84

Para erradicar la violencia machis-
ta es necesario reeducar a la po-
blación porque es una lacra social 
y la cara más cruel de una sociedad 
sexista, para ello son necesarias 
campañas como esta impulsadas 
desde la administración para con-
cienciar y luchar conjuntamente.

MUSEROS

Némesis Cardona
Regidora Tlf. Igualtat: 96 144 16 80

La igualtat real està en l’educació 
per molt que insistim a mobilitzar 
en contra de la violència de gènere, 
i no eduquem amb igualtat des de 
les bases molt poc és el camí que 
avancem.

ALFARA DEL PATRIARCA

Marisa Almodóvar
Regidora

Tlf. Igualtat: 96 396 47 47 

Tlf. Igualtat: 96 139 19 46 (ext. 5)

Malgrat les campanyes i la informació la violència de gènere és una de les majors
xacres de la nostra societat. Per què creieu que no s’aconsegueix erradicar?

PREGUNTA:

Falten recursos econòmics en l’àmbit autonòmic o estatal per a fer front

a la violència contra la dona?

PREGUNTA:
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casadeladona@xirivella.es

Con la Ley Integral se reduje-
ron los casos, pero queda mu-
cho por hacer. El problema se 
solventará cuando alcancemos 
la igualdad real, y eso se logrará 
si se dota (económicamente) a 
las administraciones para que 
puedan ofrecer una educación 
en igualdad.

TORRENT

Marina Olivares
Regidora Tlf. Igualtat: 96 111 18 58

Sí, porque esta violencia es la expre-
sión máxima del machismo y éste, es la 
expresión del patriarcado, instaurado 
en nuestra sociedad.
¿Cuánto dinero se necesitaría para 
desmontarlo? Muchísimo, pero gracias 
al Pacto de Estado, los ayuntamientos 
tenemos más recursos para hacerle 
frente.

XIRIVELLA

Paqui Martínez
Regidora

Tlf. Igualtat: 96 133 21 21 

Hem de tindre en compte que mal-
grat continuar impulsant aquests 
temes des de l’administració, falten 
recursos com la no substitució de 
jutgesses i jutges durant agost, o la 
no reparació de danys a les víctimes 
enfront del mal provocat a vegades 
per la pròpia actuació institucional.

BONREPÒS I MIRAMBELL

Raquel Ramiro
Regidora igualtat@bonreposimirambell.es

Tlf. Igualtat: 96 185 25 00 

La violencia machista se debe 
combatir desde distintos fren-
tes; en primer lugar, la educa-
ción , la prevención y la protec-
ción a las víctimas.
Pero también una modificación 
del código penal en ese sentido 
seria factible para reducir los 
casos de violencia.

PUÇOL

Paz Canceller
Alcaldessa Tlf. Igualtat: 96 146 61 45

Consideramos que este tipo de conde-
nas sí que son útiles para que los que 
cometen este tipo de crímenes actual-
mente. No obstante, creemos en la ne-
cesidad de incidir en la prevención, la 
sensibilización, la protección y, sobre 
todo, en la educación en igualdad para, 
de cara a las próximas generaciones, 
poder acabar con esta lacra social.

ALFAFAR

Fina Carreño
Regidora

Nuestra contribución debe cen-
trarse en la necesaria conciencia-
ción social promoviendo medidas 
para educar en la igualdad, el res-
peto y los valores. Corresponde a 
juristas especializados, abordar el 
endurecimiento de penas para una 
mayor protección de la mujer víc-
tima de violencia de género.

ROCAFORT

Rosario Marco
Regidora Tlf. Igualtat: 647 96 42 62

Si bien considero que cuando 
un agresor actúa lo hacer sin 
pensar en las consecuencias le-
gales de sus actos, es de justicia 
social establecer penas más fir-
mes y ejemplarizantes por res-
peto al sujeto pasivo que recibe 
estas agresiones: las mujeres.

PICASSENT

Belén Bernat Sotelo
Regidora

Tlf. Igualtat: 96 318 21 26 (ext. 1515 y 1518)

Tlf. Igualtat: 600 888 222

1.027 VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2003 HASTA EL DÍA DE HOY. ¡BASTA YA!

EL MERIDIANO L’HORTA   

016ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Creieu que condemnes més fermes i exemplaritzants en els casos de violència
de gènere podrien suposar una reducció de la violència masclista?

PREGUNTA:
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El machismo está arraigado en la so-
ciedad. A veces, las nuevas genera-
ciones, las que nacimos y crecimos 
en democracia, se nos olvida los de-
rechos que tanto les costó conseguir 
a todas aquellas mujeres que vinieron 
antes que nosotras. Tenemos que ele-
var el listón, no dar por hecho nada y, 
sobre todo, creer en nosotras mismas.

FOIOS

Mónica Chirivella
Regidora igualtat@foios.es

Pienso que esto ocurre porque, 
por un lado, reproducen compor-
tamientos vividos a nivel familiar y 
social, y por otro, que en muchos 
casos no son conscientes de que 
sus comportamientos son machis-
tas. Falta coeducación.

POBLA DE FARNALS

María Carmen Benlloch
Regidora Tlf. Igualtat: 96 145 03 81 

Continuamos viviendo en una sociedad 
regida por normas en las que el hombre 
juega un papel dominante. Incluso en 
las relaciones adolescentes se normali-
zan actitudes sumisas y violentas pro-
pias de la pornografía, de fácil acceso 
en Internet, que actúa muchas veces 
como equivocado educador sexual.

CATARROJA

Beatriz Sierra
Regidora igualtat@catarroja.es

Tlf. Igualtat: 671 43 29 91

El patriarcado lo conforma todo 
un entramado de relaciones de 
desigualdad donde las nuevas 
generaciones no quedan exclui-
das, aprendiendo unos comporta-
mientos que en ocasiones derivan 
en violencia machista.

MASSAMAGRELL

Araceli Munera
Regidora Tlf. Igualtat: 96 144 56 06 

Els joves són el present i la socie-
tat protagonista del demà, per tant, 
hem d’educar-los en valors com el 
respecte, la tolerància i la igual-
tat, eines clau per a la convivència 
pacífica i per a estimar-nos, entre 
iguals, més i millor.

ALBAL

Melani Jiménez
Regidora Tlf. Igualtat: 663 96 27 83

Les adolescents i joves continuen patint 
agressions sexistes i violència masclista 
en les seues relacions. És preocupant 
l’èxit i acceptació de la música amb lle-
tres que degraden i cosifican a la dona, 
incitant a la possessió i a la violència, 
malgrat els importants esforços educa-
tius i campanyes de sensibilització que 
es realitzen.

ALAQUÀS

Elena Álamo León
Regidora igualtat@alaquas.org

Tlf. Igualtat: 96 151 94 01

Creo que condenas más firmes 
y ejemplarizantes, si no tienen 
como objetivo la reinserción y 
la firme convicción de que esta 
clase de gente nunca vuelva a 
cometer tales actos de violen-
cia, no tienen ningún sentido.

VINALESA

Alba Cataluña Peydro
Regidora Tlf. Igualdad: 629 39 39 67

1.027 VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2003 HASTA EL DÍA DE HOY. ¡BASTA YA!

EL MERIDIANO L’HORTA   

016ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La violència de gènere afecta també a les noves generacions.

Per què penseu està ocorrent això?

PREGUNTA:
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“La educación es la clave: so-
mos iguales, somos diferentes” 
es el lema de nuestras jorna-
das de marzo. Una educación 
para niños y niñas basada en 
la igualdad y en el respeto 
es nuestra responsabilidad y 
nuestro principal objetivo.

casadeladonamislata@gmail.com

Tlf. Igualtat: 96 383 73 38

Parlem d’apoderar a la dona, però és efectiu l’apoderament si no es fa una labor
d’educació als homes respecte a la igualtat entre homes i dones?

Ambas líneas de trabajo están relacionadas. 
Una mujer empoderada demuestra en su día a 
día que esta sociedad ya no debe distinguir de-
rechos entre hombres y mujeres. Es una actitud 
performativa. Por eso la educación no debemos 
dirigirla únicamente a los hombres. Debemos 
trabajar desde edades tempranas por el recono-
cimiento de la igualdad, ambos géneros deben 
asumirla para que no haya supremacía ni sumi-
sión.

RAFELBUNYOL

Alicia Piquer Sancho
Regidora alicia.piquer@rafelbunyol.es

Obviar al 50% de la población es uno 
de los errores que ha cimentado la si-
tuación de desigualdad actual en la 
que vivimos las mujeres. Debemos 
educar en igualdad a toda la socie-
dad para conseguir la equiparación 
de derechos porque es una respon-
sabilidad que recae en todas y todos.

QUART DE POBLET

Cristina Mora Luján
Regidora dona@quartdepoblet.org

Tlf. Igualtat: 96 152 12 31

MISLATA

Carmen Lapeña Bueno
Regidora

El sistema patriarcal busca oponer 
y confrontar a hombres y mujeres, 
pero, en realidad nos condiciona a 
todas y a todos. Por ejemplo, ¿Qué 
pasa con los hombres que no se sien-
ten cómodos dentro de los manda-
tos patriarcales? Los hombres deben 
conocer las ventajas de ser aliados y 
no dominadores de las mujeres.

ALBALAT DELS SORELLS

Yolanda Sánchez
Regidora Tlf. Igualtat: 96 149 59 68 / 627 45 21 42

Es parla als mitjans de comunica-
ció de la poca representació feme-
nina tant al món empresarial, com 
en política. De fet es un pas enrere 
ja que determinats partits polítics 
voldrien que la dona es quedara a 
casa o cuidant de la família. Fa fal-
ta molta educació per a que canvie 
la societat.

MASSALFASAR

Empar Martínez Zahonero
Regidora Tlf. Igualtat: 96 140 04 01

El empoderamiento de la mujer y la 
igualdad, se deben trabajar desde pe-
queños. Tienen que saber que todos los 
seres humanos tenemos unos derechos 
que deben ser igualitarios. Encaminar-
les hacia la igualdad, el respeto, la to-
lerancia, educarles basándonos en el 
amor al que sea diferente a ti, ya sea por 
su orientación sexual, ideología, etnia.

EL PUIG

Angie Martínez
Regidora Tlf. Igualtat: 96 147 00 03 / 607 05 03 12

PREGUNTA:
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ALBUIXECH

Rafael Soriano

PAIPORTA

Guillem Montoro

BURJASSOT

Rafa García

MELIANA

Rafael Pla
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La igualtat no entén de gènere
ELS QUATRE HOMES QUE DIRIGEIXEN LA REGIDORIA D'IGUALTAT A L'HORTA

Rafa García, alcalde de Bur-
jassot; Guillem Montoro, 
regidor de Paiporta; Rafael 

Soriano, regidor d'Albuixech i Ra-
fael Pla, regidor de Meliana, són 
els quatre homes de la comarca de 
l'Horta que dirigeixen la regidoria 
d'igualtat dels seus Ajuntaments, 
una delegació dirigida majori-
tàriament per dones. Els quatre 
coincideixen en la importància 
de que hagen homes dirigint po-
lítiques d'igualtat ja que “el més 
important és que hi hagen perso-
nes sensibilitzades i compromeses 
amb l’ igualtat.   El lideratge d’una 
regidoria no és qüestió de gènere i 
també és important que els homes 
fem un pas endavant en aquests 
temes i pugam comunicar el nos-
tre compromís amb l’igualtat, so-
bretot ara que sembla que certs 
partits en termes d’igualtat miren 
més al passat que al present i fu-
tur”, explica Rafael Soriano.
   En la mateixa línia Rafael Pla afir-
ma que  “cal ser conscients que 

un món igualitari, on es supere el 
masclisme que depreda tant als 
sers humans com a la natura, in-
teresa a tothom, dones i homes. I 
per tant els homes s'han de com-
prometre en lluitar per la igualtat 
junt a les dones, assumint les res-
ponsabilitats que pertoque”.
  Guillem Montoro coincideix que 
a els homes "no haguérem de ro-
mandre aliens a aquesta situaciò, 
ha que majoritariament depén 
de nosaltres generar consciència, 
desconstruir-les i posar-nos les 
ulleres violeta per a construir una 
perspectiva feminista, respectuosa 
amb la diversitat i que pugna afa-
vorir el canvi de visió del conjunt 
d'homes per a Ajudar-nos a ca-
minar cap a posicions igualitàries 
que trenquen amb l'estructura del 
masclisme tradicional".
   L'alcalde de Burjassot, Rafa Gar-
cía, afig altre concepte a la regi-
doria d'igualtat i és que parlar 
d'igualtat és parlar de transversa-
litat "volíem fer una regidoria to-
talment transversal, que la igual-

tat fora total en tot l'Ajuntament i 
aqueixa transversalitat és també 
total a l'Alcaldia, amb la qual cosa, 
considerem que l'idòni fora que 
recaiguera a l'Alcaldia i així ho vam 
fer ".

Condemnes
Un dels punts que estan sobre la 
taula quan es parla de violència 
de gènere són les condemnes als 
agressors si són o no prou fermes 
i si això suposaria una reducció de 
violència masclista.
   Per a Rafael Soriano, “qualsevol 
condemna és una errada de la so-
cietat, alguna cosa hem fet mala-
ment per arribar a eixe punt. Dit 
això i sent reialista ens trobem en 
un moment molt dramàtic, com 
deien fa un mes, d’emergència fe-
minista. No podem acceptar el que 
està passant amb tantes dones: la 
manca de seguretat i violència de 
gènere, els paràmetres masclistes 
en què la societat encara funciona, 
la manca d’igualtat en salaris, etc... 
Però la sang bull cada volta que 

es produeix un cas de violència 
de gènere, arribats a eixe punt les 
condemnes han de respondre al 
que marque el codi penal, un codi 
que és necessari revisar per aclarir 
certs conceptes que no poden es-
tar al que cada jutge o jutgessa pu-
guen entendre (és agressió sexual 
sempre que no hi haja explícita-
ment un “SI”). Pel que fa a les con-
demnes, dic el mateix, necessitem 
un codi penal actualitzat”. 
   Per a l'alcalde de Burjassot, "la 
Violència de Gènere és totalment 
estructural, i com estructural que 
és el que necessita és actuar en 
l'origen de el problema, és a dir, 
posar les energies en la sensibi-
lització i educació social. Aquesta 
és la línia que se segueix des de 
l'Ajuntament de Burjassot, des de 
la prevenció i creiem que és la pre-
venció i l'educació des de les ge-
neracions més joves, inclosos els 
nostres petits, la qual cosa també 
ajuda a la sensibilització total ".
  Coincideix també en aquesta 
opinió Guillem Montoro, "el sim-

Redacció

ple fet que la violència masclista 
s'estiga condemnant ja és un pas 
endavant, però hem d'analitzar en 
quina mesura es condemna i com 
estan augmentant també les de-
núncies. A la fi, tot i ser defensor 
que cal legislar amb perspectiva 
de gènere i en matèria d'igualtat, 
no crec que el càstig com a factor 
educacional siga la clau de la re-
ducció de la violència. Crec que 
cal una educació inclusiva i co-
educativa, basada en els valors, 
en el respecte i en la igualtat per 
començar a construir una societat 
lliure de violència de gènere, però 
és evident que cal elaborar i imple-
mentar un sistema de protecció de 
víctimes més eficaç, que els lleve 
el pes i la triple victimització que 
arriben a patir, on es protegeix la 
/ víctima / es i que actuï en con-
seqüència de manera efectiva i 
realitzant una atenció i seguiment 
més enllà d'una sentència.
  
Llibertat de les dones
Per la seua part Rafael Pla insis-
teix que “cal distingir entre els 
casos de violència extrema, fins a 
l'assassinat, i altres formes de vio-
lència. Els primers estan adequa-
dament castigats en el codi penal 
i no sembla necessari agreujar les 
penes (tenint en compte, a més, 
que en molts casos es segueixen 
amb suicidis, és dubtós que agreu-
jar-les tinga un efecte disuasori). 
Però és important actuar amb més 
promptitut i eficàcia davant for-
mes de violència més lleus o sutils, 
però que coarten la llibertat de les 
dones i obrin el camí per a una 
violència més forta que condueix 
fins a l'assassinat. Això ha d'anar 
acompanyat amb una tasca edu-
cativa que porte a evitar i corregir 
aquestes formes de comporta-
ment”.

Mislata celebra la XVI edició de les 
Jornades Contra la Violència de Gènere

Com cada mes de nov-
embre, en un clar com-
promís per la igualtat i 

contra la violència masclista, 
l'Ajuntament de Mislata a tra-
vés de la regidoria de Polítiques 
d'Igualtat, ha programat les Jor-
nades Contra la Violència de 
Gènere, que enguany arriben 
a la seua XVI edició. Este mes 
tan significatiu, es clausurarà el 
dia 25, data en la qual es com-
memora el Dia Internacional 
de l'Eliminació de la Violència 
contra les Dones, amb una gran 
marxa a València.
  Estes jornades van ser inaugu-
rades per l'alcalde, Carlos Fer-
nández Bielsa, i la regidora de 
Polítiques d'Igualtat, Carmen 
Lapeña Bueno, amb el lliura-
ment de premis del X Concurs 

de cartells del 25 de Novembre i 
la 70 concentració contra la vio-
lència masclista que la Casa de 
la Dona celebra cada primer di-
marts de mes.
  Bielsa va voler remarcar que 
tots i totes “hem de continuar 
sumant i treballant per a pre-
vindre i consolidar la igualtat 
plena i efectiva per a acabar de-
finitivament amb les agressions 
masclistes i les víctimes i, per a 
això, una educació per a xiquets 
i xiquetes basada en la igualtat i 
en el respecte és una prioritat i el 
nostre principal objectiu”.
Entre les diferents accions per a 
donar una major visibilització a 
la igualtat destaca el carrer Mi-
guel Hernández de Mislata que 
s'ha convertit en un museu a 
l'aire lliure, amb la sisena edi-
ció de ‘Art al carrer’, una expo-

sició de tapissos i cartells amb 
temàtica i lemes al·lusius contra 
la violència masclista, realitzats 
per artistes locals i diferents as-
sociacions de la ciutat, i organit-
zada per l'associació de Dones 
Progressistes de Mislata.

Activitats
Entre les activitats previstes des-
taquen el 20 de noviembre a les 
18h. cine: Ciutat del silenci. En-
trada gratuïta fins a completar 
l'aforament a la Casa de la Dona.
  El dia 21 serà la conferencia 
‘Educar en igualtat, éxits, rep-
tes, desafiaments' a la Casa de 
la dona. El 22 de noviembre a 
les 11.30h. será l’eixida cultural 
”Itineraris museístics en clau 
de génere: l’altra mirada” i a les 
19h, taula redona 'Situacions 
policials reals en els casos de 

Redacció

LA POBLACIÓ ACOLLIRÀ XARRADES PER A INFORMAR I POTENCIAR LA IGUALTAT

violència de génere' participen 
Mamen Alamar, advocada; Luis 
Virgilio Ruiz, advocat, un repre-
sentant de la Policia Nacional i 
Susana Gisbert, fiscal de Violèn-
cia de Gènere. Serà a la Casa de 
la Dona.
  El dia 25 serà la clausura de 
les XV Jornades contra la vio-
lència de génere. De 10 a 12h, 
tindrà lloc la XII campanya del 
llaç blanc. Es repartiran llaços 
blancs com a símbol de rebuig 
de la violència contra les dones 
a l'Ajuntament, Casa de la Dona, 
Centre Cultural Carmen Alborch 

i Centre Sociocultural La Fàbri-
ca. A les 11h. tindrà lloc la lectu-
ra del manifest contra la violen-
cia de génere.
  En este acte participaran, per 
segon any consecutiu, l'alumnat 
dels instituts de Mislata. Será a la 
Plaça de la Constitució. Després 
a les 18h. tindrà lloc la quedada 
per a anar junts a la manifesta-
ció contra la violencia de génere 
a València. Es trobaran a la porta 
de la Casa de la Dona de Misla-
ta per a acudir a la manifestació 
convocada pel Moviment Femi-
nista.

► Inauguració de les Jornades a Mislata
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III Setmana de la Igualtat a Albal

Albal celebra la seua III Set-
mana de la Igualtat realit-
zant nombroses activitats 

dirigides a públics de totes les 
edats. Aquest any presta espe-
cial atenció als joves que cursen 
secundària. Segons explica la 
regidora d'igualtat, Melani Ji-
ménez, “la violència de gènere 
no entén de generacions, és una 
xacra social que com a tal s'ha de 
combatre des de la igualtat entre 
homes i dones. 
   Enguany, les activitats promo-
gudes per l'Ajuntament d'Albal, 
entorn del 25 de novembre, es-
tan orientades a treballar amb 
tota la societat en general però 
amb la joventut, en particular”.

Adolescents
 És per això que des de l'11 fins al 
22 de novembre s'està realitzant 
la campanya 'Educant en igual-
tat' on els adolescents han rebut 
xarrades i tallers que pretenen 
conscienciar en la igualtat entre 
homes i dones i aconseguir una 
societat més justa i solidària. En 
aquesta setmana d'igualtat, Al-
bal també ha acollit una clown-
fèrencia i un taller de defensa 
personal.
  Durant els propers dies de nov-
embre tindran lloc diferents ac-
tivitats a la població. El dimecres 
20 a les 18.30h a l'IES s'impartirà 
una xarrada dirigida a pares i 
mares 'Feminisme / igualtat de 
gènere'.
   El dia 21 a les 18h a l'Escola 
Municipal d'Adults tindrà lloc el 
taller de 'Prevenció de violència 
de gènere' i el divendres a les 
18.30h tindrà lloc un taller de 
ioga al gimnàs de el centre poli-

Paiporta porta tot el mes de 
novembre realitzant nom-
broses activitats dins de la 

programació amb motiu del 25 
de novembre.
  Va tindre lloc la inauguració de 
l'exposició 'Creadores: Dones de 
ciència'. Mostra, dissenyada per 
Dones en Acció, que posa en va-
lor el paper en diferents avanços 
científics de desenes de dones, 
silenciades per la història oficial.
  Aquesta activitat va ser el punt 
de partida de les propostes de 
la Regidoria d'Igualtat, subs-
tanciades en tallers, xarrades, 
presentacions de llibres i teatre, 
amb especial incidència sobre 
la gent jove i la infància de Pai-
porta ja que hi haurà multitud 
d'activitats concertades amb les 
escoles i instituts paiportins. En 
aquest sentit, destaquen conta-
contes per la igualtat, tallers, 
teatre-fòrums o el monòleg de 
Pamela Palenciano 'No solo 
duelen los golpes'.
  Segons ha explicat el regidor 
d'Igualtat, Guillem Montoro  “el 
combat contra la violència mas-
clista ha de ser transversal, hem 
d'implicar-nos totes i tots, però 
és absolutament necessari inci-
dir en els nostres xiquets i xique-

tes, adolescents i joves, perquè 
l'educació de les noves genera-
cions és clau per a construir un 
futur sense cap tipus de violèn-
cies masclistes".

Samarretes en clau d’igualtat 
Per al 21 de novembre està pre-
vist que tinga lloc un taller de sa-
marretes amb lemes per al 25N, 
al Museu de la Rajoleria. El taller 
de pancartes tindrà lloc el 22 de 
novembre en dos sessions: al 
matí, front a l'estació de Metro-
valència, i de vesprada, a la plaça 
3 d'Abril.
   L'Ajuntament acollirà l'acte ins-
titucional del Dia Internacional 
Contra la Violència Masclista el 
mateix dilluns, 25 de novembre, 
amb la participació del Consell 
de la Dona, el grup de Dones 
'Creixent Juntes', membres del 
govern i la corporació munici-
pal, i ciutadania en general. Les 
activitats proposades per la Re-
gidoria d'Igualtat es tancaran el 
dia 27, amb una xarrada taller 
dirigida a homes baix el títol 
'Com lliguem els homes', que 
se celebrarà a l'Espai Paiporta 
Conviu, i una jornada sobre 'El 
treball en igualtat i contra les 
violències masclistes a Paiporta', 
a l'Auditori Municipal.

EL MUSEU DE LA RAJOLERIA ACULL TALLERS

Redacció

Els joves,protagonistes 
del 25N a Paiporta

► Inauguració de l'exposició de Dones en Acció en l'Ajuntament de Paiporta 

valent de la localitat d'Albal.
  Els actes amb motiu de la III 
Setmana de la Igualtat conti-
nuen a Albal el dia 24. A les 12h 
s'impartirà una classe de kangoo 
sota el missatge 'Mou-te contra 
la violència de gènere'.
  Per finalitzar el dia 25 de nov-
embre, Dia Internacional Contra 
la Violència cap a les Dones, tin-

drà lloc a les 12h a l'Ajuntament 
de la localitat d'Albal la lectura 
del manifest contra la violència 
de gènere a càrrec de la regido-
ra de la dona i igualtat, Melani 
Jiménez. 
   Posteriorment, les alumnes i 
alumnes d'institut de la pobla-
ció mostraran lemes a favor de la 
igualtat entre homes i dones.

DES DE L'AJUNTAMENT HAN ORGANITZAT NOMBROSES SESSIONS, 
XARRADES I TALLERS PER ALS ADOLESCENTS DE LA POBLACIÓ

Redacció

Dia Internacional contra la Violència de Gènere | 25N
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ALFAFAR
ABIERTO EL TRÁFICO EL 
TÚNEL DE LA AVENIDA 
REYES CATÓLICOS

Alfafar se suma al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
HABRÁ ACTIVIDADES DURANTE TODA LA SEMANA EN LA POBLACIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de su área de Urbanismo y 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Benetússer, ha 
abierto el tráfico este martes en 
el túnel que conecta el final de 
la avenida Reyes Católicos con 
el inicio de la avenida Alfafar 
del municipio de Benetússer, 
la principal vía de tráfico entre 
ambas localidades. 
   Desde hacía unas semanas, el 
túnel estaba cerrado al tráfico 
debido a las obras de mejora 
y urbanización que se estaban 
realizando en esta ubicación. 
La actuación, que se ha reali-
zado a través del programa de 
ayudas para Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles (IFS), 
ha incluido, entre otras mejo-
ras, la rehabilitación de grietas 
y blandones del firme del túnel 
mediante el fresado y repavi-
mentado de la zona, la repa-
ración y pintura de las baran-
dillas que separan la calzada 
de la acera elevada y protegida 
para el tránsito de peatones y el 
arreglo de las deficiencias en el 
sistema de iluminación.
   A través de este tipo de actua-
ciones, l’Ajuntament busca rea-
lizar una mejora general de las 
condiciones, la calidad de vida 
y la seguridad vial de los ciuda-
danos y ciudadanas.   

L’Ajuntament d’Alfafar, a 
través de l’Espai d’Igualtat, 
inicia esta semana una se-

rie de actividades enmarcadas 
dentro del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer que se conme-
mora el 25 de noviembre. Las 
y los vecinos de Alfafar podrán 
participar en un variado progra-
ma dirigido a todos los públicos 
con el que se busca sensibilizar 
a la población de la correspon-
sabilidad en la eliminación de la 
violencia de género. 
Ello enmarcado en la política 
firme que l’Ajuntament d’Alfafar 
ha seguido durante los últimos 
años para erradicar conductas 

machistas y alcanzar una igual-
dad efectiva en todos los ámbi-
tos.
  Entre las diversas acciones que 
se realizarán a lo largo de estas 
semanas, l’Espai d’Igualtat or-
ganizará talleres de teatro, actos 
como la adhesión a la iniciativa 
Bibliotecas en Igualdad, confe-
rencias sobre mujer y feminismo 
o exposiciones y visualizacio-
nes de vídeos relacionados con 
la violencia de género. Uno de 
los platos fuertes será la marcha 
“Pueblos contra la Violencia de 
Género”, impulsada por Alfafar y 
realizada junto a los municipios 
de Massanassa y Benetússer el 
próximo domingo 24 de noviem-
bre. 

  El lunes 25 de noviembre a las 
11.30h tendrá lugar el acto ins-
titucional en la plaza del Ayun-
tamiento que incluirá la perfor-
mance “Pasos contra la Violencia 
de Género” y, a las 18.30h, se or-
ganizará un punto de encuentro 
para acudir a la manifestación 
del 25N en Valencia. 
   Igualmente, durante estos días 
se han previsto distintas accio-
nes enfocadas en los jóvenes, 
así, se realizarán performances, 
cuenta cuentos y talleres de pre-
vención de violencia de género 
y educación afectivo-sexual en 
distintos centros educativos de 
Alfafar. 
     De esta forma, l’Espai d’Igualtat 
ofrece a la ciudadanía la posibili-

dad de participar en un variado 
programa con el que pretende 
sensibilizar de la corresponsabi-
lidad en la eliminación de la vio-
lencia de género y visibilizar sus 
actuaciones a lo largo del año. 

Talleres
Actuaciones como los talleres 
anuales para implicar a las mu-
jeres en la esfera social y cultural 
de Alfafar o el servicio de aten-
ción jurídica e integral a dispo-
sición de las mujeres que sufren 
o han sufrido violencia de géne-
ro, siguiendo la política firme de 
l’Ajuntament d’Alfafar para erra-
dicar conductas machistas y al-
canzar una igualdad efectiva en 
todos los ámbitos. 

Redacció

► Concentración en el 25N del pasado año.

► Lectura del manifiesto del 25N del pasado año. ► Concentraciones del 25N del pasado año.

25N | Dia Internacional contra la Violència de Gènere

ALFAFAR RESTAURARÁ 
EL MONUMENTO DE LA 
NORIA DE LA PLAZA VICENT 
BLANCH 
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de su área de Urbanismo, res-
taurará el monumento de la 
noria situado en la plaza Vicent 
Blanch del municipio. La ac-
tuación consistirá en la recons-
trucción de la pieza de la noria 
con idénticas características a 
la original y la rehabilitación 
del sistema fijo de anclaje a los 
soportes de piedra del monu-
mento. 
   La noria, por su parte, se re-
construirá con madera de exte-
riores tipo iroko o equivalente 
en un taller y se llevará para su 
montaje en el emplazamien-
to habitual del monumento. 
La acción contempla, además, 
pequeñas reparaciones en el 
soporte de piedra.  Con un pre-
supuesto de 21.597,60 €, la ac-
tuación ha sido aprobada en el 
Pleno Municipal y se encuentra 
enmarcada en las Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
(IFS).
  La noria que estuvo en pleno 
funcionamiento hace cerca de 
200 años procedía de la Partida 
de la Castañera de Alfafar
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Manises celebra el 25N
amb moltes activitats 

La Regidoria d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Manises 
ha organitzat una setmana 

d'activitats, del 8 al 27 de nov-
embre, amb motiu del Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, que se celebra el dia 25, 
per mostrar el ferm rebuig del 
consistori contra aquesta xacra 
social.
  Per a la regidora d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Manises, Maria 
Irene Camps, «des del departa-
ment s’ha volgut aprofitar el Dia 
Internacional Contra la Violèn-
cia de Gènere per a sensibilitzar 
a la ciutadania sobre aquesta 
xacra social, així com condem-
nar qualsevol tipus de violència 
contra les dones i xiquetes». «Les 
activitats programades pretenen 
visibilitzar la dimensió d’aquest 
problema estructural entre dife-
rents grups d’edat i proveir amb 
els recursos necessaris per a fre-
nar-lo», ha afegit la regidora.
Del 15 al 30 de novembre, la Regi-
doria d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Manises, col·laborarà amb els 
locals de restauració del muni-
cipi en una campanya de sensi-
bilització contra la violència de 
gènere, amb la col·locació de 

La regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Rafelbun-
yol, ha programat un calen-

dari d’activitats de sensibilitza-
ció i educació contra la Violència 
de Gènere en els centres escolars 
de la localitat. 
   Enguany, afirma la regidora de 
l’àrea, Alicia Piquer, “hem de-
cidit continuar amb l’estratègia 
marcada amb els pressupostos 
del Pacte estatal contra la Vio-
lència de Gènere, hem decidit 
invertir en la població de menor 
edat, per eradicar les conductes 
masclistes des de l’edat tempra-
na i reforçar la feina que realitza 
el personal docent en l’educació 
en igualtat”.
  En este sentit, amb motiu 
del 25 N, Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència con-
tra la Dona, se realitzaran ta-
llers, animacions lectores, video 
fòrum, teatre i xarrades són al-

gunes de les activitats programa-
des tant als Col·legis, IES i PFQB 
de la localitat com per al públic 
en general.
  La programació va començar, 
a la Casa de la Cultura de Rafe-
lbunyol, hui divendres, 15 de 
novembre amb l’obra de teatre 
“Xiquetes que no tenen ni puta 
idea” que tracta, de manera sen-
zilla, els estereotips sobre les do-
nes al món de l’esport, a la que 
va acudir l’alumnat de l’IES i el 
PFQB.

Diversitat sexual i de gènere
A més, per a la joventut hi ha 
planificades dos xarrades de 
diversitat sexual i de gènere i 4 
tallers de curtmetratges per la 
igualtat en l’IES. Per a l’alumnat 
d’infantil i primària dels dos 
col·legis, es desenvoluparan 10 
tallers i 6 animacions lectores. 
Una amplia intervenció de sen-
sibilització amb perspectiva de 

gènere, com a ferramenta de 
prevenció.
   En quant, a les activitats fora 
de l’àmbit del Centres Esco-
lars, el dilluns 25 de novem-
bre, a les 17:30 hores tindrà lloc 
l’Animació Lectora, per a tots els 
públics, “Contes Agafats de la 
Mà” a la Biblioteca Municipal.
    Un poc després, a les 18 h. hi ha 
convocada una concentració po-
pular a la porta de l’Ajuntament 
de Rafelbunyol, a on la Corpora-
ció Municipal procedirà a la lec-
tura del manifest. 

Acte institucional
Un acte públic de condemna i 
rebuig institucional i ciutadà de 
la violència de gènere i masclista 
per al qual s’il·luminarà de vio-
leta la façana de l’Ajuntament de 
Rafelbunyol durant 3 dies i s’ha 
elaborat una pancarta amb “Ra-
felbunyol diu no a la violència de 
gènere”.

LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT S’IL·LUMINARÀ DE VIOLETA DURANT 3 DIES
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Rafelbunyol centra els esforços 
en la lluita contra la violència de 
gènere en la població escolar

► Imatge de l'activitat de teatre

tovalloneres amb missatges en 
aquesta línia.
  El 19 i el 27 de novembre s’ha 
organitzat un vídeo-fòrum als 
tres instituts de secundària de 
Manises on tindrà lloc la projec-
ció dels «Curts per la Igualtat»: 
«Mariama» sobre la ablació del 
clítoris, «Lo que contamos» sobre 
el fenomen #MeToo i «Colegas» 
sobre la prostitució. A continua-
ció, l’Associació per la Coeduca-
ció impartirà una xarrada-taller, 
on l’alumnat tindrà l’oportunitat 
de reflexionar i preguntar so-
bre aquestes situacions, amb 
l’objectiu de sensibilitzar davant 
la violència contra les dones.

Concentració
El dia més important d’aquesta 
setmana arribarà el 25 de novem-
bre amb una concentració front a 
la Casa de Cultura a les 12.00 ho-
res, seguida de la lectura del Ma-
nifest Contra la Violència de Gè-
nere. També el 27 de novembre, 
a la plaça Rafael Atard, aprofitant 
el mercat ambulant, estarà ubicat 
un Punt Violeta contra la violèn-
cia de gènere amb la finalitat de 
generar un espai segur per a sen-
sibilitzar, denunciar i previndre la 
violència de gènere a Manises.

EL MUNICIPI INSTAL·LARÀ UN PUNT VIOLETA

Redacció

► Inauguració de l’exposició fotogràfica "Jo, Tu, Elles"
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Escolars de 5è i 6è de 
primària participen 
en els actes del 25N de 
Massamagrell
ACTIVITATS CULTURALS PER A TOTES I TOTS

Massamagrell ha prepa-
rat una setmana con-
tra la violència de gè-

nere carregada d'activitats per 
a tots els públics. Els actes van 
començar el dia 18 amb el taller 
"Mobilitza't", el dia 19 va tenir 
lloc el taller "Connecta't a tu", el 
dimecres 20 a la biblioteca tindrà 
lloc l'activitat "Què ens contes?" 
On es farà una lectura i valoració 
de narrativa igualitària i a més 
tindrà lloc la presentació del lli-

bre "Cuentos clásicos para niñas 
de hoy" de Javier Lleó Sorribes.
   El dia 21 l'activitat serà al cen-
tre cultural i es realitzarà un 
"Pisco-Cinema" on es parlarà de 
la igualtat. El taller del dia 22 de 
novembre porta per títol "Confia 
en tu" on es donaran claus per 
guanyar confiança i aconseguir 
objectius vitals.
  Segons ha explicat la regido-
ra d'igualtat de l'Ajuntament de 
Massamagrell, Araceli Munera, 
"des de l'Ajuntament hem orga-
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nitzat nombroses activitats per 
a tots els perfils i totes les edats. 
Per realitzar algunes activitats 
cal inscriure abans com al taller 
d'autodefensa 'Fight like a girl', 
on nombroses veïnes s'han in-
teressat per aquest taller ".
  A més la regidora ha destacat 
la implicació de les escoles de 
Massamagrell en la setmana 
contra la violència de gène-
re. "Els alumnes i les alumnes 
han elaborat un mural que 
s'exposarà el 25 de novembre 
a la plaça de l'Ajuntament. A 
més, els escolars de 5è i 6è de 
primària participaran en els 
actes amb motiu de l'25 que es 
desenvoluparan a la plaça de 
l'Ajuntament on es donarà lec-
tura a un manifest ".
   D'altra banda, dins de les cam-
panyes de visibilització està 
previst que es posen pegatines 
a tota la població amb el nom i 
l'edat de totes les dones assassi-
nades aquest any.

PROGRAMACIÓ SETMANA CONTRA

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
NOVIEMBRE 2019

Quart de Poblet va co-
mençar a celebrar els ac-
tes amb motiu de l'25N el 

passat dia 6 de noviembre. La Bi-
blioteca Pública Municipal En-
ric Valor va acollir  "La violència 
de gènere a Bolívia" a càrrec de 
Fanny Tereba.
  Després de l'11 al 30 de no-
viembre en el Mercat municipal 
es troba exposada la col·lecció 
"Mites de la violència masclista".
  El dilluns 25 novembre Quart 
de Poblet celebrarà el Dia con-
tra la Violència cap a les Dones, 
un dia ple d’actes al carrer Rvdo. 
José Palacios (al costat de la bi-
blioteca).  A les 10h tindrà lloc 
una taula informativa sobre els 
recursos municipals d'atenció i 

prevenció.
   A les 10,30h será la concentra-
ció ciutadana i lectura de mani-
fest i a les 11h será la representa-
ció de l'espectacle "Salt", a càrrec 
de Fil d'Arena- dansa teatre.
   Per al divendres 29 de noviem-
bre a les 11h en l’ Auditori Molí 
de Vila tendrá lloc el monòleg 
"No sólo duelen los golpes", a cà-
rrec de Pamela Palenciano. Diri-
git a l'alumnat de tercer de l'ESO.
   El dilluns 2 de desembre a les 
17,30 h a la Casa de la Dona será 
la "Clownferencia mujer, vida 
y risa" a càrrec d'Amaia Prieto 
Marín. L’entrada és lliure fins a 
completar aforament.  A més al 
llarg del mes de desembre tindrà 
lloc una campanya municipal 
contra l'explotació sexual.

XARRADES I CONCENTRACIÓ EL 25N
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Quart de Poblet 
realitza una campanya 
municipal contra 
l'explotació sexual
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La Mancomunitat de 
l'Horta Nord, centrada 
en la prevención, 
detección y ayuda a las 
mujeres víctimas de la 
violencia machista

La Mancomunitat l’Horta 
Nord tal y como se com-
prometió en 2018, sigue 

apostando por erradicar la vio-
lencia de género y por ello cuen-
ta ya con una Agente de Igualdad 
incorporada en plantilla.
  El principal objetivo es la pre-
vención, la detección y la ayuda 
a las mujeres víctimas de la vio-
lencia machista. 
  Todo ello se pretende trabajar 
desde la educación formando a 
toda la población a través de ta-
lleres y campañas de sensibiliza-
ción. 
   A nivel empresarial se pretende 
empoderar a las mujeres y apos-
tar por el fomento del empleo 
femenino, los planes de igualdad 
y la mejora de las condiciones la-
borales de algunas mujeres que 
todavía no son equiparables a las 
masculinas. 
  También se pretende trabajar 
con el tejido asociativo y realizar 

actividades que conciencien a la 
población y sirvan para una pro-
funda reflexión a través de todos 
los ámbitos. 

Puntos violeta
La incorporación de los Puntos 
Violeta en las fiestas populares y 
diversos eventos de los pueblos 
que conforman la Mancomunitat 
han sido y son relevantes, tanto 
para informar sobre la violencia 
de género y los recursos existen-
tes, como para evitar posibles 
agresiones sexistas y conseguir 
que toda la población disfrute de 
unas fiestas sin incidentes de es-
tas características. 
  La coordinación con los y las 
técnicos y las concejalías de los 
pueblos que componen la Man-
comunitat, cuerpos de seguri-
dad y diversos/as representantes 
implicados/as en esta área será 
esencial para conseguir los re-
sultados que se desean a lo largo 
de la vigente legislatura. 
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LA INCORPORACIÓN DE LOS PUNTOS VIOLETA 
EN LAS FIESTAS PATRONALES SON UNA 
INICIATIVA DE LA MANCOMUNITAT

Beatriz Castaño, una 
policia i escriptora 
que lluita contra la 
violència masclista
ÉS INSPECTORA DE LA COMISSARIA DE 
XIRIVELLA, ALAQUÀS I ALDAIA

La tasca policial en la lluita 
contra la violència mas-
clista és fonamental en la 

nostra societat. Homes i dones 
vetllen per i perquè moltes vícti-
mes puguen eixir a la superfície i 
es troben fora de perill. 
  Una d'aquestes policies és la 
protagonista de la nostra his-
tòria, Beatriz Castaño Saez, 
Inspectora Cap de la UFAM de 
la Comissaria de Xirivella - Ala-
quàs - Aldaia.
  Beatriz és madrilenya, però 
porta 17 anys a València i ja se 
sent "valenciana d'adopció". Va 
ingressar en el Cos de Policia 
en l'any 1988, sent de les prime-
res promocions de dones. "En 
aquells anys érem molt poques", 
ens explica Beatriz.
  Des de llavors ha estat destina-
da en diversos punts de la geo-
grafia espanyola, "cada vegada 
que ascendia canviava de destí, 
he estat a Barcelona, Madrid, 
Canàries i des de fa anys estic 
destinada a València", afegeix la 
Inspectora, on espera quedar-se 
definitivament.
  Perquè entenguem una mique-
ta més el seu treball, expliquem 
de que s'encarreguen les UFAM. 

Són unitats policials especialit-
zades en la lluita contra:
La violència de gènere, la que té 
lloc exclusivament quan la vio-
lència l'exerceix l'home sobre la 
dona. Hi ha d'existir o haver exis-
tit una relació.
  La violència domèstica, que és 
la que ocorre dins de la família.
I la violència sexual, que es pro-
dueix quan una persona obliga a 
una altra a dur a terme una de-
terminada conducta sexual que 
no vol.
  La Inspectora, Beatriz Castaño, 
a més d'exercir la seua tasca com 
a policia combatent la violència 
de gènere, ha decidit impulsar 
aquesta lluita des d'un altre àm-
bit, com a escriptora. Per això, ja 
ha publicat un llibre i està im-
mersa en la creació d'una altra 
novel·la.
  El seu primer llibre és "Historia 
de una mujer cualquiera: Estre-
lla", explica la història real d'una 
dona víctima durant molts anys 
de la violència masclista. Una 
dona que va patir maltractament 
psicològic, econòmic i sexual.
Estrella, la protagonista, és 
anul·lada per la seua parella i 
intenta escapar una vegada i una 
altra d'ell, però es troba amb por 

i dificultats, per no saber molt bé 
com demanar ajuda per eixir del 
pou.
  Ella és una dona intel·ligent, 
amb formació i econòmicament 
ben posicionada, malgrat això li 
resulta complicat fugir del seu 
botxí.

Història
L'autora va publicar al setem-
bre la història d'Estrella amb 
l'objectiu de que siguen moltes 
les dones que la lligen, com més 
millor. "Aquesta història hau-
ria de llegir-la el major nombre 
de dones possible.  M'agradaria 
ajudar al fet que moltes obriren 
els ulls”, manifesta Beatriz.
  A més, la Inspectora afirma 
"que continuarà escrivint sobre 
històries reals de dones reals 
amb finals diferents, la violència 
de gènere té més d'una eixida. El 
més important per a mi i el que 
em satisfà és poder ajudar a mol-
tes víctimes a eixir del tunel".
  Beatriz ja va presentar el llibre 
a Llíria, aquests dies ho ha fet al 
Castell d'Alaquàs, molt promp-
te ho farà a la cafeteria llibreria 
Ubik Cafè de València, i en pro-
peres dates en la Delegació de 
Govern.

Laura López
► Beatriz Castaño (a la dreta)
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Actes a Torrent amb 
motiu del 25N

Amb motiu del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació 
de la Violència Contra 

les Dones, l’Ajuntament de To-
rrent, a través del departament 
de Polítiques d’Igualtat, ha pre-
parat un programa d’activitats 
per a sensibilitzar a la ciutada-
nia contra la violència contra les 
dones. Entre les propostes des-
taquen els tallers en els centres 
educatius de Torrent, primària i 
secundària. D’aquesta manera 
s’actua entre les edats més pri-
merenques “amb l’objectiu de 
socialitzar sobre la igualtat en-
tre dones i homes i reflexionar 
sobre els estereotips per raó de 
gènere i, al mateix temps, bus-
car nous models d’identificació 
personal d’apoderament de les 
dones”, ha assenyalat Marina 
Olivares.
    Una altra de les iniciatives 
per a la programació d’enguany 
és la mobilització de les dones 
empresàries de Torrent, a través 
d’una nova trobada de dones 
empresàries. El 22 de novem-
bre a les 19 h, es realitzarà una 
marxa ciutadana contra la vio-
lència de gènere, dirigida a un 
públic de totes les edats i asso-

Albalat dels Sorells ha or-
ganizado con motivo del 
25N numerosos actos 

para concienciar a la población 
sobre la igualdad de género y 
contra la violencia machista.
   Según explica la concejala de 
igualdad del Ayuntamiento de 
Albalat dels Sorells, Yolanda 
Sánchez, “para acabar con esta 
lacra todos tenemos que estar 
unidos y propiciar espacios en 
los que abordar la igualdad y 
atacar las actitudes sexistas y 
agresivas que dan lugar a la vio-
lencia".
   Con esa premisa desde la con-
cejalía de igualdad se están or-
ganizando numerosas charlas, 
talleres y campañas que englo-
ban a toda la población.  
    Del 5 al 21 de noviembre se 
está desarrollando la campaña 
de sensibilización. “Som igual-

tat” pinta, decora, ilustra, diseña 
tu abanico en favor de la igual-
dad y contra la violencia de ge-
nero. El objetivo dar visibilidad 
y concienciar a la ciudadanía 
sobre la violencia de género y la 
situación de desigualdad entre 
mujeres y hombres. 
    Del 11 al 26 de noviembre ten-
drá lugar el concurso de relatos 
cortos con el lema “Somos igual-
dad: todos contra la violencia de 
género”. El día 14 de noviembre a 
las 15h en el Centro Cívico ten-
drá lugar una charla de sensibi-
lización para las familias sobre 
la corresponsabilidad, los roles 
y los estereotipos de género, y el 
papel de la familia en la preven-
ción de la Violencia de Género.
  El día 22 de noviembre a las 
9:30h en el CEIP EL CASTELL 
se realizará el taller coeducati-
vo, ”De la Escuela a casa” para 
alumnado de primaria. Tam-

bién se hará una charla forma-
tiva para el profesorado. El 25 
de noviembre a las 10h en el 
Centro Cívico tendrá lugar una 
mesa  técnica de coordinación 
contra la violencia de género. A 
las 12:30h en la puerta del ayun-
tamiento será la concentración y 
lectura de manifiesto y a las 18h 
en el Centro Cívico se inaugura-
rá la exposición de los abanicos y 
baile igualitario.

Premios
Los actos continúan el 26 de 
noviembre. A las19:30h en el 
Centro Cívico será el taller de 
biodanza con Antonia Sajardo y 
el 28 de noviembre a las 19:00h 
en el Centro Cívico tendrá lugar 
la entrega de premios relatos 
cortos y después será la presen-
tación del libro 'Cuentos clásicos 
para niñas de hoy' del autor Ja-
vier León Sorribes

ABANICOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Albalat dels Sorells organiza actos 
de igualdad para toda la población

► Charla sobre coeducación en centros escolares                    ► Campaña de abanicos por la igualdadciacions perquè participen en 
aquesta gran marxa que partirà 
des de la plaça Bisbe Benlloch 
fins a la plaça Unió Musical, on es 
llegirà un manifest i es cantaran 
cançons de repulsa a la violència 
contra les dones. l punt fort de la 
programació arribarà el Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones, 25 
de novembre, amb un acte insti-
tucional de repulsa a la violència 
masclista i reconeixement de to-
tes les dones i menors assassina-
des. A les 12 h al pati Rosa.
   Igualment, es publicarà un 
cancioner com a recopilatori de 
les cançons compostes per la to-
rrentina Juliana Peralvo expres-
sament al llarg d’aquests últims 
anys amb motiu de les reivindica-
cions del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència con-
tra les Dones.
  La Campanya Papallona sorgeix 
d’una dona de Torrent, Isabel Ga-
llardo Sánchez , que es va esglaiar 
després de l’assassinat l’any 2018 
de les filles d’Itziar Prats, amb la 
qual Isabel es va posar en con-
tacte després i va investigar sobre 
les germanes Mirabal, “i així van 
començar a teixir-se moltes pa-
pallones”.

LA PROGRAMACIÓ DURARÀ FINS A FI DE MES
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► Els xiquets i xiquetes de Torrent participen en els tallers tallers d'igualtat
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El Puig celebra unas jornadas 
formativas para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas 
de la violencia de género

Foios organitza una 
programació
d'actes pel 25N

El Ayuntamiento de El Puig 
de Santa María, con la fi-
nanciación de los fondos 

del pacto de estado contra la 
violencia de género, organizó la 
Jornada formativa sobre la vio-
lencia de género desde la pers-
pectiva local.
Esta jornada se ha realizado con 
el objetivo de facilitar a los pro-
fesionales del municipio impli-
cados en la atención de las mu-
jeres víctimas de violencia de 
género, los conocimientos nece-
sarios para la realización de una 
intervención coordinada, eficaz 
y de calidad.
  La intervención en violencia 
de género desde el ámbito local 
parte de un contexto de proxi-
midad en el que deben ponerse 
en juego todos los recursos dis-
ponibles.  
  Desde esta perspectiva, el Con-
sistorio ha querido plantear 
su formación de modo que les 
permita construir espacios pro-
fesionales comunes, que ayu-
den a entender la atención de la 
violencia de género desde una 
perspectiva que legitima y em-
podera a las mujeres que sufren 
dicha violencia. 
  La formación ha contado con 
dos grandes profesionales: Coto 
Talens, Psicóloga especialista 
en programas de erradicación 
de la violencia de género en el 
ámbito municipal y rural. Y con 
Estefanía Navarrete, Comisa-
ria de Policía del Ayuntamiento 
de Valencia y Coordinadora del 
Grupo Gama.

Formación 
Se han formado 32 profesio-
nales pertenecientes al ámbito 
policial, sanitario, educativo y 
de servicios sociales, con una 
duración de 12 horas distribui-
das en dos jornadas de mañana, 
y un presupuesto de 1.237,38 €.
Para la concejala de Igualdad, 
Angie Martínez, este tipo de 
formación interna para profe-
sionales “es esencial para la pre-
vención y detección de posibles 
caso de violencia machista, ya 
que la proximidad con la cual 
se trabaja a nivel local es muy 
próxima”. 
  Esta formación ha sido coordi-
nada a nivel local por Francisco 
S. Soler García, Intendente Jefe 
de la Policía Local El Puig, y Ana 
Palazón Palazón, 
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La Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Foios ha 
presentat la programació 

dedicada al dia internacional 
per l’eliminació de la violència 
contra les dones, el 25 de nov-
embre, amb set dies d’activitats, 
que s’iniciaran el dimarts 19, 
centrades principalment en 
l’empoderament de les dones i 
en l’eliminació d’una xacra tan 
important com és la violència 
de gènere.
  Mónica Chirivella, regidora 
d’igualtat, ha assenyalat la im-
portància “de celebrar aques-
tes activitats per reivindicar el 
paper de la dona i visibilitzar la 
violència que rebem només pel 
fet de ser dones i que, en massa 
casos, ens ha costat la vida”. 
 Per aquest motiu, i amb 
l’arribada del 25 de novem-
bre, “hem volgut preparar una 
setmana per a què les veïnes, 
i també els veïns, de Foios 
col·laboren en l’eliminació 
d’aquesta xacra que és la violèn-
cia contra les dones i què hem 
pogut portar a terme gràcies a 
la col·laboració de les associa-
cions de la localitat”, ha conclòs 
Chirivella.
  La programació s’encetarà el 

dimarts 19 a les 18.00 hores a 
la Sala d’Actes de l’ajuntament 
amb la xarrada organitzada per 
l'associació de Dones de Foios 
amb l’associació Alanna. Con-
tinuarà el dimecres 20 amb la 
presentació d’un llibre escrit 
per Alicia Muñoz i Carmen 
Fabiá, qui també contaran les 
seues experiències, a les 18.00 
hores a la Sala d’Actes.
  Dijous 21, des de les 18.00, serà 
el torn del teatre infantil ‘De-
tectius en acció’, a la Casa de la 
Cultura. Mentre que divendres, 
la programació es trasllada a 
Bonrepòs i Mirambell, per a la 
projecció de cine ‘Proxeneta’, de 
Màbel Lozano, a les 17.30 hores.
  Ja dissabte 23, a la Sala d’Actes 
i des de les 18.30, tindrà lloc el 
taller d’empoderament ‘Som 
deesses’. I diumenge tindrà lloc 
un dels actes més solemnes, 
la vigília per les assassinades, 
quan a la plaça de l’Ajuntament, 
a mitjanit, s’encendrà una es-
pelma per cada una de les do-
nes que han mort a mans de 
la violència masclista. La pro-
gramació finalitzarà el dilluns 
25 de novembre amb la mani-
festació i lectura del manifest 
a les 12.00 hores a la plaça de 
l’Ajuntament.

LES ACTIVITATS DURARAN  UNA SETMANA

Redacció
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La Diputació centrarà la seua 
lluita contra la violència de 
gènere en la coeducació 

A punt de complir-se un any 
del naixement de la Xar-
xa de Municipis Protegits 

contra la Violència de Gènere, 
impulsada per l'àrea d'Igualtat 
de la Diputació de València, la di-
putada Isabel García ha avançat 
les noves línies d'actuació d'esta 
plataforma intermunicipal, que 
centrarà la lluita contra esta 
xacra social en la coeducació i 
l'atenció a menors víctimes de la 
violència masclista.
  La responsable provincial 
d'Igualtat va aprofitar la seua 
visita a la Pobla de Vallbona, un 
dels municipis fundadors de la 
Xarxa, per a explicar estes nove-
tats de cara al pròxim exercici. En 
este sentit, la línia de subvenció 
als ajuntaments que conformen 
la Xarxa anirà dirigida a fomen-
tar, d'una banda, la coeducació 
en l'àmbit familiar, la comunitat 

educativa i els agents socials im-
plicats als ajuntaments a través 
de jornades formatives.
  D'altra banda, es pretén impar-
tir formació específica en la pre-
venció de la violència de gènere 
exercida principalment en la in-
fància, adolescència i joventut, 
davant l'alarmant augment que 
recullen les últimes estadísti-
ques. 
   La formació apareix, com no 
pot ser d'una altra manera, com 
base en este treball contra la vio-
lència de gènere des de les edats 
més primerenques.
  En paraules de la diputada 
d'Igualtat, “els municipis són 
l'administració més pròxima a 
la ciutadania i tenen un contac-
te molt pròxim amb les aules i 
les famílies que han d'aprofitar 
per a insistir en esta formació i 
sensibilització contra la violèn-
cia de gènere”. Isabel García té 

clar, i així pretén que es treballe 
en xarxa des de la plataforma 
creada per la Diputació, que la 
formació “és fonamental en tots 
els àmbits, però entre la població 
més jove és prioritària”.
 
Caràcter municipalista
La Xarxa de Municipis Protegits 
contra la Violència de Gènere es 
va constituir el passat 14 de no-
vembre després de prop de dos 
anys d'intens treball des de l'àrea 
d'Igualtat de la Diputació, amb 
la col.laboració i participació de 
personal de diferents departa-
ments de la institució. 
    Un total de 49 ajuntaments 
es van convertir en socis funda-
dors d'una Xarxa amb un mar-
cat caràcter municipalista que 
té per objectiu, amb la finalitat 
d'erradicar la violència mas-
clista, posar a treballar en con-
junt als departaments d'Igualtat 

42 AJUNTAMENTS ADHERITS A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS
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► Reunió en la Diputació

dels diferents consistoris, amb 
l'intercanvi d'eines i iniciatives 
que servisquen per a donar la 
millor resposta davant aquesta 
xacra social.
   La plataforma va quedar ober-
ta des d'aqueix moment i en 
l'actualitat són ja 62 els munici-
pis adherits, que complixen amb 
els requisits marcats per la Dipu-
tació, entre ells disposar d'una 
regidoria o delegació d'Igualtat 
dotada de recursos per part de 
l'ajuntament en qüestió; tindre 
un pla d'igualtat propi; i dispo-
sar del servei d'atenció telefòni-

ca a les víctimes del programa 
Atenpro, del Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar Social.

Coordinació
El treball de l'àrea provincial 
d'Igualtat, que ha invertit fins 
hui més de mig milió d'euros en 
la Xarxa, és reforçar la coordina-
ció amb els serveis socials dels 
ajuntaments, posant a la seua 
disposició pautes per al profes-
sorat i per als responsables de 
clubs esportius, bandes de músi-
ca i qualsevol col·lectiu o activi-
tat en el qual participen menors.

IV Edició dels Premis Celia Amorós
22 DE NOVEMBRE
18.00 h. Sala Goerlich del Centre del Carme
c/ Museu, 2. València.

Encesa de llums
DEL 15 DE NOVEMBRE AL 25 DE NOVEMBRE
Façana. Diputació de Valencia.

Primera Trobada 
Xarxa de Municipis Protegits 
contra la violència de gènere

29 DE NOVEMBRE
9.00 h. a 14.00 h.
Fundació Universitat-Empresa ADEIT
Plaça Mare de Déu de la Pau, 3. València.

DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

25 DE NOVEMBRE
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Buscan’s

26 DESEMBRE | 18.00 h.

CIRC
LA TROPE MALABÓ

SOPHIE

27 DESEMBRE | 18.00 h.

LA FINESTRA NOU CIRC
CIRC-TEATRE

L’ENGRANATGE 

28 DESEMBRE | 18.00 h.

DANI MIQUEL
MÚSICA

DE POR

“BONIC“ XV CICLE NADALENC 
DE TEATRE PER A 
XIQUETS I XIQUETES

El preu del TAMA-Bonic: 12,00 euros.
(TAMA-bonic, és l’abonament per 
a tots els espectacles programats 
dintre de Bonic, XV Cicle Nadalenc de 
Teatre per a Xiquets i Xiquetes).

VENDA D’ENTRADES ON-LINE
Compra còmodament les teues entrades a través de 
www.giglon.com
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