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Un año más, ya está aquí 
la Navidad. En estas fechas 
marcadas por la tradición, las 
personas consumidoras  no 
debemos  olvidar, cuestiones 
básicas que año tras año las 
asociaciones de consumidores 
venimos  recomendando  
como la necesidad de elaborar 
una lista de productos 
necesarios, comparar el precio 
de los artículos y juguetes en 
diferentes establecimientos o 
guardar la factura simplificada 
de los productos adquiridos.
 Estos consejos, que cada 

año se van repitiendo, no 
son en vano, sabemos que en 
estas fechas se incrementa 
el consumo familiar y, por lo 
tanto, es conveniente llevar una 
contabilidad doméstica que 
nos permitirá conocer nuestro 
nivel de gasto, contabilizando 
tanto los pagos en efectivo 
como los que realizamos con 
tarjeta.
 A estas alturas, en plena 
campaña navideñas, muchos 
ya estamos  inmersos en el 
bullicio de las compras, en 
pleno consumismo. 

 Sin embargo, no está mal 
recordar que no hay que dejarse 
llevar por la publicidad y llevar a 
cabo un consumo responsable 
eligiendo siempre la mejor 
relación calidad-precio.   
Tampoco hay que olvidar que 
como consumidores tenemos 
nuestros derechos que 
debemos ejercer ante cualquier 
problema.
 Por otra parte, es también 
necesario cuidar nuestro 
entorno natural y nuestras 
localidades y tener una 
conciencia de la ciudadanía 

respecto al reciclaje por la gran 
cantidad de residuos de todo 
tipo que se generan en estas 
fechas. 
Por ello, Unión de 
Consumidores de la Comunitat 
Valenciana solicitamos que 
se utilicen correctamente los 
contenedores o puntos limpios 
de distintos residuos y se eviten 
desperdicios innecesarios por 
parte de la ciudadanía. 
 Con estas decisiones 
personales, todos y todas 
contribuimos a cuidar y 
mejorar nuestros pueblos.
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El canvi de dècada sempre és bon moment per a fer ba-
lanç. Per això en aquest número hem decidit mirar en-
rere i veure els canvis més substancials que s'han pro-

duït a l'Horta.
A nivell paisatgístic el 2010 va començar amb l'arribada de 
l'AVE Madrid-València. Una obra que va canviar el paisatge 
de l'Horta Sud. Ara acabem el 2019 amb un altre canvi, aques-
ta vegada a l'Horta Nord amb l'ampliació de la V-21 i el pro-
jecte sobre la taula de l'AVE Barcelona-València que afectaria 

als municipis del nord. Durant aquests deu anys també s'han 
produït importants avanços en transparència, participació i 
igualtat. L'Horta s'ha convertit en una comarca que ha madu-
rat amb el pas el temps i s'han donat grans dosis de participa-
ció a la ciutadania en la presa de decisions.
Pendents queden per a la següent dècada avanços en matè-
ria de mobilitat, sobretot intercomarcal. Transport públic de 
qualitat que connecte les poblacions veïnes sense necessitat 
de passar per la ciutat de València.

Els propers anys s'auguren il·lusionants. L'àrea metropolitana 
de València agafa força, la seua horta és el seu millor reclam, 
i el turisme cada vegada mira més a aquestes poblacions, que 
aposten per convertir-se en ciutats intel·ligents.
Acabem el 2019 amb una altra bona notícia: la FAO declara el 
Regadiu històric de l'horta de València Sistema Important del 
Patrimoni Agrícola Mundial.
De part de tots/es els que fem El Meridiano els desitgem unes 
bones festes.

Canvi de dècada
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En Navidad, consumo responsable Vicente Inglada. Secretario general de la Unión de Consumidores

El Meridiano no se hace responsable de las opiniones libres aparecidas en esta página. Las cartas al director deberán estar acompañadas de fotografía, nombre, apellidos y DNI para ser publicadas. El Meridiano se reserva el derecho a publicarlas íntegra 
o parcialmente. Podrán enviarse por correo electrónico a director@elmeridiano.es, o bien por correo postal a Avd Puerto nº80 pta 1 CP46023, València. 

EL MERIDIANO L’HORTA

Directora
Silvia Tormo

Redacción e imagen
Tomás Laguarda, Laura López, Jaime 

Alcayde, Quique Senent, Paloma Silla y 
Laura Tronchoni.

Contacta con nosotros:
 

Correo electrónico 
redaccion@elmeridiano.es   

Teléfono 

669.44.73.00

Amb el suport 
de la Conselleria 
d'Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana

 La notícia del mes
La FAO declara el Regadiu històric de l’horta de València Sistema Important del Patrimoni 
Agrícola Mundial
 L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) ha declarat el Regadiu 
històric de l’horta de València Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). La candidatura 
va ser presentada per l’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
València i altres institucions. «En esta declaració de la FAO es reconeix que l’horta de València és un 
sistema integrat protegit a nivell mundial, un objectiu pel qual hem estat treballant», ha assegurat 
l’alcalde de València, Joan Ribó, al rebre esta notícia «que estàvem esperant». En l’actualitat només hi ha 
50 catalogacions SIPAM a tot el món.

    «Amb esta declaració de l’ONU a través de FAO es reconeix que l’horta de València és un sistema 
integrat protegit a nivell mundial, un objectiu pel qual hem estat treballant conjuntament amb la 
Universitat Politècnica», ha afirmat Joan Ribó després de conèixer que l’horta «ha sigut triada oficialment 
com SIPAM, un reconeixement del qual a Espanya només hi havia tres casos, que dignifica i dóna molt 
prestigi a tota la producció de l’horta. L’alcalde ha expressat la voluntat del govern municipal de vincular 
este reconeixement «a tots els aspectes de protecció i de producció d’alimentació de quilòmetre zero, 
perquè és un pas molt important que estàvem esperant i que atorga una significació i rellevància mundial 
i a la producció agrícola de l’horta».

      L’alcalde ha puntualitzat que el reconeixement de l’ONU a través de FAO, «també és per qüestions 
ecològiques, no sols de producció agrària, i ressalta la importància de l’horta a nivell mundial, no 
únicament com a part de la nostra història», ha afegit Joan Ribó, que ha considerat que esta històrica 
i important declaració «dificulta objectivament qualsevol ús de l’horta com a solar». En la declaració es 
reconeix que l’horta de València és un dels paisatges d’horta mediterrània més rellevants d’Europa, 
un espai de valors productius, ambientals, culturals i visuals provats, malgrat les pressions de la 
urbanització.

VINCULACIÓ DEL RURAL I L’URBÀ
L’horta reuneix tots els requisits que exigeix un SIPAM, ja que compta amb el valor afegit d’establir un 
vincle entre allò rural i allò urbà, així com amb un sistema productiu en el qual s’integren les cultures 
agrícola i hidràulica, llaurades durant segles, que han anat conformant un paisatge únic, l’horta de 
València i l’Albufera. Este reconeixement pren en consideració que la xarxa de reg de l’horta s’estén 
per l’àrea agrícola periurbana de la ciutat de València i d’altres municipis del nord, oest i sud de l’àrea 
metropolitana. Compta amb el valor afegit de crear un vincle entre el rural i l’urbà, així com amb un 
sistema productiu en el qual s’integren les cultures agrícola i hidràulica.
   El reconeixement destaca el seu particular paisatge, integrat per camps de cultiu, canals d’aigua, 
camins rurals i edificis tradicionals (barraques i alqueries) i també pel Parc Natural de l’Albufera, 
conformat per un sistema d’irrigació que es proveeix del riu Túria i s’estén en un sistema de sèquies 
de reg, originalment dissenyat en l’època medieval, que flueix per gravetat. Les sèquies de reg del sud 
desemboquen al parc natural de l’Albufera, un llac la configuració actual del qual com reservori d’aigua 
dolça ha sigut alimentada per romanents hídrics de les àrees històricament irrigades i per al qual es 
reclama en l’actualitat una aportació hídrica suficient. Es destaca per part de la FAO que la gestió 
tradicional de l’aigua a l’horta s’ha adaptat a les noves tendències de desenvolupament sostenible.

Inatge de l'horta de Meliana. Foto: Mercat de Roca
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TRANSPARENCIA

En esta década ha sido sin duda 
en la que la transparencia mu-
nicipal ha empezado a estar 

presente de forma más constante. 
Todos los ayuntamientos cuentan 
ya con portales de transparencia en 
los que es posible consultar en qué 
se gasta cada euro del presupuesto 
municipal, los expedientes o inclu-
so la agenda del alcalde o alcaldesa.

.
El último estudio elaborado por 
el observatorio independiente y 
abierto a la ciudadanía de Dynamic 
Transparency Index (Dyntra) indica 
que los municipios diez más trans-
parentes son: Alaquàs, Mislata, 
Catarroja, Alfafar, Paiporta, Torrent, 
Paterna, Picassent, Alboraya y Quart 
de Poblet.
Las nuevas tecnologías también han 
jugado en papel clave esta década 
con la aparición en las redes socia-
les de los ayuntamientos y policías 
Locales o la retransmisión de los 
plenos municipales por 'streaming'.
En este sentido, la Diputación de 
Valencia ha puesto EN marcha los 
premios Go! de Transparencia.  Se 
trata de la nueva hoja de ruta de la 
corporación provincial para refor-
zar el diálogo entre las instituciones 
y la ciudadanía.

AYUNTAMIENTOS

La década empezó con una de 
las mayores crisis económicas 
de la historia de España. Una 

crisis que afectó también a los ayun-
tamientos de la comarca de l’Horta 
que se encontraban gravemente 
endeudados. Sus deudas bancarias 
estaban al máximo legal permitido 
y los pagos a proveedores parados.

El Ministerio de Economía y Hacien-
da comenzó a hacer pública la deuda 
de los ayuntamientos. La deuda ban-
caria total de los 42 ayuntamientos 
que conforman la comarca con los 
bancos en el 2010 fue de 288.750.000 
euros, cerca de 400 euros de deuda 
por vecino/a. El pico de mayor en-
deudamiento se produjo en el 2013.
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► DEUDA VIVA. Fuente: Ministerio de Hacienda 

LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN 
LA COMARCA HAN PROVOCADO 
NUMEROSOS CAMBIOS. 
MUNICIPIOS MÁS 
TRANSPARENTES, MENOS 
ENDEUDADOS, COMPROMETIDOS 
CON LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y CON UNA APUESTA FIRME POR 
PONER EN VALOR LA HUERTA Y 
SUS POSIBILIDADES
TURÍSTICAS.
Textos: L. López, T. Laguarda y S. Tormo

INFRAESTRUCTURAS

El inicio de década comenzó 
con la puesta en marcha del 
AVE, una infraestructura 

que cambió el paisaje de la co-
marca. El tren de alta velocidad 
discurre por los municipios de 
l’Horta Sud hasta llegar a la esta-
ción Joaquín Sorolla de València. 
El primer viaje del AVE fue en 
diciembre del 2010. La llegada 
del AVE dejó a municipios como 
Xirivella, Aldaia y Alaquàs sin co-
nexión directa desde sus pobla-
ciones al centro de València. La 
C-3 tuvo que esperar hasta el 2015 
para volver a estar conectada con 
la estación del Norte. A favor ganó 
una parada en el apeadero de la 
Nueva Fe.
Con respecto a l’Horta Nord, la 
década deja otra imagen de cam-
bio. El 2019 se recordará por el 
inicio de ampliación del último 
tramo de la V-21 de acceso a la 
ciudad de València. Una amplia-
ción que contó con la oposición 
de grupos ecologistas como Per 
l’Horta, ya que la obra supone la 
destrucción de huerta productiva.
Por otra parte, y pese a los anun-
cios por parte de la Conselleria, la 
comarca cambia de década sin la 
puesta en marcha de los autobu-
ses lanzadera que tiene previsto 
unir municipios de l’Horta Sud 
sin metro con las poblaciones 
que sí tienen o las localidades de 
l’Horta Nord con el hospital Mini 
Fe de Sagunto. 
Tampoco se ha producido esta 
década mejoras para conectar las 
poblaciones entre sí. La Manco-
munitat de l’Horta Sud en su es-
tudio estratégico comarcal explica 
que “los sistemas de comunica-
ción intra-comarcal presentan ca-
rencias derivadas de una dotación 
de medios de  transporte  enveje-
cido,  con  frecuencias  insuficien-
tes  o  poco accesibles”.
Esta misma situación se produce 
en l’Horta Nord. Pese a las quejas 
de los municipios de la comarca 
esta demanda todavía no se ha 
hecho efectiva. L’Horta está muy 
bien comunicada con València, 
pero no existen buenas comuni-
caciones entre los municipios, 
pese a estar algunos a escasos ki-
lómetros.

Donde sí ha habido un importan-
te cambio esta década ha sido en 
la puesta en marcha de carriles 
bici para fomentar la movilidad 
sostenible. El anillo verde ha sido 
uno de los proyectos que ha visto 
la luz a final de esta década y que 
se está completando por tramos. 
Se trata de una obra que, cuando 
esté finalizada, conectará toda la 
comarca a través de un carril bici 
de 57 kilómetros.  

El cambio de 
década en 
L’Horta

► Web de transparencia del Ayuntamiento de Alaquàs

Imagen de l'horta. Foto: Mercat de la terra de Roca

► Inicio de obras del anillo verde (2018)
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MEMORIA HISTÓRICA

Para la Ley de Memoria Histó-
rica han sido fundamentales 
los pasos que se han dado du-

rante esta década.
Uno de ellos fue en 2015, este año 
nació la Xarxa Memòria Històrica, 
una red impulsada por la FVMP 
(Federación Valenciana de Muni-
cipios y Provincias) que coordina e 
impulsa acciones para poner en va-
lor la memoria histórica y dignificar 
a las víctimas de la represión fran-
quista. En la red de municipios a 
fecha de noviembre de 2019 son 104 
los municipios valencianos que la 
integran, entre ellos localidades de
l’Horta como: Massamagrell, Pater-
na o Paiporta.
Otro paso importante ha sido que 
en cumplimiento de la Ley de Me-
moria Histórica se ha cambiado el 
nombre de las calles que contenían
denominaciones relacionadas con 
el franquismo. Además se han reti-
rado placas que tenían simbología 
franquista. Pueblos como Manises, 

Paiporta y Quart de Poblet retiraron 
entre los tres más de 550 placas del 
Ministerio de la Vivienda franquis-
ta, con el yugo y las flechas de Fa-
lange grabados, que permanecían 
en las fachadas de muchos edificios.
Un caso polémico es el de Rafelbun-
yol, donde aún figura la placa en re-
cuerdo a 39 fallecidos en la iglesia 
de San Antonio Abad, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comuni-
tat avaló al consistorio para retirarla 
pese a los recursos interpuestos por 
los familiares de las personas que 
recuerda la placa.
Por último destacamos un paso 
muy significativo que se ha dado 
durante estos años, este ha sido la 
exhumación de las fosas de Pater-
na. Con más de 60 fosas comunes 
con los restos de 2.238 fusilados del 
franquismo y con el conocido como 
“paredón de España”, Paterna se ha 
convertido en un símbolo de lucha 
contra el régimen franquista.

IGUALDAD

La igualdad es un aspecto que 
preocupa mucho actualmen-
te a nuestros ayuntamientos, 

en los últimos años lo están de-
mostrando, todos ellos han creado 
departamentos o concejalías de-
dicados exclusivamente a ello. Las 
concejalías de igualdad se preocu-
pan y ocupan de luchar contra una 
lacra social que nos afecta a todos, 
la violencia machista. Al principio 
de la década no existía en los con-
sistorios un área dedicada a estos 
asuntos, era una parte más de Ser-
vicios Sociales.
Actualmente todas las concejalías 
de Igualdad de nuestros ayunta-
mientos están en manos de mujeres 
menos las de Meliana, Albuixech, 
Paiporta y Burjassot.
Un aspecto que cuidan mucho los 

gobiernos de nuestras localidades 
en los últimos tiempos es el de la 
prevención, protección y elimina-
ción de la violencia de género en 
sus fiestas, realizando campañas y 
ubicando puntos violetas, casetas 
de información y atención a las víc-
timas de agresiones sexuales en las 
fiestas.
A fecha de 5 de diciembre de 2019, 
55 mujeres han sido asesinadas en 
España durante este año, alguna de 
ellas en nuestra comarca. En 2010, 
73 fue el número de víctimas de la 
violencia machista en nuestro país. 
Este dato muestra lo que queda to-
davía por hacer, aunque los pasos 
que dan nuestros consistorios dejan 
claro su solidaridad y lucha por la 
igualdad, y el fin de la violencia ha-
cia las mujeres.

OBJETIVO EUROPA

► FITUR 2019

Europa cuenta con grandes 
partidas presupuestarias 
destinadas a entidades lo-

cales. Torrent, Quart de Poblet y 
Paterna están en el ranking de la 
comarca. Estas tres poblaciones 
reciben desde hace más de una 
década ayudas europeas para 
proyectos innovadores que pre-
tenden convertir a sus poblacio-
nes en ciudades respetuosas con 
el medio ambiente, sostenibles 
e inteligentes. Ideas claves para 
conseguir que la Unión Europea 
ponga su foco de atención en los 
proyectos municipales. 
La inyección económica europea 
es algo a lo que ningún Ayunta-
miento quiere renunciar. Por eso 
en esta década muchos los mu-
nicipios por pequeños que sean 
han intentado conseguir ayudas 
de la UE todavía sin mucho éxito.
Los que sí que han conseguido 
una importante financiación eu-
ropea en esta década han sido: 
Paterna con 10 millones, Torrent 
con 5.526.979 euros y Quart de 
Poblet con 4.950.088 euros. En el 
2016 las tres poblaciones consi-
guieron entrar en los fondos para 
elaborar estrategias de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integra-
do (DUSI). También en el 2018 
Picassent consiguió en el 5 millo-
nes de euros de Fondos FEDER.
No consiguieron financiación al-
gunos proyectos conjuntos que 
se presentaron como el proyecto 
de Paiporta-Picanya-Benetússer, 
el proyecto de Massamagrell-
Museros-Rafelbunyol, el pro-
yecto de Albal-Catarroja, el de 
Meliana-Albalat-Foios o el pro-
yecto de los Ayuntamientos de 
Burjassot, Aldaia, Alfafar, Mani-
ses y Mislata.

El interés por las ayudas euro-
peas es tal que las Mancomu-
nidades de la comarca están 
inmersas en la creación de de-
partamentos que articulen pro-
yectos comarcales. En ese senti-
do, la Mancomunitat de l’Horta 
Sud ya ha anunciado la creación 
de una comisión que ayude a los 
municipios con las relaciones 
con Europa. 
Por otra parte, en el 2018 el Ayun-
tamiento de Paterna junto con 
Riba-roja recibieron una subven-
ción de más de 4,4 millones de 
euros de la Unión Europea (UE) 
por el proyecto ‘Guardian’ para 
prevenir incendios en el Parque 
Natural del Túria y La Vallesa, 
una iniciativa que fue seleccio-
nada en la tercera edición de los 
premios UrbanInnovativeAc-
cions (UIA).

TURISMO

Si hay algo que ha marcado duran-
te la década al turismo en l`Horta, 
ha sido su despegue. Son muchos 

los atractivos de esta comarca: sus pla-
yas, monumentos, fiestas, gastronomía 
y su entorno natural. De la mano de la 
Diputación de Valencia muchas pobla-
ciones viajan año tras año a Fitur para 
mostrar sus excelencias. Torrent, Albo-
raia, El Puig, Manises, Massamagrell, 
Paterna y Puçol, acuden a la Feria.
Las fiestas, grandes protagonistas de 
nuestros municipios, han logrado im-
portantes reconocimientos durante 
este periodo.
La Semana Santa de Benetússer es des-
de 2010 fiesta de Interés Turístico Pro-
vincial y en este mismo año El Cant de 
la Carxofa de Alaquàs también recibió 
el reconocimiento. Desde 2018 la Se-
mana Santa de Alboraia y La Passejà de 
Quart de Poblet tienen el galardón.
En 2017, La Cordà de Paterna fue de-
clarada fiesta de Interés Turístico Na-
cional.
Durante esta década el Consell ha 
aprobado el proyecto decreto median-
te el cual se ha otorgado la declaración 
de Municipio Turístico de la Comunitat 
Valenciana a Catarroja, fue en 2017.
Otra población que ha recibido un re-
conocimiento a nivel turístico ha
sido Massamagrell, que desde 2016 for-
ma parte del camino del Santo Grial.
La Bandera Q de Calidad Turística es 
una distinción que el Instituto para la 

Calidad Turística otorga a las playas e 
instalaciones náutico-deportivos que 
rozan la excelencia. Este distintivo re-
conoce la mejora de los servicios que 
se prestan a los turistas en las playas 
e instalaciones náutico-deportivas es-
pañolas. Playas de nuestra comarca 
han obtenido este certificado durante 
los últimos años, este es el caso de las 
Playas de Alboraia, Puçol, El Puig y La 
Pobla de Farnals.
Los municipios no solo cuidan sus pla-
yas y potencian sus fiestas, se preocu-
pan de cuidar su patrimonio arquitec-
tónico, este es el caso de Alaquàs, el 28 
de febrero de 2013, se celebró el 10 ani-
versario de la recuperación y apertura 
pública del Castillo de Alaquàs, con 
una gran participación de la sociedad 
y con numerosas actividades culturales 
para celebrar tal efeméride. El 21 de 
abril de 2018 celebró el primer cente-
nario desde su declaración como Mo-
numento Histórico Artístico Nacional.
El chocolate de Torrent, la cerámica de 
Manises y la chufa de Alboraia, son ras-
gos de diferenciación de esta comarca. 
Símbolos que siguen siendo seña de 
identidad de l’Horta.
Además, la Mancomunitat del Ca-
rraixet está inmersa en un plan de 
dinamización turística proponiendo 
alternativas turísticas que combinan 
gastronomía, puesta en valor de la 
huerta, consumo de alimentos de km0 
y patrimonio local.

CAMBIO POLÍTICO

La década comenzó con el pre-
dominio en los ayuntamientos 
de l’Horta del PPCV, al igual que 

estaba sucediendo en el resto de la 
Comunidad. En las elecciones de 2011 
el PP fue la primera fuerza política y 
se mantuvo al frente de las alcaldías 
de nuestros municipios, como en el 
caso de Torrent, Paterna o Paiporta, 
donde habían logrado gobernar en 
las anteriores elecciones. También 
lograron nuevos feudos como Aldaia, 
Xirivella y Silla, estos fueron algunos 
de los pueblos que se unieron a los ya 
gobernados por el PP. Pero llegaron 
las elecciones municipales de 2015 y 
se produjo un giro hacia la izquierda, 
y la vara de mando de los ayuntamien-
tos en su mayoría fue a parar a manos 
del PSPV. La política de pactos permi-
tió a la izquierda hacerse con las po-
blaciones del área metropolitana. Por 
primera vez muchos ayuntamientos 
necesitaron para formar gobierno ha-
cer bipartito, tripartitos o cuatriparti-
tos. Compromís logró ganar votantes 
y ser la fuerza más votada en muchos 
municipios, se hizo con la alcaldía de 
localidades como Catarroja, Paiporta, 
Manises, Meliana, Albalat dels Sorells  

y Foios, entre otros, hasta un total de 
13, fueron los ayuntamientos para la 
coalición valencianista. En Torrent, 
Jesus Ros regresó a la alcaldía gracias 
a la coalición con EUPV y al apoyo de 
Compromís. 26 fueron las localidades 
para el PSPV. En cuanto al PP, solo go-
bernó en cuatro municipios: Alfafar, 
Llocnou de la Corona, Emperador y 
Massanassa.
Las elecciones de 2019, hacen que 
la década concluya con un cinturón 
rojo muy marcado. 
La hegemonía del PSPV se ha re-
forzado con 12 mayorías absolutas: 
Quart, Mislata, Paterna, Picanya, 
Picassent, Silla, Burjassot, Rafelbun-
yol, El Puig, Alaquàs, Aldaia y La Po-
bla de Farnals. Aunque en minoría 
muchos otros municipios son para 
los socialistas. La presencia del PP 
apenas la podemos encontrar en Al-
fafar con Adsuara, en Llocnou de la 
Corona y en Massanassa. 
En cuanto a Compromís, los resul-
tados de las últimas municipales no 
han sido tan positivos como en 2015, 
aunque continúan al frente de algu-
nos ayuntamientos de la comarca 
como Meliana, Catarroja o Manises.► Exhumación e identificación de los restos en la fosa común de Paterna

► Acto con motivo del 25N en Paiporta

► Reunión Mancomunitat de l’Horta Sud

► Inicio de obras del anillo verde (2018)
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PICASSENT APROVA EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL

L’Ajuntament de Picassent, amb 
un context econòmic marcat per 
tenir deute zero amb les entitats 
bancàries i el recent informe de 
la Sindicatura de Comptes que 
atorga al consistori una de les 
notes més altes entre totes les 
localitats auditades en 2019, ha 
aprovat els seus comptes per al 
2020. El pressupost, que ascen-
deix a un total de 16.541.829,92 
euros, no sofreix una excessiva 
variació respecte a les de l’any 
passat i va ser aprovat amb els 
vots a favor del PSOE i en contra 
de PP, Compromís, Ciutadans i 
Unides Podemos.
  Entre els aspectes més destacats 
cal assenyalar que un 35,5% del 
total està dedicat al benestar de 
la ciutadania, és a dir, 5.887.890 
euros que es reparteixen de ma-
nera equitativa entre diverses 
àrees com Benestar Social, Edu-
cació, Esport, Cultura, Ocupa-
ció, etc…

Isabel García: “Hablar de feminismo es hablar de libertad 
y hablar de la defensa de los principios democráticos”

Pese a las campañas y a la informa-
ción, la violencia de género es una de 
las mayores lacras, ¿por qué crees que 
no se consigue erradicar?
Cambiar la mentalidad de una sociedad 
cuesta mucho. Hace 45 años en España 
una mujer tenía que pedir permiso a su 
marido para abrirse una cuenta en el 
banco. Durante estos años las mujeres 
hemos avanzado mucho, y existe una 
igualdad legal, pero en el día a día sigue 
habiendo muchas desigualdades entre 
hombres y mujer como en los puestos 
de trabajo, en los salarios o incluso en la 
educación. Estos roles y estereotipos de 
diferencias entre hombres y mujeres se 
siguen arrastrando.  El hombre maltrata-
dor cree que su mujer es una posesión y 
que sobre ella tiene poder. Desde las ad-
ministraciones tenemos que seguir tra-
bajando para combatir esta lacra social.

La violencia de género afecta también 
a las nuevas generaciones, ¿por qué 
piensas que está ocurriendo esto?
Hay que trabajar con los estudiantes 
desde pequeños y educar en igualdad. 
La educación es fundamental. Actual-
mente muchas de las relaciones adoles-
centes se basan en chicas que quieren 
ser como las princesas guapas de un 
cuento de hadas que esperan a su prín-
cipe, y muchos chicos basan su educa-
ción sexual a través de pornografía dón-
de la mujer es solo un objeto.

Ante esta situación, ¿qué puede hacer 
la Diputación?
Los Ayuntamientos son la administra-
ción más cercana a la ciudadanía. En la 
Diputación creó la pasada legislatura la 
Red de Municipios Protegidos contra la 
Violencia de Género con la que se pre-
tende dar cobertura a los Ayuntamien-

tos, estar conectados y que los munici-
pios puedan intercambiar experiencias. 
En este sentido, con motivo del 25N, 
hemos impulsado unas jornadas de tra-
bajo con diferentes ponencias para los 
Ayuntamientos.

¿Hacia dónde se dirigen las políticas 
de igualdad de la Diputación?
La sociedad parte de una desigualdad 
entre hombres y mujeres. Desde esa 
desigualdad la sociedad debe desapren-
der los roles establecidos y aprender de 
nuevo en clave de igualdad. Nuestra po-
lítica provincial en materia de igualdad 
se va a centrar en la coeducación y la 
atención a los menores de las víctimas 
de violencia de género.

Hablamos de empoderar a la mujer, 
pero ¿es efectivo el empoderamiento 
si no se hace una labor de educación 
a los hombres con respecto a la igual-
dad entre hombres y mujeres?
Las mujeres siempre hemos sido las 
grandes olvidadas. El alumnado no co-
noce a mujeres que hayan sido referen-

tes históricas, no porque no las hubiera 
sino porque han estado silenciadas. Em-
poderar a la mujer es importante y los 
hombres deben valorar y reconocer el 
papel de la mujer. Hablar de feminismo 
es hablar de libertad y hablar de la de-
fensa de los principios democráticos.

¿Crees que condenas más firmes y 
ejemplarizantes en los casos de vio-
lencia de género podrían suponer una 
reducción de la violencia machista?
Hace falta formación en todo el personal 
que interviene en casos de violencia de 
género, desde el personal sanitario, po-
licía, servicios sociales y por supuesto la 
magistratura. Todos los que intervienen 
en casos de violencia de género deben 
estar formados porque de lo contrario 
nos encontramos con sentencias que 
cuestionan la violación. Los medios de 
comunicación también tienen un papel 
importante en este tema. En los últimos 
meses le han dado voz al partido de ex-
trema derecha.

¿Le preocupa la aparición de Vox en 
cuanto a materia de igualdad?
Me preocupa la aparición de un partido 
de extrema derecha que es machista y 
que cuestiona los avances en materia de 
igualdad. Existe una línea roja, los parti-
dos que estamos con la igualdad, con la 
democracia y defendemos los derechos 
fundamentales, y los que no están ahí es 
porque están al otro lado de la línea.

ENTREVISTA A LA DIPUTADA DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

► Isabel García, durante la entrevista para El Meridiano

S. Tormo

>>
 
Me preocupa la 

aparición de Vox, un 
partido machista que 

cuestiona los avances en 
materia de igualdad

Els vehicles elèctrics municipals arriben a 
l'Horta de la mà de la Diputació

La Diputació de València, 
a través de l'àrea de Medi 
Ambient, ha destinat en els 

dos últims anys 1.750.000 euros 
per subvencionar la compra de 
vehicles elèctrics i la instal·lació 
de punts de recàrrega en els mu-
nicipis de la província.
  En concret a la comarca de 
l'Horta s'han vist beneficiats per 
aquesta subvenció: Bonrepòs i 
Mirambell, Albal, Massanassa, 
Meliana, Godella, Quart de Po-
blet, Alaquàs, Paterna, Torrent, 
Albalat dels Sorells, Foios, Alcàs-
ser, Mislata, La Pobla de Farnals, 
Picanya i El Puig.
  En total, 296.000 euros que han 
anat destinats a l'adquisició de
noves flotes locals i la instal·lació 
de punts de recàrrega elèctrics 
amb l'objectiu de reduir les 

emissions contaminants.
   Amb un màxim de 20.000 eu-
ros d'aportació provincial per 
municipi en cada convocatòria, 
els ajuntaments han destinat les 
ajudes a cobrir diferents neces-
sitats en l'àmbit del transport i la 
mobilitat local, com el cotxe i la 
bicicleta que utilitza Picanya per 
realitzar notificacions a les seues 
veïnes i veïns; el menuts camió 
elèctrics que han comprat al mu-
nicipi d' Albalat dels Sorells per a 
circular amb càrrega pels carrers 
més estrets de la població o el 
turisme que la Policia de Torrent 
utilitza per al control d'obres i la 
senyalització i seguiment de la 
ruta escolar.

Programa pioner
Aquest programa pioner de mo-
bilitat sostenible impulsat per la 

Diputació, sobre la base que el 
vehicle elèctric és el present i el 
futur, ha servit en tot just dues 
convocatòries per renovar i elec-
trificar els parcs mòbils de més 
d'un centenar d'ajuntaments, 
amb usos diferents d'aquests ve-
hicles entre els quals destaquen 
el que fan els cossos policials i les 
brigades municipals.
   En paraules de la vicepresiden-
ta i responsable de Medi Am-
bient, Mª Josep Amigó, "aquesta 
iniciativa demostra les polítiques 
mediambientals de la Diputació 
per fer front a el canvi climàtic". 
Amigó considera que aquestes 
mesures "són necessàries per 
sensibilitzar la ciutadania que 
hem de canviar determinats hà-
bits per preservar el nostre en-
torn, i que no aconseguirem res 
si no ens impliquem totes i tots 

en la unitat d'acció ecologista 
que han d'impulsar les adminis-
tracions i secundar la resta de la 
societat ". 

Més ajudes
La convocatòria de les ajudes 
per a vehicles elèctrics de 2019 
es troba en fase de justificació 
per part dels ajuntaments. La 
inversió ascendeix fins al milió 
d'euros i també creix el nombre 
de municipis beneficiats, amb 64 
sol·licituds ateses del centenar 
presentades. 
  Això es traduirà en les pròximes 
setmanes i mesos en la com-
pra de 59 vehicles elèctrics i la 
instal·lació de 50 punts de recà-
rrega que, com els ja instal·lats 
en l'anterior convocatòria, es-
taran a disposició de qualsevol 
usuari.

Redacció
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Sanidad ampliará 
las consultas de los 
centros de salud 
de Albal y 
Massanassa
EL ALCALDE ALBALENSE REITERA SU 
PETICIÓN DE UN NUEVO AMBULATORIO

La Conselleria de Sanitat 
construirá dos nuevas con-
sultas médicas en cada uno 

de los centros de salud de Albal 
y Massanassa y otra más en el 
de Campanar, correspondientes 
al Departamento de Salud Va-
lencia La Fe. Para proceder a la 
ampliación de consultas en di-
chos centros, la Conselleria ya 
ha adjudicado a una empresa la 
redacción del proyecto básico y 
de ejecución de obras e instala-
ciones. En cuanto a la inversión 
prevista, será la propia empresa 
adjudicataria la que que «oferte 
los precios, para posteriormente 
proceder a formalizar el corres-
pondiente contrato y adjudica-
ción de obra», según ha confir-

mado Sanidad a este periódico.
    La iniciativa para llevar a cabo 
el citado proyecto básico y de 
ejecución de obras e instalacio-
nes, destinado a la ampliación de 
consultas en los centros de salud 
de Albal, Massanassa y Campa-
nar, pertenecientes al Departa-
mento de Salud València La Fe, 
se basa en una propuesta emiti-
da por el jefe del Servicio de In-
geniería de la Subdirección Eco-
nómica de Infraestructuras del 
Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de València, que consta-
ta como evidente «la existencia 
de una necesidad que motiva la 
celebración de este contrato de 
servicios, consistente en la re-
dacción del proyecto básico y de 
ejecución de obras e instalacio-

nes y dirección de las obras para 
la ampliación de consultas en los 
referidos centros de salud».

Adecuación de espacios
  Con la realización de este pro-
yecto se pretende «la adecuación 
de los espacios asistenciales me-
diante la ampliación de las con-
sultas, con el fin de acondicionar 
las instalaciones existentes, de 
manera que cubran las necesi-
dades de atención asistencial ac-
tuales de los pacientes de dichos 
centros», según un informe jus-
tificativo emitido por el jefe del 
Servicio de Ingeniería del Hospi-
tal La Fe.

Albal pide un nuevo centro
Por su parte, el alcalde Albal, 

Ramón Marí, ha señalado que 
ya tuvo una reunión con la Con-
sellera de Sanidad, Ana Barceló, 
en la que le explicó que, además 
de la ampliación del actual cen-
tro de salud, “es necesario hacer 
uno nuevo".  
   Marí asegura que la consellera 
le ha dado "esperanzas de que sí 
que es posible hacer un nuevo 
centro de salud en Albal a medio 
plazo".  El alcalde albalense ha 
recordado que el ambulatorio de 
la localidad  es de 1997 y la po-
blación ha aumentado durante 
estos años. "Le he recordado a la 
consellera que Albal dispone de 
unos terrenos de 2.600 metros 
cuadrados destinados a este uso, 
ubicados frente a dependencias 
municipales”, ha explicado Marí.

Redacción

► Consultori d'Albal

MANISES
CONCENTRACIÓ CONTRA 
LA RETIRADA DEL SERVEI 
DE PEDIATRIA
Associacions, col·lectius i AM-
PAS de Manises, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, continuen 
fent concentracions contra la 
retirada del servei de pediatria 
de Xiprerets. El lloc triat ha si-
gut novament l’Hospital de Ma-
nises, el mateix punt en què va 
finalitzar la marxa del passat 29 
d’octubre i en la que van partici-
par al voltant 1.000 persones.
  Davant la falta de personal 
sanitari al centre auxiliar de 
Xiprerets, diferents col·lectius 
estan mobilitzant-se a través 
d’un moviment associatiu que 
continuarà fins que es pren-
guen les mesures oportunes. 
L’Ajuntament de Manises ha 
mostrat i continuarà mostrant el 
seu suport i implicació contra la 
supressió del servei de pediatria 
al consultori de Xiprerets així 
com la privatització de la sani-
tat pública, i recolza qualsevol 
tipus de plataforma destinada a 
posar fi a aquesta situació.

Sanitat farà un nou centre de salut a 
Torrent i ampliarà el d'Alaquàs

La passada setmana, la con-
sellera de Sanitat, Ana Bar-
celó, va visitar algunes po-

blacions de l'Horta. En Torrent 
va anunciar l'inici de l'expedient 
de licitació de la redacció de el 
projecte de el nou centre de sa-
lut Torrrent III. Estarà situat a 
Parc Central i el centre descon-
gestionarà el consultori auxiliar 
del Vedat com el Centre de Salut 
Torrent I, i atendrà més de 13.000 
persones. 
   El nou centre de salut Torrent 
III comptarà amb àrea de Re-
cepció; àrea de Medicina (amb 8 
consultes mèdiques i 4 consultes 
d'infermeria); àrea de Pediatria 
(amb 2 consultes de Pediatria i 1 
d'Infermeria); àrea d'Extraccions 
(amb sala d'extraccions amb 3 
llocs d'extracció i sala de tracta-
ments, inclòs box d'observació).
  Així mateix, tindrà àrea Mater-
nal (amb consulta de matrona, 
1 sala d'educació sanitària, 1 
magatzem i vestuari); i àrea Ad-
ministrativa (amb 2 despatxos 
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Microscopio odontológico

La clínica den-
tal Villalvilla ha 
incorporado 
como novedad 
en sus consultas 

el microscopio. 
El microscopio odontológico es una 
de las grandes novedades en la tec-
nología dental de los últimos tiem-
pos. Gracias a este nuevo sistema 
es posible ver a la perfección las es-
tructuras bucodentales, de esta for-
ma se mejora el diagnóstico y por 
tanto los tratamientos son menos 
traumáticos y agresivos.Además, 

el uso de los microscopios durante 
las cirugías hace que se reduzca el 
trauma en los tejidos. Podemos ver 
mejor el cierre completo de las heri-
das quirúrgicas y evitar la aparición 
de complicaciones postoperatorias. 
El microscopio se conecta a un 
monitor y se trabaja con más luz. 
Nosotros siempre recomendamos 
que visiten una clínica dental que 
cuenten con esta tecnología.
   En la clínica Villalvilla cuentan 
con esta tecnología para hacer los 
tratamientos más satisfactorios y 
con más precisión.

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

de coordinació, 1 sala de juntes, 
biblioteca, sala d'estar i vestuari 
per al personal de centre).
  La Conselleria invertirà un to-
tal de 1.450.295 euros entre la 
redacció de el projecte, ja adju-
dicat, per un import de 78.673, 
22 euros, i l'obra, estimada en 
1.371.622,88 euros.

Alaquàs
També la Consellera durant la 
seua visita a Alaquàs va confir-

mar que en els pressupostos de 
la Generalitat Valenciana per 
a l'any 2020 s'inclou la dota-
ció econòmica necessària per 
a l'inici de les obres de reforma 
i ampliació del Centre de Salut 
d'Alaquàs. La intervenció pro-
posada preveu una inversió de 
més de 3 milions d'euros amb 
la reforma de l'actual edifici i la 
construcció d'un de nou, que 
duplicarà la superfície d'atenció 
als usuaris en més de 1.000 m².

► La Consellera de Sanitat va visitar les poblacions de Torrent i Alaquàs



DEL 20 DE DESEMBRE AL 24 DE GENER DEL 2020 | EL MERIDIANO L’HORTA   8 HORTA SUD

Licitades les obres de duplicació de la N-220

El Ministeri de Foment, ha 
licitat el contracte de les 
obres de duplicació de la 

calçada de la N-220, d'accés a 
l'aeroport de València, en el tram 
enllaç de l'aeroport / enllaç de la 
V-30, amb un pressupost base de 
licitació de 91.370.000 d'euros.
  La longitud de l'tram és de 2,74 
km a duplicació de la carretera 
N-220 i 3,13 km en tercer carril a 
l'autovia V-30.

Característiques tècniques
L'actuació consisteix en la dupli-
cació de la calçada de la carrete-
ra N-220, en el tram comprès en-
tre l'enllaç de l'aeroport i l'enllaç 
amb l'autovia V-30, així com la 
construcció de tercers carrils 
a l'autovia V-30, en l'entorn de 
l'enllaç amb la carretera N-220, 
dues en direcció València i un 
tercer a la calçada dreta, en sentit 
autovia a-7.
  Així mateix, a fi de facilitar la 
permeabilitat i augmentar la 

seguretat dels vianants, es va 
a prioritzar la construcció  de 
l'accés de vianants que comuni-
carà la zona industrial i el nucli 
urbà de Manises amb l'aeroport.
  Al llarg del recorregut es remo-
delen els tres enllaços existents: 
enllaç de l'aeroport, enllaç de 
Manises i enllaç de l'autovia 
V-30. A l'enllaç de l'autovia V-30 
s'incorpora a més la connexió 
des de l'autovia V-30, sentit nord 
cap a la carretera N-220 sentit 
Manises que no existeix actual-
ment i que comporta que l'únic 
accés a l'aeroport des de la ciutat 
de València es produix des de la 
A-3.
  Es millora l'accessibilitat a 
l'polígon de la Font de l'Gerro 
mitjançant un nou accés a la 
Fase 2 de la mateixa i la construc-
ció de vies col·lectores a la N-220, 
per millorar la capacitat i segure-
tat viària de l'accés a la Fase 1.
A més, es contemplen cinc pas-
sos superiors, 12 inferiors, quatre 
viaductes, l'ampliació de el pont 

existent sobre el riu Túria i un 
fals túnel de la calçada duplicada 
de la carretera N-220 al seu pas 
per Manises.
També s'ha redactat un projecte 
d'integració paisatgística separat 
del de l'obra civil i en el qual han 
participat tècnics especialitzats 
amb un doble objecte: urbanit-
zar la part superior de l'túnel, 
connectant carrers de Manises 
que actualment estan tallades 
per la N-220 i creant zones de 
jocs, passejos, jardí urbà i carril 
bici. 

Parc Túria
En l'àmbit de Parc Natural de 
l'Túria es plantaran espècies au-
tòctones, s'eliminaran espècies 
invasores a l'entorn de les obres 
i es prendran mesures contra 
l'erosió de talussos i marges.

Reaccions
Segons l'alcalde, Jesús Borràs,  
"nosaltres seguim estant en 
contra del projecte de desdo-

blament de l’N220, malgrat que 
sembla que últimament s’hagen 
acceptat algunes modificacions 
al projecte inicial, continua sent 
una barbaritat que accentua, 
més si cap, la divisió ja exis-
tent a Manises i, a més, ens crea 
molts problemes importants. La 
passarel·la per a vianants és el 
tema més urgent ja que es tracta 
d’una qüestió de seguretat. Em 
pareix lamentable que després 
de que el delegat del govern a 
finals de 2018 tramitara per la 
via d’urgència la construcció de 
l’accés per a vianants el Minis-
teri paralitzara aquesta decisió 
i, ara, aquest accés absoluta-
ment necessari estiga supeditat 
al projecte de desdoblament de 
l’N220. Aquest projecte tardarà 
i ací cada dia centenars de per-
sones es juguen la vida creuant a 
l’aeroport, quantes víctimes més 
han d’haver per què Manises tin-
ga un accés a peu segur?", va afir-
mar l'alcalde de Manises al diari 
El Meridiano l'Horta.

L'AJUNTAMENT DE MANISES NO ESTÀ A FAVOR DEL PROJECTE JA QUE "PERJUDICA LA 
POBLACIÓ" I EXIGEIX UNA PASSAREL·LA DE VIANANTS A CURT TERMINI

Redacció

► Pròximes obres

MISLATA
INSTAL·LACIÓ DELS 
PRIMERS PUNTS DE 
RECÀRREGA PER A COTXES

Dins de les mesures perquè 
Mislata es convertisca en una 
ciutat intel·ligent o smart city, i 
alhora més sostenible, un dels 
projectes que primer s'ha posat 
en marxa és la instal·lació de 
punts de recàrrega per a cotxes 
elèctrics als carrers del mu-
nicipi. En concret, des d'esta 
mateixa setmana, les persones 
usuàries d'estos vehicles po-
den fer ús de les dos estacions 
instal·lades al carrer Emparra-
do, al costat de l'Ajuntament, i 
en avinguda Buenos Aires, en-
front de la comissaria de Poli-
cia Local.
  L'Agenda 2030 de la Unió Eu-
ropea contempla entre els seus 
objectius la renovació del parc 
mòbil i, en concret, el foment 
dels vehicles elèctrics. Per a 
sumar-se a ella, l'Ajuntament 
de Mislata, ja ha adquirit ve-
hicles 100% elèctrics per a la 
flota de la Policia Local i es 
troba en procés de tramitació 
l'adquisició de vehicles també 
100% elèctrics per a la brigada 
d'obres municipal i altres orga-
nismes públics.
  Ara, per a potenciar l'adquisició 
i l'ús del vehicle elèctric per part 
de la ciutadania en general, el 
consistori instal·la estes esta-
cions en la via pública i en esta 
primera fase el servei resulta 
sense cap cost per al ciutadà. 
Per a l'alcalde, Carlos F. Bielsa, 
es tracta de “un pas més cap a 
la modernització de la ciutat i 
un clar exemple en la cura del 
medi ambient i a intentar tras-
lladar els objectius de l'Agenda 
2030 a la nostra societat en ma-
tèria de mobilitat sostenible”.

El parc de Riu Túria de Quart de Poblet 
ja compta amb jocs biosaludables 

El parc de Rio Túria de Quart 
de Poblet estrena noves 
instal·lacions després de 

la finalització de les obres de 
millora integral, realitzades des 
de la regidoria de Desenvolupa-
ment Urbà Sostenible que lide-
ra Juan Medina. L'actuació, que 
ha comptat amb 64.500 euros 
d'inversió, és una de les propos-
tes seleccionades per la població 
en la campanya "Pressupostos 
Participatius 2019", desenvolu-

pada per l'àrea de Govern Obert 
que dirigeix   Jose Acosta.
  El projecte, que ha consistit 
en una millora integral de tot 
el mobiliari, ha suposat la in-
corporació a el parc de diversos 
elements innovadors, entre els 
quals destaquen la instal·lació 
de l'rocòdrom i la implemen-
tació de sis jocs biosaludables 
indicats per a la rehabilitació i 
exercici físic. A més, a la zona de 
pícnic s'han col·locat sombra-
jes de canyís per a les pèrgoles, 

que també han estat reparades. 
En aquesta àrea també s'han 
col·locat taules de fusta rústica 
de pi, bancs fabricats amb llis-
tons de fusta en polímer reciclat i 
s'han renovat les papereres.
  A la part destinada a la passe-
jada, s'ha procedit a la construc-
ció de soleres de formigó imprès 
garantint d'aquesta manera 
l'accessibilitat universal. 
    Pel que fa a la zona de jocs, s'han 
realitzat nombroses interven-
cions, entre les quals destaquen 

la renovació de l'paviment de 
cautxú, l'esmentada instal·lació 
de l'rocòdrom i la reparació inte-
gral dels jocs ja existents. També 
s'han col·locat elements recrea-
tius nous, dos galopines en for-
ma de tortuga i foca per a ús in-
fantil i un joc de espatllera a zona 
verda.
  Amb la finalització d'aquest 
projecte ja s'han realitzat cinc de 
les sis propostes triades per les 
veïnes i veïns durant els Pressu-
postos Participatius.

EL PROJECTE VA SER TRIAT PEL VEÏNAT DINS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
Redacció

ALBAL
APRUEBA SU 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
PARA 2020
Los presupuestos generales 
del Ayuntamiento de Albal 
para 2020 se han aprobado en 
solitario en la sesión plenaria 
extraordinaria celebrada este 
lunes. El gobierno conforma-
do por PSPV, Compromís y 
Unidas-Podemos ha sacado 
adelante las cuentas que as-
cienden el próximo ejercicio a 
10.763.470,46 euros. La oposi-
ción, en bloque, votó en contra, 
representada por el Partido Po-
pular, Avant-Albal y Ciudada-
nos.
  El Presupuesto elaborado des-
de el gobierno local que pre-
side Ramón Marí tiene como 
ejes principales posibilitar un 
modelo sostenible para el de-
sarrollo de la localidad, mejo-
rar la vida de la ciudadanía así 
como garantizar unos servicios 
públicos de calidad.



9EL MERIDIANO L’HORTA | DEL 20 DE DESEMBRE AL 24 DE GENER DEL 2020 HORTA SUD 

'List of burned Books in Germany in 1933', de Miquel 
García Membrado, i 'Sobre lo que sobra' d'Irene Grau, 
guanyen els premis de la Biennal de Mislata
LES OBRES PASSEN A FORMAR PART JA DE LA COL·LECCIÓ PÚBLICA MUNICIPAL

Els Premis d'Adquisició 
Biennal de Mislata 2019 
han donat a conéixer als 

guanyadors d'entre les 10 obres 
seleccionades pel jurat. En 
aquesta nova edició d'aquesta 
iniciativa de suport i divulgació 
de l'art contemporani, organit-
zada i afavorida per l'Ajuntament 
de Mislata, i comissariada per 
Alba Braza, el jurat ha premiat 
les obres de Miquel García Mem-
brado i Irene Grau, els qui han 
rebut el Premi d'Adquisició pas-
sant a formar part de la col·lecció 
pública del propi consistori.

  Era el propi alcalde de Misla-
ta, Carlos Fernández Bielsa, qui 
donava a conéixer la decisió del 
jurat en una edició que ha tingut 
el compromís social vinculat a 
la memòria com a fil conductor. 
“Hem volgut recopilar iniciatives 
d'art contemporani que parlen 
de la memòria col·lectiva, dels 
avanços en democràcia, de mo-
ments que deixem arrere i ma-
nifestar que hi ha coses que no 
volem que tornen a ocórrer mai”, 
destacava Bielsa.

Premis
   El primer premi, i amb una do-

tació econòmica de 7.000€, ha si-
gut per a l'obra de “List of burned 
Books in Germany in 1933”, de 
Miquel García Membrado, en la 
qual es mostra la llista de llibres i 
autors prohibits pel règim nazi a 
Alemanya, i que van ser cremats 
públicament a Berlín la nit del 10 
de maig de 1933. El segon premi, 
i amb una dotació econòmica 
de 6.000€, ha recaigut en "So-
bre el que resta", d'Irene Grau, 
realitzada únicament amb les 
cendres dels arbres víctimes dels 
incendis que van tindre lloc en 
els boscos de Galícia i Portugal a 
l'octubre de 2017.

   Per al procés de selecció, en una 
primera fase, el jurat expert com-
post per Ester Alba, Isabel Tejeda 
i la mateixa Alba Braza,  va selec-
cionar les deu obres exposades 
en el Centre Cultural Carmen 
Alborch de Mislata fins al 31 de 
gener. Quatre d'elles van passar a 
un segon sedàs per al seu estudi i 
deliberació per la nova iniciativa 
de participació: una Delegació 
Ciutadana de la Biennal, 15 per-
sones residents a Mislata, de di-
ferents edats, i totes elles alienes 
al món de l'art,  els qui van de-
cidir finalment els guanyadors.  
A més de les dues obres guan-

yadores, van resultar finalistes 
“Black Tide” de Josep Tornero, 
inspirada l'enfonsament del pe-
trolier Prestige i “Sèrie Verda” del 
col·lectiu O.R.G.I.A, una sèrie fo-
togràfica que mostra l'estereotip 
de masculinitat durant tardo-
franquisme. 
  Totes aquestes obres suposen 
una oportunitat per a conéixer 
l'obra de deu artistes amb una 
projecció professional interna-
cional i estaran exposades, amb 
accés gratuït, en el Centre Cul-
tural Carmen Alborch de Misla-
ta fins al 31 de gener de 16 a 21 
hores.

► Foto de família: artistes al costat de jurat i de la corporació municipal

Redacción
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Aldaia tindrà una nova 
biblioteca municipal
LA INSTAL·LACIÓ ESTARÀ A L'ANTIC COL·LEGI MARIÀ BENLLIURE

Després de diversos mesos 
en què l'Ajuntament va 
haver de complir amb tots 

els tràmits burocràtics obligato-
ris previs a l'inici de el projecte 
de la nova Biblioteca Municipal, 
la qual cosa va alentir l'inici, el 
passat estiu va tenir lloc pre-

sentació de l'avantprojecte per 
part de l'Estudi d'Arquitectura 
encarregat de el disseny de la 
mateixa. 
   Des de llavors, l'equip tècnic de 
l'Ajuntament ha treballat perfi-
lant i adaptant aquesta propos-
ta, que ara ha estat aprovada per 
la Junta de Govern Local i que es 

plasma en el Projecte Bàsic que 
regirà la construcció d'aquest 
edifici tan demandat.  En aques-
ta proposta s'especifiquen les 
característiques principals de 
la qual serà la nova Biblioteca 
Municipal d'Aldaia, i a través de 
la qual queden paleses les prin-
cipals característiques arquitec-

Redacción

► Imatge virtual de la futura biblioteca

FALLES 2020
OBERT EL CONCURS DE 
CARTELLS PER A LES 
FALLES A ALDAIA
La Junta Local Fallera d’Aldaia 
ha obert el termini de presen-
tació de propostes per al con-
curs de cartells anunciadors de 
les Falles 2020 d'esta localitat 
de l'Horta Sud. A través d’esta 
inciativa, que compleix la seua 
vintena edició i compta amb el 
suport de Caixa Popular, s'inicia 
el procés de selecció de l'obra 
que representarà a la festa falle-
ra del municipi tant en el llibret 
com en els diferents formats de 
cartelleria. Fet que suposa l'inici 
de la recta final per a l’inici de 
la festa. Les bases tenen per ob-
jecte regular la convocatòria del 
concurs de cartells.
   Des de Junta Local expliquen 
que totes aquelles persones que 
desitgen participar “compta-
ran amb completa llibertat per 
a triar el tema central de l'obra, 
encara que evidentment amb 
les Falles d'Aldaia com a te-
màtica transversal”. Així mateix, 
des d'este mateix organisme 
puntualitzen que el Jurat estarà 
compost per tres persones “amb 
la preparació adequada, espe-
cialitzades en art i disseny. 
   Els cartells no premiats seran 
exposats al costat del guanyador 
a la sala d'exposicions de la casa 
de la Llotgeta del 31 de Gener al 
23 de febrer, i el guanyador rebrà 
un premi consistirà un xec efec-
tiu de 90 euros sota el patrocini 
de Caixa Popular, així com un 
diploma commemoratiu com a 
reconeixement a la labor artísti-
ca en la divulgació de les falles 
del municipi, que serà entregat 
en l'acte de presentació del lli-
bret de Junta Local Fallera”.   
   Així, tant des de Junta com des 
del propi Ajuntament, animen a 
totes les persones “que vulguen 
expressar la seua visió artística 
de les falles i compartir-la amb 
tots els veïns i veïnes”, que no 
dubten a participar en el con-
curs.

tòniques i de funcionalitat que 
tindrà el futur centre.
 La nova biblioteca, que s'ubicarà 
a l'antic col·legi Marià Benlliure 
després de la seua rehabilita-
ció, és una demanda històri-
ca a Aldaia perquè les actuals 
instal·lacions s'han quedat me-
nudes. Des del consistori infor-
men que se estan complint tots 
els tràmits burocràtics i passos 
previs, que afirmen, són d'obligat 
compliment abans del inici de 
la construcció de l'edifici que 
albergarà "unes instal·lacions 
adaptades a les necessitats del 
segle XXI i en concordança a un 
municipi de 31.500 habitants ".
     L'aprovació de el Projecte Bà-
sic de la Biblioteca es el pas previ 
a la licitació de les obres.

Últim pas
   Segons expliquen des del con-
sistori, l'aprovació del projecte 
bàsic de la nova Biblioteca, su-
posa "l'últim pas previ a la licita-
ció de les obres, que està previs-
ta per a l'any 2020", ja que amb 
aquesta operació "han quedat 
plasmades definitivament les 
característiques definitives que 
tindrà aquest edicifi, que per 
la seua amplitud, modernitat 
i multifuncionalitat, requereix 
d'un projecte previ que estiga fet 
amb molt de detall ".

Aldaia declara "tolerància zero" 
amb els maltractadors

Amb motiu del dia Interna-
cional per a l'Eliminació 
de la Violència Masclis-

ta, l'Ajuntament d'Aldaia va 
organitzar una jornada plena 
d'activitats de conscienciació 
sobre esta xacra. El consisto-
ri va començar la jornada amb 
un missatge clau en esta llui-
ta: “Temps i espai d’igualtat”. 
Amb esta consigna, plasmada 
als servilleters repartits als co-
merços locals, l'Ajuntament 
manifesta la necessitat d'una 
societat igualitària per a aca-
bar amb la violència masclista.
  Entrada la vesprada, els 
veïns i veïnes de la localitat es 
concentraven en la plaça de 
l'Ajuntament per a mostrar la 
seua repulsa davant esta situa-
ció i mostrar el seu suport a les 
víctimes. L'acte, organitzat per 
l'àrea d'Igualtat del consistori, 
donava inici amb l'actuació de 
Pepa Cases. La ‘performance’ 
de l'artista valenciana posava de 
manifest a través de la dansa i la 
música la impotència, la soledat 
i la por que pateixen les víctimes.
  Amb la lectura del manifest, a 

càrrec dels membres de la EMTA 
Alicia Jiménez i Alberto Jimé-
nez, l'Ajuntament evidenciava 
la voluntat d'actuar amb urgèn-
cia donada la inadmissible xifra 
de dones i xiquets que pateixen 
aquesta situació: “El masclisme 
mata i ha de ser una qüestió po-
lítica de primer ordre; requerix 
de compromisos i accions per 
part de tota la societat. Els Ajun-
taments per ser les Administra-
cions més pròximes a la ciutada-
nia podem donar una resposta 
més ràpida i eficaç a este proble-
ma social”. En este sentit, la regi-
dora d'Igualtat, Encarna Comes, 
va reafirmar el compromís del 
consistori amb la lluita contra la 
violència de gènere i les desigual-
tats que la legitimen i perpetuen.

Víctimes
Posteriorment va tindre lloc un 
respectuós minut de silenci en 
memòria de totes les víctimes. 
L'acte, que va tindre lloc baix un 
cel de paraigües morats estam-
pats amb el lema “El camí és la 
igualtat” va tancar amb un mis-
satge contundent: “En el camí, 
ni una menys. En el camí lliures, 

EL MUNICIPI VA ACOLLIR NOMBROSOS ACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Redacció

segures, VIVES.”
Esta jornada s'emmarca dins la 
programació mensual en ma-
tèria d'igualtat que duu a terme 
l'Ajuntament d'Aldaia fent gala 
del seu compromís. En aquest 
sentit, entre altres activitats, els 
veïns i veïnes de la localitat van 
poder asistitr a una conferèn-
cia sobre la violència contra les 

dones i la perspectiva de gènere 
en l'àmbit judicial a les mans de 
Joaquim Bosch, magistrat refe-
rent en violència de gènere. Així 
com també durant els últims 
mesos els alumnes dels instituts 
d'Aldaia han assistit a tallers de 
prevenció de violència de gè-
nere, sens dubte un pas essen-
cial per a erradicar esta xacra.

► Fi dels actes del 25N
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Aldaia acollirà 
nombrosos actes 
per  a les festes 
nadalenques

Amb l’encesa de la 
il·luminació de Nadal a 
la plaça de la Constitu-

ció, Aldaia queda preparada per 
acollir un fum d’actes. La progra-
mació està pensada per a tota la 
família, xiquets, joves i majors 
podran gaudir d’un Nadal al ca-
rrer. 
  El Centre Matilde Salvador, or-
ganitza jornades de portes ober-
tes. Tots els tallers i activitats 
de la seua programació estable 
estaran a l’abast de tots quant el 
centre es troba celebrant el seu X 
aniversari. 
   Un dels plats forts tindrà lloc 
durant tot el divendres, 3 de ge-
ner, amb la plaça convertida en 

‘Aldaia Màgica’. L’emissari reial, 
dins la seua bola de cristal, rebrà 
tots els xiquets i xiquetes amb 
espectacles, tallers, ambientació 
i regals per a tots. 
  La Biblioteca municipal també 
se suma a les celebracions amb 
horaris més amples, la visita 
d’escriptors i periodistes, i una 
jornada de ‘Nit a la Biblioteca’. A 
més, ‘Un Nadal de Conte’ és un 
taller amb cançons, jocs i danses, 
i contacontes infantil a disposi-
ció de tots i totes. 
  Seguint amb les opcions per a 
les vacances de Nadal, es presen-
ta el VX cicle Bonic de teatre per 
a xiquetes i xiquets, els dies 26, 
27 i 28 de desembre al TAMA i el 
IX Festival de cançons de Nadal, 

jocs i tallers infantils. 
   El dia 26 de desembre (18.00 h). 
"Oníricus" de la Troupe Malabó 
Circ. Circ i teatre es fonen en una 
poètica proposta escènica que 
parteix del poder dels somnis. 
Delicada, subtil i divertida, Oní-
ricus presenta a dos personatges 
que busquen la complicitat del 
públic per a aconseguir el seu 
somni.
   El dia 27 de desembre (18.00 
h). "L'engranatge" de la Finestra 
Nou Circ. Tres personatges dis-
posats a desxifrar la més difícil 
de les fórmules, aconseguint, 
amb el treball en equip, la mú-
sica i els malabars, la posada en 
marxa del seu particular i hip-
nòtic engranatge. 

   El dia 28 de desembre (18.00 
h). "De por" de Dani Miquel. Un 
concert per a xiquets i xiquetes 
valentes i per a famílies que vo-
len espantar la por. La “Maria 
no te por” ja no va sola, a esta 
mítica cançó de Dani Miquel se 
li sumen moltes altres que tenen 
com a protagonistes l'Home dels 
Nassos i uns altres personatges 
pasar una vesprada de nadal di-
vertida al teatre.
    I per fi arribarà la gran Caval-
cada dels Reis Mags d’Orient en 
una gran festa el dissabte 5 de 
gener a les 18:30 hores pel reco-
rregut habitual. Tot amb la fira 
d’atraccions ja tradicionalment 
ubicada cada dia al cinturó verd 
d’Aldaia.

San Silvestre
Esport i solidaritat s’uniran, un 
any més, el dia 28 amb la VI cur-
sa solidària de Sant Silvestre, i el 
diumenge el campionat autonò-
mic de ciclo-cross.

La música, protagonista
A mes Aldaia a Nadal gaudirà 
dels concerts de la Banda de Ma-
jors de l’Horta Sud.
  També el Grup de ball Ronda 
d’Aldaia, la Banda de Cornetes i 
Tambors del Santíssim Crist dels 
Necessitats.
  La Coral Harmonia, l’Orfeó 
d’Aldaia, la Ronda d’Aldaia, la 
Unió Musical i la Banda Simfò-
nica també estarán presents du-
rant les festes.

EL DIA 3 DE GENER L'EMISSARI REIAL 
REBRÀ A LES XIQUETES I XIQUETS 

Redacción

ALAQUÀS/XIRIVELLA 
REUNIÓN CON EL DIPUTADO 
DE DEPORTES, ANDRÉS 
CAMPOS 
El diputado de Juventud y De-
portes, Andrés Campos, ha re-
cibido en la sede central de la 
Diputació al alcalde de Xirive-
lla, Michel Montaner, que ha 
ido acompañado de la conce-
jala de Hacienda y Urbanismo, 
Águeda Ferrandis; y al alcalde 
de Alaquàs, Antonio Saura, que 
ha acudido junto a su concejal 
de Deportes, Francisco Javier 
Evangelista. Durante las dos re-
uniones se han tratado asuntos 
relacionados con las diferentes 
asociaciones y clubs deporti-
vos, así como la colaboración 
institucional en distintas insta-
laciones deportivas de ambos 
municipios de L’Horta.   

► Melchor, l'any passat, durant la cavalcada a Aldaia

ACODA organiza una 
Feria de Navidad de 
récord en Aldaia

La Asociación de Comer-
ciantes de Aldaia, en co-
laboración con el Ayun-

tamiento de esta localidad de 
l'Horta Sud, organizaron un año 
más su Feria de Navidad en la 
plaza de la Constitución el pasa-
do domingo con unas cifras de 
récord.
  En esta edición las ventas au-
mentaron un 35% respecto al 
año anterior, y 3.528 personas 
participaron al sorteo de un via-
je a París comprando en las di-
ferentes paradas de la feria. En 
total más de 8.000 personas, cal-
cula la organización, disfrutaron 
de una jornada en familia. Cifras 
que avalan una feria más que 
consolidada con el trabajo de los 
comerciantes asociados de Al-
daia y el apoyo del consistorio y 
toda la ciudadanía. 
   Así, el pasado domingo no fal-
taron los juegos de madera para 
pequeños, talleres y pintacaras, 
sorteos, regalos, inflables y las 
mejores ofertas de unos treinta 

comercios locales.
  Así, el presidente de ACODA, 
Miguel Quiles, se muestra “muy 
satisfecho y agradecido por la 
implicación, la participación y la 
colaboración de todas las partes 
en un día de fiesta que año tras 
año demuestra que los vecinos y 
vecinas de Aldaia apuestan por 
su comercio”.
   Por parte del consistorio, la re-
gidora de comercio, María José 
Carcelén, hace un balance "muy 
positivo" de esta edición de la 
Feria Navideña del Comercio, y 
da la enhorabuena "a todos los 
comerciantes que han partici-
pado en la feria y que un año 
más han mostrado la calidad del 
comercio de proximidad, el de 
nuestro pueblo. Carcelén tam-
bién ha querido dar las gracias "a 
los miles de aldaieros y aldaieras 
que de nuevo han participado de 
forma masiva en este aconteci-
miento".

Sorpresa navideña
La gran novedad de enguay fue 

ÉXITO DE ASISTENCIA EN LA FERIA
Redacció

► Numerosos vecinos y visitantes acudieron a la Feria

el padre Noel a su iglú en el cen-
tro de la plaza del Ayuntamien-
to. Centenares de niños y niñas 
de la localidad hacían cola para 
entrar a su refugio polar y con-
tarle lo suyos deseos de Navi-
dad. La otra atracción con más 
demanda fue el trenecito que re-
corría las calles más céntricas de 

la población de la má de la con-
cejalía de Educación. Grandes y 
pequeños disfrutaron del viaje 
por una Navidad a la calle.
La jornada cerró de la manera 
más dulce con el sorteo del via-
tje a Disneyland París y ‘xocola-
tà’ para todos los asistentes de la 
feria.

► Muchos niños participaron de las actividades programadas
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Torrent, a l'espera d'aprovar 
el seu pressupost
EL GOVERN PROPOSA INCREMENTS SIGNIFICATIUS EN EDUCACIÓ, 
SANITAT, CULTURA, ESPORT, SEGURETAT CIUTADANA O MOBILITAT

L’alcalde Jesús Ros i el regi-
dor d’Innovació i Econo-
mia, Andrés Campos, han 

donat a conéixer alguns dels de-
talls de la proposta de pressupos-
tos municipals per a l’any 2020. 
Un pressupost que ascendeix als 
59.044.570€ d’ingrés i en el qual 
s’augmenten significativament les 
partides d’Educació, Sanitat, Cul-
tura, Esport, Seguretat i Mobilitat 

Ciutadana i Serveis Socials, que 
s’incrementen respecte a l’exercici 
anterior en més de 4,5 milions. 
“Presentem una proposta ambi-
ciosa pensant en les persones i 
donant protagonisme a les parti-
des socials. Això és degut gràcies a 
una bona gestió, amb la qual s’ha 
reduït el deute que ens trobem en 
2015 a la meitat en quatre anys, 
disminuint-la en més de 30 mi-
lions sense veure’s afectades les 

inversions i la prestació de serveis 
al ciutadà, la qual cosa provoca 
una major liquiditat, al mateix 
temps que es manté la despesa”, ha 
expressat Andrés Campos.
   Un dels increments més notables 
està reflectit en el capítol 2, Béns 
i serveis, que passa dels prop de 
19 milions als 24.128.708 €. Així, 
es contempla una pujada en el 
compte destinat a beques, esco-
larització i ajudes a les escoles in-

Redacció

► Ajuntament de Torrent

fantils i centres educatius. A més, 
l’equip de govern aposta per la jo-
ventut, presentant subvencions al 
primer habitatge i targetes de mo-
bilitat parell el transport. Així ma-
teix, s’incrementa l’assistència so-
cial primària, polítiques d’igualtat, 
el benestar animal, les subven-
cions a famílies monoparentals 
o les emergències socials. També 
es posa l’accent en els projectes 
d’accessibilitat i mobilitat, tant a 
edificis municipals com als carrers 
del centre històric.

Novetat
Com a novetat en el pressupost de 
2020 es presenta en el capítol 6 un 
‘Pla Pluriennal d’Inversions’. Així, 
Campos ha explicat que, amb un 
pressupost de 12.200.000 € distri-
buïts en quatre anys, es posaran 
en marxa durant l’any vinent una 
bateria de projectes, com la nova 
rotonda del Mas del Jutge, el carril 
bici del Pont Blau, la reforma de la 
passarel·la per als vianants, la im-
plantació total de les Rutes Escolars 
Segures en la zona nord de Torrent, 
inversió en maquinària, reparació 
del barranc per la part Sant Lluís 
Beltrán, adquisició de càmeres de 
vigilància de la bàscula, l’ampliació 
del sistema Sideinfo, el projecte de  
museïtzar de la Torre, la millora del 
pàrquing Parc Central, interven-
cions en el palauet Giner Cortina o 

reformes en matèria d’accessibilitat 
al Pati Rosa i a la casa consistorial.
  Igualment, es contempla un crei-
xement del pressupost destinat a 
les empreses Municipals, com a 
Idea’t, Nous Espais, Retosa o Con-
sell Agrari. A més de la Fundació 
Esportiva Municipal, ja que en-
guany el consistori torrentí ha aug-
mentat la titularitat d’instal·lacions 
esportives municipals, com 
l’adquisició del Trinquet del carrer 
València o la construcció del nou 
centre de rendiment esportiu si-
tuat en el Toll i l’Alberca. Al mateix 
temps, l’ajuntament manté el pres-
supost destinat a les associacions i 
col·lectius de Torrent, promovent i 
fomentant la cultura, la participa-
ció, les festes i el turisme a la ciutat. 
D’altra banda, Campos ha mostrat 
la voluntat de promocionar ocupa-
ció pública en els pròxims exercicis, 
per a millorar els serveis i la gestió 
municipal, per la qual cosa la parti-
da de personal també es veurà mo-
dificada.
   Així, el regidor d’Economia ha 
anunciat reunions de treball amb 
els diferents grups del consistori 
a partir de la setmana que ve, als 
quals facilitarà tota la informació 
necessària per al seu estudi i pre-
sentació d’esmenes si anaren opor-
tunes, amb la intenció d’aprovar el 
pressupost definitiu abans de fina-
litzar l’any.
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Abre el Centro Social 
Bailén de Burjassot tras 
su rehabilitación

El Centro Social Bailén ha 
vuelto a abrir sus puertas 
a sus usuarios y usuarias, 

después de haber permaneci-
do cerrado durante unos meses 
debido a la realización de obras 
de mejora y rehabilitación en su 
interior. El pasado martes 10 de 
diciembre, el Alcalde de Burjas-
sot Rafa García y la concejala de 
Mayores, Mª Ángeles Navarro, 
junto con diferentes concejales 
del Equipo de Gobierno y téc-
nicos municipales, visitaban el 
recién rehabilitado centro so-
cial para supervisar las obras y 
para recoger las impresiones de 

la Junta Directiva del Centro So-
cial. A partir de ese mismo día, el 
centro ya está abierto al público 
y además también se han reto-
mado los talleres que habitual-
mente se impartían en él. 
    El Centro Social Bailén ha vis-
to rehabilitada íntegramente su 
sala multiusos, con la renova-
ción del techo, además de que se 
han pintado diversas estancias 
y pasillos de la primera planta. 
Además y por otra parte, tras 
haber finalizado el proceso de 
adjudicación, en un plazo apro-
ximado de diez días, también 
abrirá al público la cafetería que 
alberga el Centro Social Bailén. 

Redacció

PACTEM NORD
REFUERZA SU APUESTA POR 
LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE 
AULA MENTOR 

Primers passos per a la
reforma del menjador 
del col·legi públic

El Consorcio Pactem Nord en co-
laboración con la Subdirección 
General de Orientación y Apren-
dizaje del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional 
(MEFP) a través del proyecto Aula 
Mentor ha reforzado este año su 
apuesta por la formación en la co-
marca de l’Horta Nord. 
  Aula Mentor busca impulsar las 
competencias personales y pro-
fesionales de la población de la 
comarca de l’Horta Nord median-
te un modelo formativo abierto, 
flexible y a través de Internet. De 
este modo, con este modelo, las 
personas que realizan esta for-
mación podrán adaptarla a su 
realidad personal, familiar y pro-
fesional. 
  Más de 1.000 personas han par-
ticipado desde que en 2007 en 
Pactem Nord se ofreciera esta for-
mación a cualquier ciudadano o 
ciudadana independientemente 
de su edad, municipio, formación 
o trayectoria profesional previa. 
  En la actualidad la oferta for-
mativa de Aula Mentor junto a 
Pactem Nord cuenta con más de 
120 cursos con una gran variedad 
temática entre las que destacan 
materias como la ecología, la sa-
lud, la cultura, la formación per-
sonal, las finanzas o las PYMES. 
Además, adaptándose a las últi-
mas tendencias del mercado digi-
tal, también se pueden encontrar 
propuestas destinadas al apren-
dizaje de las redes sociales, los 
medios audiovisuales, la seguri-
dad en Internet o el desarrollo de 
aplicaciones web, así como for-
mación en ofimática en diversos 
niveles. 
  Las ventajas fundamentales de 
esta formación son, por una parte, 
la posibilidad de realizar la matrí-
cula y la formación al ritmo del o 
la estudiante desde su propia casa 
y, por otra, la acreditación oficial 
del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
  Desde Pactem Nord se continúa 
apostando por acciones que favo-
rezcan la formación y la creación 
de empleo en todos los muni-
cipios de l’Horta Nord, desde la 
participación abierta de la ciu-
dadanía. Destacar, además, que 
cuenta con dos puntos de aten-
ción de Mentor en la sede de Bur-
jassot y en el Puig de Santa Maria.
   Toda la información sobre los 
cursos en http://www.consorci.
info/aula-mentor.html

La Junta de Govern de la Po-
bla de Farnals va resoldre 
el 27 de novembre la licita-

ció per a la redacció del projecte 
de reforma de la cuina i el men-
jador del CEIP Cervantes.
  L’import d’eixida s’ha establit en 
82.076’16 euros, que es finança-
ran a través del Pla Edificant, 
desenvolupat per la Conselleria 
d’Educació i adreçat a la cons-
trucció, reforma i millora dels 
centres educatius de la Comu-
nitat Valenciana. El pròxim 13 
de desembre es reunirà la mesa 
de contractació per a avaluar les 
ofertes presentades.

   “Farem tots els esforços possi-
bles perquè les obres estiguen 
enllestides en estiu de 2020”, de-
clara Enric Palanca, alcalde de la 
localitat. “Es tracta d’un procés 
lent a causa de les exigències bu-
rocràtiques, però desenvolupar 
el projecte en el menor temps 
possible és una prioritat per a 
l’Ajuntament, ja que és urgent 
que l’alumnat dispose d’unes 
instal·lacions que cobrisquen 
les seues necessitats”, comenta 
l’edil. “No podem oblidar que el 
menjador és una eina fonamen-
tal per a afavorir la conciliació de 
les famílies del municipi”, con-
clou.

Redacció

EL CENTRE ESTÀ A LA POBLA DE FARNALS

II Premi Internacional 
Novel•la Gràfica

Les obres candidates a guanyar 
la segona edició del Premi In-
ternacional de Novel·la Gràfica 
‘La Pobla de Farnals’ es poden 
presentar fins al dia 6 de febrer. 
L’Ajuntament de la localitat, or-
ganitzador del certamen, ha in-
crementat el guardó econòmic 
amb respecte de l’any passat, que 
ha pujat de 4.000 a 6.000 euros. 
També s’editaran 300 exemplars 
de la peça guanyadora, 100 de 
les quals s’entregaran a l’autor o 
autora.
    Persones de qualsevol edat i 
nacionalitat poden presentar 
els seus treballs, que han de ser 
inèdits i originals, de qualsevol 
temàtica i no poden haver estat 
premiats en cap altre concurs. 
Les obres poden estar escrites 
en qualsevol idioma, però caldrà 
lliurar una traducció en valen-
cià, castellà o anglés en cas que 
no estiga en una d’estes llengües. 
L’extensió final haurà de ser 
d’entre 72 i 100 pàgines.
   El jurat estarà format per 

l’alcalde o un regidor o regido-
ra en qui el primer edil delegue 
així com 4 vocals nomenats per 
l’Ajuntament entre professionals 
del sector de la il·lustració i espe-
cialistes en literatura. El termini 
màxim de resolució una vegada 
finalitze el termini de presenta-
ció és de 6 mesos i en l’acte de 
lliurament del guardó es realit-
zarà una exposició amb les peces 
del concurs.

Redacció

EL GUARDÓ CONSISTIX EN 6.000 EUROS

SE HAN RETOMADO LOS TALLERES

► El alcalde y la junta directiva visitaron juntos el centro tras las obras

► Una de las aulas de Pactem Nord en el Puig
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Massamagrell celebra los 
40 años de democracia
EN EL ACTO SE RECONOCIÓ LA LABOR DE TODOS LOS ALCALDES Y 
CONCEJALES 

En un ambiente distendi-
do y agradable el Centro 
Cultural de Massamagrell 

acogió un acto conmemorativo 
en celebración de los 40 años 

de ayuntamientos democráticos 
(1979-2019).
  El acto, presentado por la con-
cejala de cultura, Araceli Mu-
nera, miembro más joven de la 
corporación municipal actual, 

contó con la presencia de los an-
teriores alcaldes y alcaldesas del 
municipio desde 1979 que, junto 
a anteriores miembros de la cor-
poración municipal, recibieron 
un detalle por parte del actual 

Redacción

► Foto de familia de los representantes municipales de los últimos 40 años
ROCAFORT
AUGMENTA EL 
PRESSUPOST EN EDUCACIÓ 
I ACCIÓ SOCIAL

“Rocafort augmenta el pressu-
post en Educació i Acció Social, 
entre altres increments, en uns 
comptes equilibrats i realistes”, 
ha assegurat l'alcalde, de Ciuta-
dans (Cs), Guillermo José Gime-
no després de l'aprovació dels 
comptes pel Ple.
“Hem elaborat un pressupost 
per a 2020 amb l'objectiu de 
millorar la vida de tots els veïns 
de Rocafort; però, sobretot, per 
als quals més el necessiten”, ha 
destacat l'alcalde, qui també ha 
explicat que “s'han incrementat 
la majoria de les partides i s'han 
creat altres noves”.
En aquest sentit, ha concretat 
que “l'associació de jubilats 
porta 8 anys demanant la res-
tauració de la llar del jubilat i 
per fi el tindran”. “Hem habilitat 
una partida de 25.000 euros per-
què és necessari”, ha defensat.
D'altra banda, ha detallat que 
“el pressupost per a reparació 
d'habitatges municipals passa 
de 3.500 a 17.000 euros, és un 
increment de més d'un 300%” 
mentre que beques de menja-
dor s'augmenten en 7.000 eu-
ros”. Igualment, ha enumerat, 
“s'amplia el pressupost per al fo-
ment de l'ocupació s'amplia un 
30%, el de programació cultural 
un 10% i el de festes un 7%”.
Finalment, l'alcalde ha celebrat 
que els “comptes s'hagen apro-
vat al novembre, no en el ple 
de desembre, perquè això per-
metrà que l'1 de gener estiguen 
en vigor i es dispose de totes les 
partides”.

equipo de gobierno liderado por 
Paco Gómez, que también dedi-
có unas palabras a sus predece-
sores.
  Acompañando los discursos 
de las autoridades municipales, 
tuvo lugar la proyección de un 
vídeo conmemorativo con fo-
tografías que muestran la acti-
vidad de los cargos públicos de 
Massamagrell durante los últi-
mos 40 años.
  
Ayuntamiento
Para Munera: “Es muy importan-
te reconocer hoy el trabajo por 
el municipio que han realizado 
todos los alcaldes y alcaldesas, 
así como las concejalas y conce-
jales, tanto de gobierno como de 
oposición, que han pasado estos 
40 años por el Ayuntamiento de 
Massamagrell”.
  Del mismo modo, el alcalde 
de Massamagrell, Paco Gómez 
destacó la labor del municipa-
lismo y de “los ayuntamientos 
como la institución más cercana 
a la ciudadanía y sus problemas, 
por ello, cabe dotarlos con más 
fondos y competencias propias, 
para aumentar su incidencia en 
resolver los problemas de sus ve-
cindarios”.
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► José Gimeno, alcalde

El Santo Grial toma 
fuerza en Massamagrell 
con una exposición

El centro cultural de Massa-
magrell acogió la presen-
tación de la "Exposición 

camino del Santo Grial" organi-
zada por la Asociación Cultural 
Camino del Santo Grial en cola-
boración con el Excmo. Ayunta-
miento de Massamagrell.

   La exposición cuenta la historia 
de la Asociación desde sus co-
mienzos allá por el 2002 a través 
de imágenes, las memorias de 
actividades y hemeroteca, ade-
más de la muestra de objetos 
como la réplica del Santo Cáliz.

   En ella y corroborada por la 
conferencia que ofreció Juan 
Agustín Blasco Carbó "Posible 
interpretación de la epigrafía en 

hebreo reflejada e inversa" se 
puede ver el estudio de la epigra-
fía que tiene en la base el Santo 
Cáliz de la Catedral de Valencia. 

   Las imágenes nos muestran los 
trabajos de investigación de 
Juan Agustín Blasco Carbó y la 
Dra. Ana Mafé García.

   Con esta exposición se pretende 
dar a conocer la verdadera his-
toria del comienzo del "Camino 
del Santo Grial" avalada por la 
tesis doctoral de Ana Mafé y para 
que se tenga una idea general del 
trabajo que se ha ido realizando 
en los últimos años desde la so-
ciedad civil, para promover el 
desarrollo local, impulsado por 
la asociación que lleva trabajan-
do más de una década.

Redacció

► Acto de inauguración de la escultura

Escultura
Por otra parte, en la Plaça de la 
Nòria de Massamagrell tuvo lu-
gar la inauguración de la escul-
tura de la “Ruta del Grial” que re-
presenta la escena bíblica de “La 
última cena”. Esta obra dará a co-
nocer a Massamagrell más allá 
de sus fronteras ya que, como 
anunció el alcalde, Paco Gómez, 
está confirmada la presencia de 
la escultura en la próxima edi-
ción de Fitur el año que viene, 
después, volverá al municipio.
El acto de inauguración también 

contó con el Secretario Autonó-
mico de Turismo, Francesc Co-
lomer, miembros de la corpora-
ción municipal y el artista local, 
Antonio Peris Carbonell.
 Gómez destacó “la repercusión 
que tendrá esta obra, ya que va 
a ser expuesta en el mejor esca-
parate turístico del mundo para 
después volver a Massamagrell, 
donde se convertirá en una re-
ferencia turística, ya que Massa-
magrell es la última parada de la 
Ruta del Grial antes de llegar a la 
Catedral de València”.
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Rafelbunyol, primer en participació 
i segon en transparència
EL MUNICIPI REP SENGLES AJUDES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

La delegació de Govern 
Obert i Participació de 
la Diputació de València 

ha subvencionat un total de 86 
projectes d'entitats locals de la 
província per al foment de la 
participació ciutadana, la trans-
parència i l'accés a la informació 
pública.
    D’entre els més de 125 projec-
tes presentats a la convocatòria 
d'aquestes subvencions, destaca 
el de ‘Pressupostos Participatius 
de Rafelbunyol 2019-2020’, que 
és el projecte de participació 
més ben puntuat juntament amb 

el de l’Ajuntament d'Alaquàs, 
i l’‘Estratègia Anual de Trans-
parència i Publicitat Activa’, que 
és el segon amb millor puntua-
ció entre els projectes en aquesta 
modalitat.
     Així, el consistori ha acon-
seguit el màxim finançament: 
10.000 euros per al projecte de 
participació i la mateixa quanti-
tat per al de transparència, que 
permetran sufragar les despe-
ses de la implementació de les 
actuacions en matèria de Go-
vern Obert dutes a terme per 
l'ajuntament durant enguany.
    Per a Fran López, Alcalde de 

la localitat, “des de l’Ajuntament 
de Rafelbunyol estem molt con-
tents per aquest reconeixement 
que fa la Diputació de Valèn-
cia valorant-nos com el millor 
projecte de participació i el se-
gon de transparència, i ens ani-
ma a continuar treballant en 
aquesta tasca de modernitzar 
l'Administració Local perquè els 
i les veïnes tinguen el màxim 
grau de transparència i, així 
mateix, aconseguir aquest Ra-
felbunyol del S.XXI cada vegada 
més pròxim i en el qual la ciuta-
dania sap que pot decidir quin 
és el present i futur d'aquest”.

Redacció

► Reunió per a explicar als veïns i veïnes els pressupostos participatius

ALBALAT DELS SORELLS
FORMACIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO ANTIACOSO
El Ayuntamiento de Albalat del 
Sorells ha impulsado desde la 
Concejalía de Igualdad y Ser-
vicios Sociales dirigida por Yo-
landa Sánchez, una formación 
específica de 30 horas para el 
Comité Técnico Antiacoso, su 
objetivo es dirimir situaciones 
de acoso sexual y acoso por ra-
zón de sexo en el ámbito labo-
ral. Dicha formación, ha sido 
impartida por Elisa Iniesta, 
agente de Igualdad de la con-
sultora Equality Momentum. 

Esport i solidaritat a Alboraia

L 'Ajuntament d'Alboraia, 
l'Associació de Voluntaris 
de CaixaBank, l'Associació 

Mica-Mine Educació Conduc-
tiva (AMMEC), l'Equip Rebel i 
l'Associació de Voluntaris de la 
Mar van celebrar la 1a Edició de 
la Mar Silvestre Solidària AM-
MEC.
La MAR SILVESTRE SOLIDÀRIA 
AMMEC arranca enguany amb 
la seua primera edició oficial. El 

passat 15 de desembre, nadadors 
de tota la Comunitat Valenciana, 
principalment, es van donar cita 
per a compartir la seua afició per 
la natació en aigües obertes.
La travessia va partir de l'Edifici 
Singular situat al final de la Platja 
de la Patacona (Alboraia) i tingué 
un recorregut total de 2000 me-
tres. Van assitir 300 nadadors, a 
més de familiars i amics que els 
acompanyen en aquesta jorna-
da.

Una de les particularitats 
d'aquesta travessia és el seu 
caràcter no competitiu. No obs-
tant això, l'aspecte més desta-
cable de la prova és el seu nai-
xement amb finalitats solidaris, 
ja que el principal objectiu de 
l'esdeveniment es recaptar la 
major quantitat de fons per a 
l'Associació MICA-MINE EDU-
CACIÓ CONDUCTIVA (AM-
MEC), una entitat sense ànim de 
lucre.

Redacció

► Acte de inauguració

A l’Auditori Rafelbunyol es 
va presentar el Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible 

(PMUS) de Rafelbunyol. Una ac-
tuació cofinançada per la Unió 
Europea a través del Programa 
Operatiu del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Comunitat Valen-
ciana 2014-2020.
   Una presentació per a la que es 
va comptar amb la participació 
de l’alumnat del Col·legi i l’IES 
amb un mantenidor d’excepció, 
el monologuista local Óscar Tra-
moyeres, que va dinamitzar i fet 
propera la informació.
   El PMUS Rafelbunyol que serà 
aprovat en ple el pròxim mes de 
gener, ja s’ha publicat en el But-
lletí Oficial de la Comunitat Va-
lenciana i es troba ara en termini 
d’al·legacions. Es tracta d'un Pla 
realitzat amb l’ajuda de Conse-
lleria i els fons FEDER, que té 
com a objectiu la implantació 

de formes de desplaçament més 
sostenibles en l'àmbit geogràfic 
de competència de l'Ajuntament 
de Rafelbunyol, prioritzant la re-
ducció del transport individual 
motoritzat en benefici dels siste-
mes col·lectius i d'altres maneres 
no motoritzades de transport.    
     Durant la presentació del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible, 
l'alcalde, Fran López, destacà la 
importància de la sostenibilitat 
per a la millora de la qualitat de 
vida de les veïnes i veïns més 
joves de la població. "Aquest 
PMUS és per a vosaltres, en 
2025-2030 podreu gaudir d’una 
població més sostenible, més 
moderna, amb millor accessibi-
litat, i menys contaminació. A la 
fi un futur millor i en un Rafel-
bunyol millor”, declarà el primer 
edil.Per la seua part, la regido-
ra de Sostenibilitat Ambiental, 
Antonia Romero, va agraïr als 
centres educatius locals la seua 
implicació.

VA PARTICIPAR L’ALUMNAT DEL COL·LEGI I L’IES DE 
LA LOCALITAT

Redacció

Rafelbunyol presenta 
su Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible

Esta es una de las actividades 
previstas para poner en marcha 
el Protocolo del Ayuntamiento, 
subvencionadas por la Excelen-
tísima Diputación de Valencia.
La principal función del proto-
colo es de carácter preventivo.
Establece un canal de denuncia 
que posibilita la actuación del 
Comité.  Está prevista la realiza-
ción de sesiones de sensibiliza-
ción dirigidas a la plantilla y al 
personal contratado. 
  Según explica Sánchez, "esta 
formación es un paso más en el 
compromiso de la corporación 
en la implementación de políti-
cas públicas de igualdad".

► L'alcalde durant la presentació
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El món empresarial es dóna cita en els
Premis Paterna Ciutat d’Empreses

Paterna va acollir la IV edició dels 
Premis Paterna Ciutat d’Empreses, 
un esdeveniment impulsat per 

l’associació empresarial que presideix 
l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

Personalitats de l’àmbit empresarial local 
i autonòmic es van donar cita al Gran Tea-
tre de la localitat per a celebrar la gala de 
premis que té com a objectiu promocio-
nar i posar en valor la fortalesa econòmi-
ca i el potencial industrial del municipi.

Els assistents van poder conèixer les accions 
realitzades durant l’any per l’associació, en-
tre altres, la signatura de convenis amb les 
diferents associacions empresarials del mu-
nicipi amb l’objectiu d’impulsar millores 
en totes les àrees econòmiques de Paterna.

Durant el seu discurs, l’alcalde i president 
de l’associació Juan Antonio Sagredo va 
destacar la conversió d’Entitat de Con-
servació a Entitat de Gestió i Modernitza-
ció de Parc Tecnològic “la primera enti-
tat d’aquest tipus a tot Espanya i que ens 
converteix en els primers a adaptar-nos a 
la Llei d’Àrees Industrials”, ha assenyalat.

A més, Sagredo també va voler posar en valor 
l’important teixit industrial de Paterna, la ciu-
tat amb major taxa d’ocupació de tota la Co-
munitat Valenciana i la número 14 de tot Es-
panya “en aquests últims anys s’han assentat 
a la nostra ciutat més de 150 noves empreses 
com Amazon, Zumex o Malhe “va destacar.

Finalment, Sagredo també va ratificar el 
compromís de l’consistori en la lluita contra 
el canvi climàtic, convidant a les empreses lo-
cals a aplicar les tres ‘R’ en la seua gestió: re-
duir, reciclar i reutilitzar “convertint els nos-
tres parcs empresarials en un model referent 
per la seua polítiques respectuoses i respon-
sables amb el medi ambient” va concloure.

Redacció

CÁRNICAS SERRANO VA GUANYAR EL PREMI ESPECIAL PATERNA CIUTAT D'EMPRESES

PATERNA VA CELEBRAR 
ENGUANY LA QUARTA 

EDICIÓ DELS PREMIS QUE 
RECONEIXEN L'ESFORÇ 

I INNOVACIÓ DE LES 
EMPRESES DE LA POBLACIÓ

1. Premi 
Emprenedor/a de l’any:  

Dawako, entrega el premi Xavier 
Borràs, director del diari El Mundo 

Comunitat Valenciana.
2. Premi 

de Recerca i Innovació 
Empresarial: 

Valgenetics, entrega el premi el 
vicerector de la Universitat de 

València, Jorge Hermosilla.
3. Premi 

Empresa Socialment Responsable: 
Lafuente Serveis Integrals, 

entregat per la secretària 
autonòmica de Cooperació i 
Qualitat Democràtica, Belén 

Cardona.
4. Premi 

Micropyme Local: 
Realce, entregat pel president de 

la Diputació de València, 
Toni Gaspar.

Fotos: Ana Sánchez
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    Guardonats en la 
IV Edició dels premís 
Paterna Ciutat 
d’Empreses
En la categoria d’Emprenedor/a de l’any, la 
guanyadora va ser l’empresa Dawako, es-
pecialitzada en dispositius mèdics i en tec-
nologia d’ultrasons, que va rebre el pre-
mi de mans de Xavier Borràs, director del 
diari El Mundo Comunitat Valenciana.

El premi de Recerca i Innovació Empresarial, 
va recaure a l’empresa de base tecnològica, 
Valgenetics, que comercialitza productes i ser-
veis innovadors d’aplicació en sanitat i millo-
ra vegetal, que va ser lliurat pel vicerector de 
la Universitat de València, Jorge Hermosilla.

Per altra banda el premi a l’Empresa Social-
ment Responsable, ha estat per a Lafuente 
Serveis Integrals, per fomentar la integració 
social dels col·lectius més vulnerables a tra-
vés de la inserció laboral. Va lliurar el pre-
mi la secretària autonòmica de Coopera-
ció i Qualitat Democràtica, Belén Cardona.

Per la seua banda, en la categoria creada 
per reconèixer la figura de l’empresari autò-
nom, el Premi Micropyme Local va ser per 
l’empresa local especialitzada en alta postis-
sos, perruques, extensions i monyos de falle-
ra, Realce, a qui ha lliurat el premi, el presi-
dent de la Diputació de València, Toni Gaspar.

Així mateix, el premi a la Trajectòria i Pro-
jecció Internacional, el guanyador ha estat 

5Guitarres Raimundo, amb una producció 
de més de 12.000 instruments a l’any, dels 
quals el 85% són exportats a tot el món. Va 
rebre el guardó de mans de Juan Gallur, di-
rector de l’àrea d’empresa de Caixa Popular.

En la categoria a la Dona Empresària s’ha alçat 
amb el premi Maite Marín Medina, directo-
ra de Col·legis Internacionals Mas Camarena, 
que va recollir el guardó de mans María José 

Mira, secretària autonòmica de model econò-
mic i finançament de la Generalitat Valenciana.

Finalment, l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, va ser l’encarregat de lliurar el Premi Espe-
cial de Jurat a l’empresa Cárnicas Serrano, com a 
reconeixement a la seua vinculació amb Paterna 
i els 60 anys de trajectòria d’aquesta empresa fa-
miliar fundada per Blas Serrano i Carlos Serrano 
que s’ha convertit en tot un referent de l’mercat de 

l’alimentació càrnia i els hàbits de vida saludables.

A més, durant la gala també es va reconeixer per la 
seua qualitat social a Paterna l’Associació Socioli-
darios, Fundació Secretariat Gitano i Bistro Colom 
SL (Ricard Camarena) que han rebut el certificat 
de Segell Social de Paterna de mans de l’alcalde 
Sagredo i la secretària autonòmica de Coope-
ració i Qualitat Democràtica, Belén Cardona.
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5. Premi a la
Trajectòriai Projecció Internacional:

Guitarres Raimundo, entregat per Juan Gallur, 
director de l’àrea d’empresa de Caixa Popular.

6. Premi a la Dona Empresària:
Maite Marín Medina, entregat per María José 

Mira, secretària autonòmica de model econòmic i 
finançament de la Generalitat Valenciana.

7. Premi Especial de Jurat:
Cárnicas Serrano, entregat per  l’alcalde de 

Paterna, Juan Antonio Sagredo.
Fotos: Ana Sánchez
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La màgia abriga 
el Nadal albalenc

Tot està llest a Albal per a 
celebrar l’època de la mà-
gia i la il·lusió. El 23 i 24 de 

desembre tindrà lloc l’apertura 
de la festa de l’hivern que  co-
mença amb la visita del Pare 
Noel qui enguany no viatja a so-
les, farà parada al poble acom-
panyat d'Elsa i Anna (protago-
nistes de Frozen) per a oferir-nos 
l'espectacle 'La reina de Hielo'. 
Serà a l’emblemàtica plaça del 
Jardí i comptarà amb un canó 
de neu perquè els més menuts 
somnien i disfruten durant dues 
jornades on també podran en-
tregar les seues cartes. La inicia-
tiva ha estat a càrrec d’ACIXEA, 
l'Associació de Comerciants, 
amb la col·laboració de la regi-
doria de Comerç.
  La III Fira de Nadal es consolida 
Per tercer any consecutiu, Albal 
acull la Fira de Nadal des del di-
jous 26 al 28 de desembre al pa-
velló de l’institut. Comptarà amb 
tallers, inflables, circuits, zona 
esportiva, jocs, videoconsoles i 
moltes més sorpreses. L'entrada 
és lliure.   A més els Festers i Fes-

teres de Santa Anna 2020 convi-
den a la población a participar 
de les Precampanades, el dissa-
bte 28 de desembre, a la plaça de 
la Constitució. Preparen una in-
creïble festa per acomiadar l’any 
que començarà a les 18.00 hores. 
Event amb la col.laboració de la 
regidoria de Festes. 

Acaba l’any fent esport
El 31 de desembre a partir de les 
18 hores tendrá lloc la Sant Sil-
vestre solidària. Ja entrat el 2020 
les activitats continuen divulgant 
l’esperit nadalenc. El divendres 3 
de gener, a les 17.30 hores, tin-
drà lloc el tradicional lliura-
ment dels premis del concurs 
de postals i betlems a la Casa de 
Cultura i que inclou l'actuació 
de l’afamat Dani Miquel. Per úl-
tim, la Cavalcada dels Reis Mags 
d'Orient serà diumenge 5 de 
gener on majors i xicotets po-
dran disfrutar d'una nit de llum, 
d’expectació i d’innocència. El 
recorregut començarà a les 18.00 
hores, des del carrer Hernández 
Lázaro fins a arribar a la porta de 
l'Ajuntament.

Redacció

►L’arbre i el betlem d’Enfila L'Agulla encenen la il·lusió

FESTA PRECAMPANADES EL DIA 28
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Massamagrell celebra 
la Fira de Nadal

Massamagrell ha prepa-
rat nombroses activitats 
per als més menuts de 

la localitat durant aquests dies 
festius. Aquest any el Nadal al 
municipi començarà amb la fira 
de Nadal. Durant els propers 
dies els més xicotets de la lo-
calitat podran veure els patges 

reials, demanar-los regals i tirar 
les cartes.
   Tres intensos dies amb infinitat 
d'activitats per als més menuts 
amb variats espectacles i tallers 
de manualitats. Tot això acom-
panyat de repartiment de xoco-
late i fartons.
    Un dels dies més esperats per 
als xiquets i xiquetes de Massa-

magrell serà la cavalcada de Reis, 
la vesprada de el dia 5 de gener 
on tots podran veure de prop els 
Reis d'Orient.

    D'altra banda, l'Ajuntament de 
Massamagrell torna a posar en 
marxa un Nadal més la campan-
ya per a fomentar les compres en 
el comerç local, un comerç pro-
per i de confianç.

L'AJUNTAMENT ANIMA A COMPRAR AL COMERÇ LOCAL
Redacció

► Ajuntament de Massamagrell

Alboraia, unes 
festes d'hivern repletes 
d'activitats per a tota la 
població

Les festes de nadal arriben 
a Alboraia amb una gran 
varietat d'activitats en di-

ferents espais del poble. Con-
tacontes, tallers de reciclatge 
nadalenc, nadales, mercat am-
bulant, esport... Aquests són 
només alguns dels esdeveni-
ments que s'organitzen des de 
l'ajuntament amb diverses asso-
ciacions i col·lectius del poble.
  La Biblioteca Municipal acollirà 
activitats com contacontes i ta-
llers de reciclatge nadalenc (prè-
via inscripció) des del divendres 
13 de desembre. A més, el diven-
dres 3 de gener també visitaran 
la biblioteca els patges reals.

Comerç local
Els comerços d'Alboraia i el Mer-
cat Municipal també celebren el 
nadal amb sortejos de molts re-
gals per a la gent que compre a 
les nostres botigues.
  A més podreu aconseguir una 
bossa detela, o un davantal en el 
cas del mercat, i tiquets gratuïts 
per al tren nadalenc que reco-
rrerà el municipi els dies 21 i 22 
de desembre amb torns de demà 
i de tarda. El 21 de desembre serà 
un dia per a la música. Es cele-
brarà a les 18.00 el XXVIII Fes-
tival de Nadales, i a les 19.00 el 
Concert de Nadal de l'Orquestra 
de Corda de la SMA. A la nit, ac-
tuarà la Big Band.
  La solidaritat sempre està pre-
sent en aquestes dates, pel que 
no oblideu les iniciatives que es 

realitzen, com la recollida de jo-
guines de l'11 al 13 de desembre 
per l'ONG Tira Avant.
  El divendres 27 de desembre la 
Fira Jove (Passatge Rei en Jaume) 
arriba amb activitats com a tir 
amb arc o scape room. L'horari 
serà d'11 a 14 h i de 16 a 18 h.
  Si vos abelleix esport, el 15 de 
desembre es celebrarà la Mar 
Silvestre Solidària, i el 28 un tor-
neig solidari de bàdminton i la VI 
Sant Silvestre Jamboree Scout.
    El 4 de gener la Plaça del Carme 
acollirà el Poblat de la Igualtat de 
10 a 19 h, una experiència per 
als i les més nenes en les quals 
aprendran valors jugant.
  I si vols un poc de teatre, a 
l'Agrícola hi ha una programació 
especial amb marionetes i ani-
mació per a tota la família.

Visites
Pare Noel arribarà el 24 de des-
embre a les 19 h a la Casa del 
Comte Zanoguera. EI el 5 de ge-
ner serà el torn dels Reis Mags, 
que desembarcaran a les 10.30 
en Port Saplaya, a les 12.30 a Pa-
tacona, i a les 18.00 faran la seua 
tradicional cavalcada. 
  La Nit de Cap d'Any celebra-ho 
a la Plaça de la Constitució a par-
tir de les 23:00 h, amb ambienta-
ció musical i ambient familiar.
  Tot això i molt més és el que 
podreu trobar aquest nadal a Al-
boraia, les activitats i informació 
completa estan disponibles a la 
web municipal i al programa de 
Nadal.

Redacció

►Els Reis Mags, l'any passat durant la cavalcada

EL 28 SERÀ LA SANT SILVESTRE

FIRA
20, 21 i 22 Desembre - Plaça Constitució

PATROCINA I COL·LABORA; COL·LABORA;

PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 20:
17:30h _ Inauguració de la Fira. 
18:00h a 18:30h _ Cor  nadalenc “Amigos Amigó”  
alumnes Col·legi Sagrada Familia de Massamagrell.
18:30h a 19:00h _ Repartiment xocolatada i fartons.
18:30h a 20:30h _ Visita del Patge Reial.
20:30h a 22:00h _ Ball obert.

DISSABTE 21:
11:30h a 13:30h _ Visita del Patge Reial.
11:30h a 12:30h _ Zumba i Cubbá 
(Bailamos con Monia).
17:30h a 19:30h _ Taller de xapes nadalenques i 
tatus infantils. *Carpa Punt Violeta

17:30h a 17:45h _ Demostració de Taichí 
(Escuela Shen ITKA).
17:30h a 19:30h _ Bola de nadal i visita del Pare Noel.
20:00h a 21:00h _ Espectacle de Magia.
21:00h a 22:00h _ Coro Rociero “Villancicos navideños”.

DIUMENGE 22:
11:30h a 13:30h _ Tallers Infantils nadalencs.
11:30h a 12:30h _ Piloxing Barre (Bailamos con Monia).
12:30h a 13:30h _ Circ d’Elfs Màgics.
12:30h a 13:30h _ Taller de Defensa Personal
(Escuela Shen ITKA). *Carpa nº13
14:00h a 16:00h _ Caldera Solidària en Plaça Campanari.
16:30h a 18:30h _ Activitats Infantils nadalenques.
18:30h a 20:30h _ Visita del Patge Reial.
21:00h _ Clausura de la Fira amb Focs Arti�cials.

HORARI RECINTE FIRAL:
Divendres 20: 17:30h a 22:00h.
Dissabte 21: 11:00h/14:00h i 16:00h/22:00h.
Diumenge 22: 11:00h a 21:00h.
*La programació queda subjecta a possibles canvis 
en els actes per part de l'Associació.
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La Navidad llega a Mislata llena de sorpresas
LA CIUDAD CELEBRA POR PRIMERA VEZ LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA

El ambiente navideño ya es 
palpable en toda la ciudad 
de Mislata. Unas fechas es-

peciales y esperadas por todas y 
todos. Pero son los niños y niñas 
los que más disfrutan estas en-
trañables fechas. Ellos, y los más 
jóvenes serán los protagonistas 
indiscutibles de la Navidad mis-
latera, gracias a un gran abanico 
de actividades preparadas espe-
cialmente para ellos y ellas. 
   Pero sin duda la gran nove-
dad de este año tendrá lugar en 
las últimos compases del 2019. 
Por primera vez, los mislateros 
y mislateras podrán reunirse y 
dar la bienvenida al año nuevo 
todos juntos frente al consistorio 
en una gran fiesta para todos los 
públicos y que será de acceso li-
bre y gratuito. El evento, que se 
desarrollará desde las 23.30 ho-
ras hasta las 2 de la madrugada, 
contará con las tradicionales 
campanadas, un espectáculo 
pirotécnico de Caballer FX y la 
animación de Dj’s. 

Una fiesta que surge directa-
mente de un proyecto de partici-
pación juvenil, ‘Recrea Mislata’. 
“En los últimos meses estamos 
poniendo en marcha muchas de 
las propuestas que surgen direc-
tamente de procesos de parti-
cipación ciudadana, como este 
o ‘Mislata, La Suma de Todas y 
Todos’. Esta Nochevieja popu-
lar es la demostración de que la 
participación en Mislata siempre 
obtiene respuesta y que cumpli-
mos”, afirma Carlos Fernández 
Bielsa.  
   Es durante estas fechas cuando 
Mislata brilla con luz propia. Un 
año más,  todos los barrios de la 
localidad contarán. Las cientos 
de bombillas led de bajo impacto 
ambiental ya lucen en las plazas 
y calles de la ciudad junto a los 
tradicionales árboles de Navidad 
instalados en las plazas Victoria 
Kent, País Valenciano, Príncipe 
de Asturias y Avenida Grego-
rio Gea. También la fachada del 
consistorio municipal presenta 
una inmejorable imagen con su 

fachada cubierta por una cortina 
de luces blancas y cientos de flo-
res de Pascua.
  La avenida Gregorio Gea será 
posiblemente uno de los puntos 
más visitados por las familias de 
Mislata. Allí estará instalado el 
tradicional Mercado Navideño 
hasta la misma Nochebuena. Y el 
segundo lugar de la ciudad más 
concurrido será sin duda la Plaza 
Mayo, con el Almassil de Miquel 
Navarro como testigo, donde los 
niños y niñas disfrutarán con la 
Feria de Atracciones hasta el fin 
de las fiestas.
  Los verdaderos protagonistas 
de la navidad, son los pequeños 
de casa, y para ellos, el Ayunta-
miento de Mislata ha programa-
do una serie de actividades para 
que tengan unas navidades lle-
nas de aprendizaje y entreteni-
miento. 
  El viernes 20 por la tarde ten-
drá lugar la Fiesta de Navidad, 
donde se entregarán los premios 
del concurso Carta a los Reyes 
Magos 2019 y se representará la 

obra de teatro infantil "LUDWIG 
y el duro perdido", interpretada 
por el grupo La Máquina. El día 
23, es el turno del taller de ma-
nualidades navideñas “Adorna la 
Navidad”. 

Campamento
El campamento urbano de “La 
Escoleta de Nadal” es otro fijo de 
esta época,  un sinfín de  activi-
dades para niños y niñas de 6 a 
12 años y que se celebra en dos 
fases, del 26 al 28 de diciembre y 
del 2 al 4 de enero. Los y las jóve-
nes de entre 12 y 30 años tienen 
también espacio con el “Nadal 
Actiu 2019” una programación 
ofrecida por la concejalía de Ju-
ventud.  Juegos de mesa, talle-
res, deportes, actuaciones, cine, 
premios,  sorpresas y hasta una 
Escape Room son las actividades 
que se llevarán a cabo del 23 de 
diciembre hasta el 3 de enero. 
El día grande en las Navidades 
de Mislata es la Cabalgata de Re-
yes del día 5 de enero. Una fecha 
que se ha convertido en uno de 

los eventos con mayor participa-
ción ciudadanas de todo el año. 
Las calles del centro de Mislata 
se llenan de miles y miles de ve-
cinos que salen en familia a sa-
ludar a Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente en su camino 
hasta el balcón del ayuntamien-
to desde el que se dirigen a los 
cientos de presentes que abarro-
tan la plaza de la Constitución.  

Desfile
Un desfile que se prepara du-
rante casi todo el año y donde 
cerca de un millar de personas, 
pertenecientes a comisiones de 
fallas, asociaciones y entidades, 
trabajan para llenar las calles 
de la localidad de L’Horta Sud 
de luz, color, música y alegría. 
Y el día de antes, el sábado 4 de 
enero, los propios Pajes Reales 
adelantarán su visita a la ciudad 
visitando tres de sus plazas, país 
Valenciano, Victoria Kent y Prín-
cipe de Asturias, para recoger las 
cartas de todos los niños y niñas 
mislateros. 

Redacció

► Actividades en la calle para los más pequeños                                                                                    ► La llegada de los Reyes Magos a Mislata es el acto más multitudinario
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Les activitats nadalenques arriben a Benetússer
EL DIA 4 ELS PATGES REIALS ACUDIRAN A LA POBLACIÓ I EL DIA 5 ELS REIS

Com cada any l'Ajuntament 
de Benetússer ha prepa-
rat un carregat programa 

d'activitats amb motiu de les fes-
tes nadalenques. Se va celebrar 
un mercat nadalenc el 15 de des-
embre al mercat municipal amb 
la participació dels comerciants i 
diverses associacions. 
   A partir d'ara la població aco-
llirà nombrosos actes per a tots 
els públics. Els amants dels na-

dals podran gaudir de la cercavi-
la de Hawwara i Túzer el dia 21 
per el matí amb eixida des del 
CIJ.
   També destaca en el pla musi-
cal aquest mateix dia la passeja-
da de Nadal de la Unió Musical i, 
a l'endemà, el concert de Nadal 
de la Coral Ntra. Sra de l'Socors a 
la capella de l'institut.
   Una altra important cita del 
calendiario és la V Sant Silvestre 
Solidària a benefici de el banc 

d'aliments de Creu Roja el dia 27 
a les 20h. Des de les 19h estaran 
obertes les inscripcions per par-
ticipar-hi.
   Per fer-ho només caldrà 
col·laborar amb al menys un 
quilo productes per a la hi-
giene. El cap d'any novament 
s'organitzarà una festa a la 
plaça de l'Església animada per 
l'Orquestra Nexus que tocarà el 
seu repertori amb música actual 
i clàssics de l'pop i de rock.

Tampoc falta a la programa-
ció nadalenca la visita dels Reis 
Mags d'Orient. El dia 4 ens visi-
taran els patges reials a la plaça 
de l'Ajuntament a les 11h i el dia 
5 gaudirem de la cavalcada de 
reis. Els seus majestats rebran als 
infants a partir de les 16.30h en 
l'escenari de Centre Cultural El 
Molí per a posteriorment salu-
dar des del balcó de l'edifici de 
l'Ajuntament i repartir centenars 
de quilos de caramels i joguines 

pels carrers del municipi . Tam-
bé es pot visitar aquests dies el 
Betlem que està instal·lat al xalet 
de la Xapa. Pare Noel es deixarà 
veure el divendres 20 de desem-
bre a les 19h al carrer Cervantes, 
74.
   A més el Centre Cultural El Molí 
també tindrà durant les festes 
nadalenques una programació 
especial com el Teatre de Nadal 
Solidari de Grup Drama el dia 28 
a les 19.30h.

Redacció

► Benetússer celebra nombrosos actes amb motiu de les festes de Nadal
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QUART DE POBLET
LES ASSOCIACIONS 
PARTICIPEN EN LES 
ACTIVITATS DE NADAL

Fira, activitats al carrer, cinema i
visites reals, el Nadal a Burjassot
EL CINEMA TÍVOLI ACULL TRES NOVES PEL·LÍCULES 

Els carrers de Quart de Poblet ja 
estan il·luminades i immerses 
en un ambient nadalenc que 
convida a recórrer els princi-
pals comerços del municipi i 
que ajuda a visibilitzar l'oferta 
de serveis amb què compta el 
poble, motivant a fer les com-
pres nadalenques localment. 
L'alcaldessa, Carmen Martí-
nez, el regidor de Comerç, Án-
gel Lorente, i el president de 
l'Associació de Comerciants de 
Quart de Poblet (ACQ), Juan Bo-
rrego, van ser els encarregats de 
donar l'inici a l'eixida oficial a la 
campanya nadalenca supervi-
sant l'encesa .
  Durant el mes de desembre, 
es podrà gaudir de diverses ac-
tivitats preparades per les di-
ferents associacions i àrees de 
l'Ajuntament. La tradicional Fi-
reta de Nadal tindrà lloc els dies 
27 i 28 de desembre, de 10:30 a 
14: 00h. i de 16:30 a 20:30 h., al 
pavelló de el poliesportiu muni-
cipal. Des de l'àrea de Gent Gran 
s'organitzaran eixides culturals, 
balls i sopars i des de Cultura, a 
part dels tradicionals concerts 
de Nadal, està programat el tea-
tre musical "Descobrint l'Illa 
de l'Tresor" per al dilluns 23 de 
desembre, a les 17 : 30 i 19:00 h.

Burjassot va a vivir una gran 
Navidad con actividades 
pensadas para todas las 

edades. El cap de setmana de l'20 
a l'22 de desembre, la Fira obrirà 
les seues portes també divendres 
a les 17:30 hores i com a activitats 
destacades del cap de setma-
na, dissabte a les 12:00 hores hi 
haurà classe de zumba realitza-
da per Rafa Fenollar i Maite Rei, 
professors de les Escoles Espor-
tives Municipals. El mateix dissa-
bte i també diumenge, a les 12:00 
hores, farà novament tallers per 
als més menuts. I, el diumen-
ge 22 de desembre, també a les 
12:00 hores, la Coral de les Sitges 

oferirà un concert patrocinat per 
AVALARTE.
  Després de dos intensos caps de 
setmana, el divendres 27 de des-
embre tornarà a obrir les portes 
la Fira que, en aquest cas, tindrà 
també el ball com a protagonista 
amb l'exhibició, a càrrec d'Ángel 
Ramírez, el dissabte 28 de des-
embre a les 12: 00 hores. Així ma-
teix, tant dissabte com diumen-
ge, a les 12:00 hores, hi haurà 
tallers per als més menuts, amb 
pinta cares, tallers de macramé i 
de pintar el Nadal.
  I, l'últim cap de setmana de la 
Fira, ja entrats en l'any 2020, 
també hi haurà activitats pensa-
des per a totes les edats. Després 

de l'obertura de la mateixa el 
divendres 3 de gener a les 17:30 
hores, dissabte a les 12:00 hores 
novament Ángel Ramírez farà 
una exhibició de ball i, hi haurà, 
tant dissabte com diumenge, a 
les 12:00 hores, tallers per als 
més menuts.

Fira
Per acomiadar la fira, el diumen-
ge 5 de gener en horari de 11:00 
a 13:00 hores els Patges Reials vi-
sitaran l'antic Mercat Municipal 
i s'ubicarà una bústia perquè els 
xiquets i xiquetes, i grans pugan 
dipositar les seues cartes per als 
Reis Mags.
   Per altra banda, l'àrea de Cultu-

ra i Joventut de l'Ajuntament de 
Burjassot, dirigida per Estefanía 
Ballesteros, ja ho té tot preparat 
perquè els i les jovens de Bur-
jassot gaudeixen d'unes vacan-
ces de Nadal molt especials en 
la "Escola de Nadal 2019/2020" 
que, com és tradicional, es des-
envoluparà a les instal·lacions de 
la Casa de Cultura.

Cinema
En vigílies de Nadal, el cinema 
Tívoli de Burjassot acull tres no-
ves pel·lícules que es projecta-
ran a la sala fosca, de l'20 a l'22 
de desembre: "El temps amb tu", 
"Els àngels de Charlie" i "Si jo fos 
ric".

Redacció

► Nombroses activitats al carrer                                                                                                                   ► Els Reis Mags van visitar Burjassot

MELIANA
ACULL EL 43É CONCURS DE 
BETLEMS
Segons explica la regidora de 
Festes de Meliana, Maria Pilar 
Asensio, “conjuntament amb 
la Penya la Forca i dels mestres 
betlemistes, s’organitza el 43é 
Concurs de Betlems, que a Me-
liana a i Roca compta amb al-
guns muntatges monumentals 
de renom, però en el qual par-
ticipen diferents famílies i enti-
tats del poble”. 
   Els dies 18 i 19, el jurat farà el 
recorregut pels domiclis dels di-
ferents participants, mentre que 
el 28 de desembre serà el lliu-
rament dels premis en què, un 
any més, l’Orquestra de Plectre 
interpretarà diverses nadales. A 
més, els dies 26 i 27 de desem-
bre hi haurà tallers, activitats i 
màgia per als xiquets i les xique-
tes.
  Respecte de la festa dels Reis, el 
dia 3 de gener serà la visita del 
patge reial, l’endemà de matí 
serà l’activitat d’animació per a 
tota la família “Canta, juga i ba-
lla”. I, finalment, la vesprada del 
diumenge 5 serà la tradicional 
cavalcada dels Reis pel recorre-
gut habitual, prèvia la recepció 
a l’església dels Sants Joans i 
l’Ajuntament de Meliana.
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Els Reis Mags arribaran en metro a la 
localitat i participaran en la cavalcada
FINS AL 23 DE DESEMBRE LES COMPRES A RAFELBUNYOL PODEN TINDRE PREMI

Rafelbunyol es prepara ja 
per a donar la benvingu-
da al Nadal amb un ampli 

programa d'actes que comença-
ran el dilluns 23 de desembre 
amb l'inici de la XVI Escola de 
Nadal. Organitzada per la Re-
gidoria de Joventut, més de 50 
xiquets i xiquetes d'entre 3 a 12 
anys, realitzaran excursions, tre-
balls manuals i jocs didàctics, 
entre moltes altres activitats. 
Una iniciativa municipal que vol 
facilitar la conciliació dels hora-
ris laborals amb les festivitats i 
vacances escolars.
  Uns dies replets d'activitats 
on no hi ha moment per a 
l'avorriment, ja que es realitza-
ran diverses eixides com una ex-
cursió a Expojove, una visita a la 

Residència Verge del Miracle per 
a cantar nadales als majors i ac-
tivitats esportives. Mentrestant, 
l'Associació Local d'Empreses 
i Comerços, ALEC Rafelbunyol 
ha caldejat l'ambient amb una 
campanya per a impulsar la ven-
da en el comerç local a través de 
promocions i sorteigs en els co-
merços associats. Fins al 23 de 
desembre les compres a Rafel-
bunyol poden tindre premi, com 
una cistella valorada en 2000 € o 
3 vals de compra de 100 € cadas-
cú.
  Com ja és tradició, la música 
serà la gran protagonista del Na-
dal. La primera cita serà amb els 
xiquets i xiquetes de la Banda de 
"La Primitiva" i les seues nadales 
pels carrers del municipi el 22 de 
desembre a partir de les 11 hores 

amb el "Nadal al carrer".
  La programació cultural conti-
nua el divendres 27 de desembre 
a les 19.30 en l'Auditori amb el 
tradicional "Concert del Nadal" 
de la Societat Musical "La Primi-
tiva" i el dissabte 28 a les 20 hores 
en la Parròquia amb el Concert 
de la Coral Cantarella Jovenalla.

Cap d'any
Per segon any, l'Ajuntament 
contribuirà a donar la benvin-
guda a l'any nou com es mereix 
amb una gran festa. A partir de 
les 00.30 hores de la nit de Cap 
d'any, els veïns i veïnes que ho 
desitgen podran ballar i gaudir 
de la música en la Carpa Munici-
pal amb DJ instal·lada a plaça de 
la Corona.
 L'acte més tradicional i multi-

tudinari d'aquestes festes a Ra-
felbunyol serà la Cavalcada dels 
Reis Mags, que tornaran a ser 
ecològics i arribaran en metro a 
la localitat.

Recorregut
Ses Majestats els Reis agafaran 
les seues carrosses per a recórrer 
els carrers Rafelbunyol amb una 
parada obligada a la Residència 
de Majors Verge del Miracle, a on 
lliuraran un present a tots i totes 
les residents, acompanyats per la 
Banda de Música "La Primitiva".
  Ninots, patges reals, coreogra-
fies, caramels i il·lusió, ompliran 
el carrer Magdalena fins a la por-
ta de l'Ajuntament. Després, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar cridaran a 
cada xiquet i xiqueta a l'escenari 
per a recollir el seu regal.

Redacció

► Els més menuts de la població van a la residència a felicitar les festes                                                                        ► La cavalcada és un dels actes més multitudinaris

EL PUIG
L'AJUNTAMENT ANIMA A 
COMPRAR AL COMERÇ 
LOCAL
El dia 23 de desembre, de 17.30 
a 20:30h, el Pare Noe visitarà el 
puig i hi haurà tallers infantils al 
carrer Josep Monterde. També 
la coral Julio Ribelles, realitzarà 
un recital de nadal, pels carrers 
comercials i s'atorgarà un xico-
tet distintiu als comerços del 
Puig que porten actius més de 
45 anys (Orxateria la Jijonenca, 
Carnisseria Jaime, Perruqueria 
Guinart, Pensió Borja, Estanc 
Jorge Llavador i el  Bar Toni).
Segons expliquen des de 
l'ajuntament "Els xicotets co-
merços protagonitzen la vida 
diària dels pobles, contribuint a 
una economia viva, segura, co-
mercialment justa, socialment 
equitativa, culturalment diversa 
i generadora d'ocupació estable 
local. Els diners que invertim 
a les botigues locals, continua 
circulant  contribuint al desen-
volupament econòmic del nos-
tre entorn més pròxim. Aqueix 
benefici,  reverteix en el nostre 
favor redistribuint-se a persones 
i famílies pròximes".
  Des de l'ajuntament ani-
men a "aquest Nadal tenim 
l'oportunitat de promoure un 
comerç sostenible i responsa-
ble, a través dels nostres hàbits 
de compra diaris i apostant pel 
comerç local i de proximitat".
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VIST EN &
Ramón Mari, alcalde d’Albal: 
“Van viure una nit més que especial amb la 
celebració de la XVII Gala de l’esport local. 
Va ser una jornada marcada per 10 històries 
exemplars, pels seus mèrits i triomfs, per 
la superació i per les emocions que ens 
despertaren. Enhorabona a tots els premiats 
i premiades”.

Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna:  
Lleva varios años 
visitando los comercios 
locales de la localidad 
y dándolos a conocer 
a través de sus redes 
sociales dónde lo 
siguen más de diez mil 
personas.

Andres campos, diputado 
provincial y teniente alcalde de 
Torrent: 
“Jornada provechosa junto mis 
compañeros y compañeras 
de l’#HortaSud, donde hemos 
tenido la oportunidad de 
debatir junto a la Consellera de 
Sanidad, Ana Barceló, para ver 
la manera de mejorar la sanidad 
en nuestra comarca”.

Carlos Fernandez Bielsa, 
diputado y alcalde de Mislata: 
“Día internacional por la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres. Hemos 
logrado muchos avances en 
derechos y libertades, pero 
ahora más q nunca debemos 
protegerlos y multiplicarlos. 
No a la violencia machista!”.

Paco Gómez, alcalde de 
Massamagrell: 
Actuó haciendo un 
play back en la gala 
de la Asociación de 
Discapacitados de 
Massamagrell (Adisma). 
“No dudamos en colaborar 
con ellos por una buena 
causa”, explicó en su 
Facebook.)”.

Mancomunitat del Carraixet:
 “Des dels Serveis Socials de la 
Mancomunitat de Carraixet es va dur 
a terme la I JORNADA DE DIVERSITAT 
FUNCIONAL “UNIVERS DIVERS”  on es 
va realitzar una gymcana amb varies 
activitats per a poder ficarse “en la pell 
de” persones sordes, cegues i amb 
diversitat funcional. El objectiu principal 
va ser visibilitzar i promoure la inclusió 
social plena d’aquests col·lectius”.

Luisa Salvador, 
alcaldessa del Puig:  
“Aquest mati en la taula de la Creu 
Roja. El Puig com sempre solidari 
amb tots”. 

Fran López, alcalde de 
Rafelbunyol:  
“Junt amb la meua companya 
regidora i amiga, Alicia Piquer, 
he participat a una sessió 
de l’històric Tribunal de les 
Aigües, on s’han tractat 
temes relatius a les sèquies 
del nostre territori, vitals per 
a l’agricultura i la vida”.
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Nombroses activitats a Paterna per Nadal
LA PROGRAMACIÓ NADALENCA ES REALITZA EN NOMBROSOS PUNTS DE LA LOCALITAT

L'Ajuntament de Paterna ha 
preparat per a aquests dies 
de Nadal nombroses activi-

tats sobretot dirigides als més xi-
cotets de la família. Els actes co-
mençaran el dia 26. Durant tota 
la vesprada hi haurà activitats 
per als més menuts des de gim-
cana fins a teatre. Tot a l'Auditori 
Antonio Cabeza.
   El divendres 27 les activitats es-
tan repartides al llarg de tot el dia. 
Per als més joves a la Carpa Jove, 
que estarà ubicada a l'esplanada 
del coetòdrom hi haurà jocs. 
Després a la vesprada hi hauran 

dues funcions, una a les 17.30 
i una altra a les 19.30h, al teatre 
Antonio Ferrandis. Després a les 
20h tindrà lloc la tradicional cur-
sa Sant Silvestre, a la qual tots els 
anys assisteixen milers de veïns 
i veïnes. L'eixida també serà des 
de l'esplanada de l'coetòdrom.
   El dissabte 28 de desembre 
l'activitat comença amb músi-
ca. Concert de Nadal per part 
de Centre Musical Paterner. A la 
vesprada, l'activitat es trasllada a 
la Plaça del Poble. Hi haurà una 
caseta real on deixar les cartes i 
nombrosos tallers i contacontes. 
Les activitats començaran a les 

17h i es prolongaran fins a les 
20h.
   El diumenge 29 torna la músi-
ca a Paterna de la mà de la Unió 
Musical Santa Cecília. Un tradi-
cional concert que tindrà lloc al 
teatre Capri a les 11h.
Pel que fa a les activitats infantils 
es tornaran a realitzar en la Plaça 
del Poble. Tallers i teatre des de 
les 11 fins a les 13.30.
    La fi d'any es tornarà a celebrar 
un any més a Paterna. La gran 
festa començarà a les 23:45 a 
l'esplanada de l'Coetòdrom.
Els dies 2 i 3 tornen les activitats 
infantils aquest cas a l'auditori 

Antonio Cabeza.

Reis Mags
El dia 4 torna la màgia real. Des 
de les 17h fins a les 20h a la Plaça 
del Poble es podran lliurar les 
cartes als patges reials. A més, hi 
haurà activitats i contacontes.
Però sens dubte el dia gran de les 
festes serà la cavalcada dels Reis 
Mags. 
   Començarà a les 18h i recorrerà 
els principals carrers de la locali-
tat de Paterna des de l'avinguda 
Vicente Mortes fins arribar al 
Gran Teatre Antonio Ferrandis 
on terminirà la cavalcada.

Redacció

► Encesa de les llums

PATERNA TRIPLICA 
LAS TRAMITACIONES 
DE EXPEDIENTES DE 
DEPENDENCIA

El sistema de atención a la De-
pendencia del Ayuntamiento de 
Paterna ha triplicado en los últi-
mos dos años el número de ex-
pedientes tramitados, con una 
media de 100 registros por mes 
solo en el último año. 
  Así lo ha anunciado la conce-
jala de Inclusión Social y Políti-
cas de Igualdad, Isabel Segura 
quien ha señalado que “Paterna 
se encuentra entre los munici-
pios de más de más de 50.000 
habitantes que lideran el listado 
de ejecución de solicitudes en la 
Comunitat, con más de 750 ex-
pedientes resueltos en 2019”.  Y 
en ese sentido la concejala ha 
destacadoque “desde que fue-
ran trasferidas las solicitudes de 
Dependencia desde la Genera-
litat, todo el personal del área 
está realizando un gran esfuerzo 
para gestionar y tramitarlos ex-
pedientes acotando los tiempos 
de resolución de los mismos”.
  En concreto, en los últimos 
años,tras el aumento de expe-
dientes, se sigue trabajando 
para poder dar una respuesta 
más rápida a los atrasos que ha-
yan podido generarse desde el 
área de Bienestar Social. 
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L’Ajuntament d’Alfafar orga-
niza, un año más, una serie 
de actividades navideñas 

dirigidas a todos los públicos. 
Así, las concejalías de Cultura, 
Juventud, Mercados, Comercio e 
Igualdad han trabajado conjun-
tamente para diseñar y organizar 
una programación variada que 
empezará el 14 de diciembre y 
finalizará el 5 de enero.
   Las actividades comenzarán 
con el concurso de belenes de 
las fallas y el primer fin de se-
mana arrancará con una agenda 
muy apretada con la que los ve-
cinos y vecinas de Alfafar podrán 
disfrutar de una exhibición de 
baile por parte de Alfafar Balla 
Danses y la rondalla So de Bassi, 
del mercado navideño solidario 

y del concierto de Navidad de la 
orquesta Pulso y Púa Celia Giner 
junto con el Coro de Alfafar.
   La semana del 16 de diciembre 
comenzará con un taller de ma-
quillaje, seguido de actuaciones 
musicales en el Centro Muni-
cipal de Mayores, teatro con el 
musical “La Vida es Bella”, talle-
res de dulces navideños o una 
velada para la tercera edad con 
las actuaciones de Carlos Barfi y 
Mariló Salas. 
   El sábado 21 a mediodía se lle-
vará a cabo la campaña para la 
promoción de juguetes no se-
xistas y no violentos además de 
talleres y sorteos en el Mercado 
Municipal y el certamen de vi-
llancicos. El domingo habrá un 
paseo de Navidad y conciertos 
del Centro Instructivo Musical 

de Alfafar (CIMA) y la Agrupa-
ción Musical Orba (AMO).
  La semana del 24 al 29, y apro-
vechando que los y las escolares 
están disfrutando de sus vaca-
ciones navideñas, se concentra 
la mayor oferta de actividades 
para los más jóvenes con activi-
dades infantiles, talleres, espec-
táculos infantiles, curso de acua-
rela para menores de entre 5 y 16 
años, cine infantil o el torneo de 
fútbol solidario “Ningún niño ni 
niña sin juguete”.

Fin de año
Además, uno de los actos centra-
les de esta festividad será el or-
ganizado para la noche del 31 de 
diciembre, día en el que los y las 
alfafarenses despedirán el nuevo 
año y celebrarán con fraternidad 

la llegada del 2020 en la fiesta de 
fin de año.
  La última semana de la progra-
mación de navidad arrancará el 
día 2 con el taller de elaboración 
de botes de Navidad, los espec-
táculos infantiles “Cantando y 
la magia por delante”, Animagic, 
las navidades de Álex y Fiesta 
Clown. Una serie de actividades 
que tendrán su colofón y punto y 
final con la visita de los pajes de 
los Reyes Magos y en la tradicio-
nal Cabalgata de los Reyes Ma-
gos por las calles del municipio 
el día 5 de enero.Con esta pro-
gramación, l’Ajuntament quiere 
celebrar unas fiestas de Navidad 
dando el protagonismo a la ciu-
dadanía de Alfafar y, en especial, 
a los más pequeños y pequeñas 
del municipio. 

Alfafar organiza una variada 
programación navideña
TALLERES, ESPECTÁCULOS INFANTILES, VELADAS PARA LA TERCERA EDAD, LA FIESTA DE 
FIN DE AÑO O LA CABALGATA DE LOS REYES 

Redacción

► El Ayuntamiento de Alfafar organiza numerosas actividades sobre todo dirigidas al público infantil como talleres, pintacaras o espectáculos.

ALFAFAR
EN MARCHA LA INICIATIVA 
SOLIDARIA “NADALS 
ENTRANYABLES” 

L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de su concejalía de Bienestar 
Social y en coordinación con la 
Dirección General de Personas 
Mayores de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
organiza el programa “Nadals 
Entranyables”. Esta iniciativa, 
que se encuentra enmarcada en 
los programas de Autonomía y 
de Envejecimiento Activo del 
consistorio, ofrece una alternati-
va a personas mayores que estén 
solas para pasar la Navidad en 
compañía. 
  Así, el programa va dirigido a 
las personas mayores que pue-
dan realizar por sí solas las acti-
vidades básicas de la vida diaria, 
que vivan solas, no tengan fami-
lia o presenten conflicto grave y 
tengan dificultades de socializa-
ción, es decir de conexión con 
otros grupos de iguales o asocia-
ciones. 
  En ese sentido, “Nadals Entran-
yables” incluye una estancia de 
5 días (4 noches), del 23 al 27 
de diciembre de 2019, en un ho-
tel situado en un municipio de 
la costa en cada una de las tres 
provincias de la Comunidad 
Valenciana (Alicante, Castellón 
y Valencia) en régimen de pen-
sión completa. Incluye además 
transporte de ida y vuelta hasta 
el establecimiento hotelero des-
de la estación de autobuses de 
Valencia y cena especial de No-
chebuena y comida especial de 
Navidad. En el caso de Alfafar, 
serán 12 personas las que disfru-
ten este año de la iniciativa. 
  “Nadals Entranyables” busca 
dar respuesta a una competen-
cia de intervención social mu-
nicipal como es el aislamiento y 
la soledad de algunas personas 
mayores, pero también es una 
buena herramienta de detección 
y atención a este tipo de perso-
nas con diagnóstico grave de ais-
lamiento.

ALFAFAR EL ALCALDE 
DONA UNA FIGURA DEL NIÑO 
JESÚS AL BELÉN MUNICIPAL 
El alcalde de Alfafar, Juan Ra-
món Adsuara, ha donado este 
fin de semana la figura del niño 
Jesús al Belén municipal situado 
en la Plaça de l’Ajuntament de 
Alfafar. La figura, que acompañó 
al edil durante su infancia, ha 
sido añadida a esta representa-
ción después de que, el pasado 
año, la anterior figura fuera sus-
traída.  
  Con este gesto, el Belén muni-
cipal de Alfafar recupera así una 
de las figuras más representati-
vas y emblemáticas.

Comprar en el comercio 
local tiene premio

L’Ajuntament d’Alfafar, a 
través de su Agencia de 
Desarrollo Local de (ADL), 

vuelve a organizar un año más 
la campaña “Disfruta del Nadal 
al Comerç Local d’Alfafar”, una 
iniciativa municipal que busca 
poner en valor los valores únicos 
del comercio de proximidad, en 
especial durante las fiestas navi-
deñas. 
  De esta forma, la ADL, con la 
colaboración de Mercat Munici-
pal y el Espai Jove, ha preparado 
una programación especial bajo 
la etiqueta “Nadal al Comerç Lo-
cal” y que se integra por primera 
vez dentro de la programación 

local de Navidad. 
  Entre las novedades, destaca 
la organización de la primera 
“Marxa del Nadal” el 27 de di-
ciembre, una macro evento lúdi-
co y deportivo en el que vecinos, 
vecinas y visitantes recorrerán 
con sus mejores disfraces navi-
deños las calles de la localidad, 
para participar en los sorteos de 
regalos que realizarán comer-
ciantes locales y disfrutar de una 
buena merienda navideña, mú-
sica y animación. 

Acto solidario
Asimismo, el evento tendrá un 
marcado carácter solidario, ya 
que para obtener un dorsal los 

NUEVA CAMPAÑA EN ALFAFAR
Redacció

participantes entregarán un kilo 
de alimentos no perecederos a 
la Asociación Cáritas. 
  Por su parte, los más pequeños 
y pequeñas tienen una cita con 
el nuevo “Sambori del Nadal”, 
una jornada con juegos gigan-
tes de navidad y la visita de Papa 
Noel el día 23 de diciembre, en-
tre otras sorpresas patrocinadas 
por Comerç Alfafar. 
  También las y los jóvenes del 
municipio pueden participar en 
los nuevos “Talleres juveniles de 
Nadal” impartidos por comer-
ciantes locales en el Espai Jove, 
que buscan acercar la actividad 
comercial de proximidad entre 
el público más joven.
  A la campaña se suma Mer-
cats d’Alfafar con actividades 
y talleres tanto en el entorno 
del Mercado Municipal como 
de los mercados ambulantes 
del barrio Orba y de la Plaça de 
l’Ajuntament. 
  Por su parte, Acypal ha prepa-

rado grandes descuentos por las 
compras realizadas en los co-
mercios asociados: se sortearán 
50 vales descuento por valor de 
30 euros para las compras navi-
deñas.
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Torrent se prepara para vi-
vir unas intensas fiestas 
navideñas con una agenda 

con actividades culturales, tradi-
cionales, deportivas o musicales.
   El calendario de este año inclu-
ye grandes novedades. Los niños 
y niñas podrán disfrutar de las 
primeras campanadas infantiles 
de la historia de la ciudad el día 
31 por la mañana o la presencia 
de Papá Noel, que acompañará 
a los más pequeños y pequeñas 
en la Carpa de Nadal, instalada a 
los pies de la Torre. Por su parte, 
los más mayores darán la bien-
venida a 2020 desde la Casa de la 
Cultura, tomando las uvas al rit-
mo que marque las campanadas 
del reloj recientemente restaura-
do por el consistorio. Otras de las 
propuestas que hará las delicias 
de los vecinos de Torrent y de 
toda la comarca es el montaje 
del primer Belén municipal, que 
contará con alrededor de 20 m2, 
más de 150 figuras y un gran nú-
mero de escenas; o la exposición 
de Playmobils, la más grande de 
toda la Comunitat Valenciana, 
que por segundo año consecu-
tivo visita Torrent durante todas 
las fiestas.

Calendario
El viernes 20 a las 19 h quedará 
inaugurada la Carpa de Nadal. 

A partir del 21 de diciembre, los 
niños y niñas iniciarán una pro-
gramación repleta de activida-
des, talleres y juegos, donde des-
taca la visita, por primera vez, de 
Papá Noel, que llegará el día 24. 
Todos los días habrá actividades: 
cine, pintacaras, juegos de mesa 
y hasta un Escape Room.
Además, otra alternativa para 
disfrutar de las Navidades es el 
circo, que aterriza por primera 
vez en Torrent y estará hasta el 6 
de enero

Sant Silvestre 
Como cada año, no puede faltar 
en Torrent la carrera más espe-
rada y multitudinaria: la San Sil-
vestre; un evento deportivo que, 
año tras año, reúne a personajes 
de cuento, históricos o literarios 
y que tendrá lugar el día 27 a las 
19.30 h desde la plaza Mayor.     
   Por otra parte, la tradición de 
montar belenes está muy arrai-
gada en Torrent y, por este mo-
tivo, una de las propuestas fami-
liares para estas navidades es la 
Ruta de los Belenes. Por primera 
vez en la historia, Torrent dis-
pondrá de un monumental Be-
lén municipal, el más grande que 
se ha montado hasta la fecha en 
la ciudad, desarrollado por los 
maestros belenistas José Albace-
te y Juanjo Chinesta. 
   Con estilo histórico y hebreo, 

los 20 m2 darán una visión glo-
bal de cómo era la vida en la épo-
ca, mediante escenas cotidianas 
como casas o talleres artesanos. 
El Belén municipal podrá visitar-
se a partir del 8 de diciembre en 
la plaza Obispo Benlloch, nº 4.
   La Ruta de Belenes se comple-
ta también con los nacimientos 
ubicados en la Casa de la Cul-
tura de la localidad y de la AVV 
La Torre en el Antic Mercat, o los 
belenes de Playmobil en la sala 
cívica del Antic Mercat, el Tradi-
cional de la Asociación Belenista 
de Torrent en el Museu Comar-
cal, el de la Semana Santa en la 
Casa Museu de Setmana Santa o 
el de la parroquia de Ntra. Sra. de 
Monte-Sión. 

Campanadas infantiles 
Otra de las grandes novedades 
de este año, será los niños y ni-
ñas podrán recibir el 2020 a las 
12 de la mañana acompañados 
de sus familias en las primeras 
Campanadas Infantiles de la his-
toria, en la plaza Unión Musical. 
Una fiesta que acercará a los más 
pequeños y pequeñas la tradi-
ción de comer las 12 uvas de una 
manera muy especial y torren-
tina: en lugar de uvas, acompa-
ñarán el sonido de cada una de 
las 12 campanadas con las “xo-
cosortines”, pequeñas porciones 
de chocolate torrentino que se 

repartirá entre los niños y niñas 
asistentes que, además, podrán 
brindar con un delicioso zumo 
de naranja recién exprimido y 
servido por el Consell Agrari Mu-
nicipal. 
   La fiesta dará comienzo una 
hora antes, a las 11 horas, con 
música y baile y espectáculo a 
cargo de los protagonistas de la 
programación infantil de la te-
levisión pública valenciana Els 
Bíters, y continuará después de 
las campanadas con el concierto 
de la banda valenciana Ramo-
nets. “Se trata de una original 
iniciativa para llevar uno de los 
momentos más importantes del 
año, las campanadas, también a 
los más pequeños y pequeñas”, 
ha explicado la concejala de Cul-
tura, Susi Ferrer.

Noche vieja 
El reloj de la Casa de la Cultura 
marcará el inicio del Año Nuevo
Por la noche, llegará el momen-
to para despedir el año 2019 
y dar la bienvenida a 2020. En 
esta ocasión, los torrentinos y 
torrentinas, cargados de bue-
nos propósitos para el año nue-
vo, se reunirán en la Casa de la 
Cultura y podrán seguir las 12 
campanadas con cava y uvas en 
el histórico reloj, que ha sido re-
cientemente restaurado por el 
consistorio. Seguidamente, tras 

Torrent dará las campanadas a las 12h 
para los pequeños con chocolate
EL AYUNTAMIENTO HA PREPARADO UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Redacción

TORRENT
CAMPAÑA PARA FOMENTAR 
LAS COMPRAS LOCALES
A través de la empresa munici-
pal Idea’t, el consistorio fomenta 
el comercio local y ha diseñado 
una serie de campañas para que 
los torrentinos y torrentinas rea-
licen sus compras navideñas en 
estos días festivos en los nego-
cios locales. Así, los comercios 
participantes harán entrega de 
boletos a su clientela para llevar 
a cabo diferentes acciones o sor-
teos.
  Idea’t también propone el 
Trenet de Nadal, que volverá a 
recorrer las calles de la ciudad 
y, este año, aumenta de tres a 
cuatro días. Como novedad, el 
trenecito visitará la zona de Parc 
Central. 
  Este año, Idea’t también par-
ticipará en la San Silvestre, re-
partiendo premios a los mejores 
disfraces. Cada uno de los gana-
dores recibirá como premio un 
importe económico para com-
prar en el comercio local.

Torrent cuenta 
con la exposición 
de Playmobil 
más grande de la 
Comunitat

La exposición Playmobil de 
Torrent es la más grande de 
toda la Comunitat Valen-

ciana, cuenta con alrededor de 
5.000 figuras y más de 100.000 
piezas, todo ello formando 13 
dioramas de distintas temáticas. 
De esta forma, el Antic Mercat se 
convierte, por segundo año con-
secutivo, en un punto referencial 
del mundo Playmobil.
    Para esta puesta en escena, 
treinta integrantes de la asocia-

ción organizadora, AESCLICK 
(Asociación Española de Co-
leccionistas de Playmobil), han 
dedicado tres días enteros para 
montar los dioramas, algunos de 
los cuales tienen hasta 20 metros 
y cuentan con un  trabajo muy 
laborioso y minucioso
Al igual que el año pasado, los 
amantes del mundo Playmobil 
podrán participar en el entrete-
nido juego del click escondido, 
una prueba para que los visi-
tantes busquen en los diferentes 

TIENE MÁS DE 100.000 PIEZAS
Redacció

dioramas ocho figuritas de te-
mática variadas. Por ello, en la 
entrada se les hará entrega de un 
folleto para que sitúen al click 
escondido, que depositarán en 
una urna, participando en un 
sorteo para ganar uno de los lo-
tes de Playmobil.  Los clicks de 
este año están relacionados con 
la temática de la nueva película 
estrenada sobre Playmobil.
   De igual manera, en la expo-
sición se dispondrá de merca-
dillo que pondrá en contacto a 
coleccionistas y compradores 
de toda la geografía española, 
pudiendo adquirir todo tipo de 
piezas. Este estará abierto los si-

guientes fines de semana: 13, 14 
y 15 de diciembre; el 20, 21 y 22 
de diciembre; y el 27, 28 y 29 de 
diciembre.
  El horario de la exposición es: 
de lunes a sábado: de 09:00 a 
14:00, martes, miércoles y sába-
do: 17:00 a 20:00. Jueves 26 de 
diciembre y 2 de enero de 17:00 
a 20:00. Domingos de 10:00 a 
13:00 y de 17:00 a 20:00.
  Estará cerrado al público: 25 de 
diciembre cerrado por la tarde,- 
31 de diciembre cerrado por la 
tarde, 1 de enero cerrado todo 
el día, 5 de enero cerrado por la 
tarde, 6 de enero cerrado todo el 
día y 12 de enero por la tarde

las felicitaciones y la alegría de 
tener por delante 12 meses nue-
vos, los vecinos y vecinas se di-
rigirán a la Carpa de Nadal para 
seguir con la fiesta de fin de año, 
organizada por las capitanías 
mora y cristiana de la FMCT: Al-
faquies y Contrabandistes.
 
Cabalgata
Melchor, Gaspar y Baltasar regla-
rán emoción y un millon de cara-
melos durante la cabalgata
El punto final de las fiestas llega-
rá con la esperada Cabalgata de 
Reyes. Melchor, Gaspar y Balta-
sar desfilarán por la avenida al 
Vedat hasta llegar a la calle Ra-
món y Cajal. 
  Bajo el lema: Per on venen els 
reis? Pregunta a la iaia, la cabal-
gata relatará una emotiva historia 
que resalta la figura de las abue-
las, una persona muy importante 
en la vida de los niños y niñas y 
que a lo largo de la historia des-
de pequeños les ha transmitido 
ilusión con cuentos tradicionales 
con los Reyes como protagonis-
tas.  

Sorpresas
Entre las sorpresas de la noche, 
la cabalgata contará con diferen-
tes espectáculos de animación 
y música, como las actuaciones 
circenses que tendrán lugar en 
el escenario de la Ermita: ma-
gos, malabaristas o trapecistas, 
mantendrán entretenido al pú-
blico presente mientras espera 
la llegada de sus majestades que, 
acompañados de los pajes reales, 
repartirán a lo largo del recorrido 
regalos y más de 1 millón de ca-
ramelos y gominolas, todos ellos 
sin gluten. 

► Recreación de la Torre de Torrent
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CATARROJA
ELS MÉS MENUTS I ELS 
JOVES, ELS PROTAGONISTES 
DEL NADAL

Manises celebrarà 
el Nadal amb un 
ampli programa 
d'activitats 
LA SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA SERÀ EL 27

La Regidoria de Joventut de 
Catarroja llança el Parc d’Oci 
Nadalenc dirigit a xiquetes i xi-
quets fins als 12 anys, que es 
realitzarà els dies 26, 27 i 28 de 
desembre, en horari d’11 a 14 
hores i de 17 a 20 hores, al pa-
velló municipal. Animacions, 
rocòdrom, tallers, jocs tradicio-
nals, unflables, ludoteca i atrac-
cions seran els protagonistes, 
complementada amb una pro-
gramació d’actuacions dirigida 
a la xicalla fins als 12 anys.
  A més, dins de les tradicionals 
activitats nadalenques com 
l’elaboració personalitzada de 
la carta a les SSMM els Mags 
d’Orient i el record fotogràfic 
al photocall nadalenc que hi 
haurà instal·lat, es presenta, 
com a novetat enguany, la rea-
lització d’un taller de reciclatge 
de plàstics d’ús habitual i el ta-
ller ‘L’Univers de Bronze’, una 
recreació de com es treballava 
el metall a l'edat de bronze, on 
podran participar xiquetes i xi-
quets a partir de 8 anys.
  La Regidoria de Joventut llança 
el seu programa Nadal Jove'19 
destinat a jóvens de 13 a 30 anys 
que estiguen empadronats en 
Catarroja. La programació cons-
ta d’activitats per als amants de 
la natura, per als gamers de les 
pantalles o per a aquells que 
s’estimen els jocs tradicionals, a 
més d’activitats d’ingeni, espor-
tives i culturals.
  Totes les activitats requereixen 
inscripció prèvia.  

L'Ajuntament de Manises or-
ganitza per  aquest Nadal 
un programa replet d'actes 

perquè totes i tots els veïns de 
Manises puguen gaudir d'unes 
bones festes al municipi. En la 
programació d'actes nadalencs 
participen les Regidories de Fes-
tes, Joventut, Cultura, Educació, 
Comerç, Mercats, Promoció del 
Valencià (Aviva) i Infància. 
  El regidor de Festes de 
l'Ajuntament de Manises, Carles 
López (APM-Compromís), des-
taca la bona acollida que tenen 
cada any aquestes activitats en-
tre els veïns de Manises: “Hem 
programat actes per a totes les 
franges d'edat perquè puga par-
ticipar el major nombre de per-
sones possible” i afig: “des d’ací 
vull fer un agraïment especial a 
la resta de Regidories que també 
han col·laborat en l'organització 
d'aquestes activitats”.
  Des del 7 de desembre fins a 6 de 
gener tindrà lloc un taller de con-
tes nadalencs a la Biblioteca Mu-
nicipal Enric Valor, on també es 
realitzaran exposicions de llibres i 
guies de lectura sobre aquesta fes-
tivitat, entre altres activitats. 
  Respecte a la programació de 
l'Auditori Germanies, estan pro-
gramades les projeccions de di-
verses pel·lícules familiars, ”Ju-
manji: siguiente nivel” (21 i 22 de 
desembre a les 17 hores) i “Last 
Christmas” (21 i 22 de desembre 
a les 22.30 i 19.30 hores respecti-
vament). 
   També es podrà accedir lliu-
rement a les projeccions de “El 
regreso de Mary Poppins” (26 de 
desembre a les 18 hores), “Solo 
en casa” (27 de desembre a les 18 
hores), “Cirque Du Soleil Worlds 
Away” (28 de desembre a les 18 
hores) i “Arthur Christmas: Ope-
ración Regalo” (29 de desembre 
a les 18 hores). En aquesta ocasió, 
es tracta de pel·lícules de temàtica 
nadalenca. 

Calendari d'actes
 D'altra banda, la Regidoria de Co-
merç ha organitzat distints passes 
per a la projecció de la pel·lícula 
“Abominable” a l'Auditori Ger-
manies els dies 2, 3 i 4 de gener a 
les 18 hores i el 5 de gener a les 12 
hores. A totes i tots els veïns que 
realitzen compres als comerços 
locals de Manises se'ls entregarà 
un passe gratuït per a poder gau-
dir d'aquesta pel·lícula. 

Redacció
► Gran assistència de veïns a la Cavalcada dels Reis Mags

Per als més menuts també s'han 
programat nombroses activitats, 
com l'Escola de Nadal, amb jocs i 
tallers, que tindrà lloc els dies 23, 
26, 27, 28 i 30 de desembre i 2 i 3 de 
gener de 9 a 13 hores. 
  El 27 de desembre està progra-
mada la carrera Sant Silvestre So-
lidària. Es tracta d'un recorregut 
urbà pels carrers del municipi 
amb una distància de 2.360 me-
tres, amb eixida i arribada a la 

Plaça Rafael Atard. Tota persona 
que participe haurà d'aportar 1kg 
de productes no peribles o un jo-
guet en bon estat. Aquestes apor-
tacions es destinaran a Cáritas. 
  El 5 de gener, com ja és habitual, 
se celebrarà la tradicional Cavalca-
da de Reis. A les 17 hores arribaran 
els Reis a l'estació de Metre Mani-
ses i començarà la desfilada. Quan 
acabe la cavalcada, a la Plaça Ra-
fael Atard, es podrà arreplegar un 

regal i fer-se una foto amb els Reis 
d’Orient. 
  L'alcalde de Manises, Jesús Borràs, 
vol aprofitar aquest període nada-
lenc per invitar a tots els manisers i 
maniseres a gaudir de la diversitat 
d'activitats que durant aquestos 
dies estan previstes, i animar-los a 
eixir al carrer junt amb familiars i 
amics per fer poble. L'Ajuntament 
de Manises desitja a les veïnes i 
veïns unes bones festes. 

ALAQUÀS
TALLERS LEGO PER ALS 
MENUTS AL CASTELL DE LA 
LOCALITAT

L’exposició “EL CASTELL BRICK 
D'ALAQUÀS. TROBADA DE 
FANS DE LEGO” romandrà ac-
tiva fins al 10 de gener de 2020, 
a la Sala La Torre del Castell 
d'Alaquàs.
A més han organitzat  tallers 
Lego previstos per a l’ocasió. 
El passat dissabte 14 de desem-
bre es celebrava la primera de 
les cites a la que va assistir un 
nombrós públic.
Encara queden places per parti-
cipar el proper 28 de desembre a 
les noves sessions.
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Consulta també tota l'agenda cultural a www.dival.es/nadal

Del 17 de desembre de 2019 
al 3 de gener de 2020
d'11h a 20h

De 10h a 14h i de 16h a 20h
els caps de setmana.
I a partir del dilluns 23 de desembre
tots els dies.

La plaça de Nadal
de la Diputació

El Betlem més valencià

amb més de 40 figures al Pati de la Diputació

Merca t de Nad alJunt a la Plaça de Bous amb productes tradicionals valencians

Nadal i turisme es donen la 
mà gràcies a la Diputació
NOU MERCAT NADALENC AL COSTAT DE LA PLAÇA DE BOUS

La Diputació de València ha 
obert al costat de la plaça de 
bous, un mercat nadalenc 

amb productes artesanals i gas-
tronòmics. Organitzat pel Patro-
nat de Turisme de la Diputació, 
este mercat tradicional pretén 
promocionar els productes de xi-
cotetes empreses de la província, 
des de carns, embotits, xocolates, 
formatges, cervesa antiga o pa 
ecològic, fins a veles, llibres i crea-
cions artesanals de les comarques 
d'interior.
  Des del 17 de desembre fins al 3 
de gener, l'àrea de Turisme de la 
corporació provincial oferix este 
atractiu ‘Mercat de Nadal’ en clau 
valenciana en horari d'11 a 20 ho-
res de manera ininterrompuda, 
amb l'excepció de les nits de Na-
dal i cap d'any, en les quals obrirà 
entre les 11 i les 14 hores, i els dies 
de Nadal i Any Nou, en els quals 
romandrà tancat.
  Esta primera edició del mercat 
nadalenc de la Diputació compta 
amb un atractiu especial per al 
públic infantil, una gimcana per 
a tota la família amb la qual es 
pretén acostar a xiquets i xique-
tes les propostes turístiques de la 
província en un format educatiu i 
molt divertit.
  La activitat, que s'iniciarà el dis-
sabte 21 de desembre a la plaça 
Manises, es repetirà cada hora i 
“té com a objectiu descobrir les 
17 comarques valencianes a tra-
vés de 200 productes turístics que 
s'associaran als 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de 
l'Agenda 2020 de l'ONU”, segons 
explica el diputat de Turisme, Jor-
di Mayor, que destaca la defensa 
de “valors com l'eliminació de la 
pobresa, la igualtat de la dona, el 
combat al canvi climàtic o el dis-
seny de les nostres ciutats”.

Gastronomia i artesania
El Patronat provincial de Turis-
me espera la visita de més de 
1.000 persones al dia en un mer-
cat nadalenc que comptarà amb 
una quinzena de casetes, amb 
degustacions de productes típics 
valencians com el vi de taronja i 
pomelo, olis de Bocairent, mel, 
tòfona i safrà de l'Alt Túria, embo-
tits d'Utiel, pa ecològic de massa 
mare i rebosteria nadalenca. No 
faltarà, en la part gastronòmica, la 
cervesa artesana i xocolates i deri-
vats del cacau. 
  En l'apartat artesanal podrem 
trobar cosmètica natural, ciris de 
cera, ambientadors i encens, mo-
txilles de cordes, bijuteria i joieria, 
articles i utensilis vinculats al món 
de la Pilota i les propostes més 
creatives en decoració elaborades 

Redacció pels artesans de les comarques 
d'interior.
  El ‘Mercat de Nadal’ de la Diputa-
ció compta també amb una caseta 
d'informació turística que difon-

drà als visitants els principals re-
clams dels municipis i comarques 
valencianes, des d'un dels punts 
neuràlgics de la ciutat, al costat de 
l'Estació del Nord. ► President de la Diputació junt al Diputat de Turisme
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