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Meliana manté encara avui cert 
caràcter històric en alguns dels 
seus carrers a través dels edificis 
que els conformen, a pesar de 
les notables pèrdues patides 
pel seu patrimoni arquitectònic 
centenari, precisament quan 
es van bastir la major part dels 
habitatges que són testimonis 
vius del seu passat com a 
poble. Una circumstància que 
comparteix amb altres localitats 
de la rodalia i que ens hauria 
de fer reflexionar sobre la seua 
fortuna diversa i canviant.

A les primeries dels anys ’90 del 
segle passat, tot i coincidint amb 
la recent adquisició per part de 
l’Ajuntament de Meliana del 
Palauet Nolla, començà la labor 
del seu estudi i reivindicació 
impulsada des del mateix 
consistori. Després de les tires 
i arronses protagonitzades per 
les successives corporacions 
que anaren alternant-se en 
l’alcaldia ençà, des de fa uns 
anys l’edifici compta amb un 
pla director, la voluntat política 
de rehabilitar-lo i restaurar-lo 
per fases per a la ciutadania 

i, també, recuperar-lo com a 
peça fonamental del complex 
fabril edificat per Miquel Nolla 
Bruixet fa poc més de 150 anys i 
encara en ús. 

Tanmateix, en aquests darrers 
anys hi ha hagut sensibles 
pèrdues arquitectòniques, 
segurament evitables, que 
han deixat de formar part de 
l’escenari urbà per sempre en 
la plaça del Pou, el Tossal o els 
carrers de la Sarieta i del Forn 
Vell, per esmentar només uns 
pocs exemples. Particularment 
dolorosa entre totes elles fou 
l’enderrocament de l’única 
casa amb blasó heràldic que hi 
restava a Meliana, l’anomenada 
de La Torreta, antiga residència 
rural dels Tamarit, una de les 
més importants nissagues 
de València dedicades a la 
seda al segle XVIII de què 
encara queda record al barri 
dels Velluters de la capital 
mitjançant un magnífic palau 
homònim. Un fet, al remat, que 
ha desconnectat materialment 
la població dels preciosos 
fils de la Ruta de la Seda, 

malauradament.

En aquest context ambivalent, 
la façana de l’Azulejera 
Valenciana Bernardo Vidal, 
aixecada el 1920 enfront mateix 
de l’estació del trenet com 
una mena d’excels mostrari 
urbà que publicitava la seua 
ceràmica artística, no deixa de 
llanguir des que tancà les portes 
fa vora d’una seixantena d’anys 
i, més recentment, s’eixamplà 
l’andana del metro. La façana 
està protegida en la normativa 
urbanística local, inclús fou 
intervinguda tímidament fa 
poc menys de tres dècades, 
els hereus del fundador de la 
indústria ceràmica conserven 
les peces que s’han anat 
despenjant de la mateixa pels 
anys, però a hores d’ara no 
sembla que vaja a revertir-se 
el seu estat de lent i progressiu 
deteriorament.

Cal tenir en compte que, a 
diferència del Palauet Nolla 
situat al cor de l’horta, la 
centenària façana ceràmica és 
vista per desenes de milers de 

EDITORIAL | OPINIÓ  DEL 24 DE GENER AL 26 DE FEBRER DEL 2020| EL MERIDIANO L’HORTA   2

Lluny dels plans massificats i de les saturades cues a mo-
numents visitats cada any per milers de persones, es 
troba una alternativa turística. La comarca de l'Horta, 

situada a escassos minuts de València, compta amb nombro-
sos atractius que vol posar en valor.

Municipis com Manises, El Puig o Alboraia passen al davant. 
Dècades apostant pel turisme, fa que sigan les tres pobla-
cions més visitades de la comarca, però no són les úniques.

El futur augura temps prometedors per a nombroses pobla-
cions de l'Horta que s'estan pujant al tren del turisme. El seu 
objectiu: donar a conèixer el seu patrimoni cultural, paisat-
gístic, natural, gastronòmic i generar riquesa en les pobla-
cions.

I és que turisme no és només que un holandès que ve a Va-
lència decidisca passar un dia a la comarca, també és turisme 
que un veí/a de València o de Turís passege pel Port de Cata-

rroja o porte els seus fills a fer una activitat al Mercat de Roca 
de Meliana.
Turisme és conèixer, gaudir d'experiències diferents i passar 
un temps divertit. L'Horta aposta per un turisme familiar i 
sostenible. Recorreguts per l'horta que acaben en restaurants 
de gran prestigi, activitats per als més xicotets de la casa cada 
diumenge, museus en coves, museus a l'aire lliure (Miradors 
de l'Horta), castells, torres, mar i l'Albufera. I tot això, ho ex-
posen a la Fira Internacional del Turisme de Madrid.

El turisme familiar està a l'Horta
Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA

La façana de l’Azulejera Valenciana de Meliana compleix el centenari Albert Ferrer i Orts - Historiador
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Amb el suport 
de la Conselleria 
d'Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana

 Bona notícia
Xirivella tindrà un centre de diversitat funcional. La vicepresidenta del Consell 
i consellera d’Igualtat, Mònica Oltra, s’ha compromés a impulsar el projecte de centre per a 
persones amb diversitat funcional de Xirivella i intentar incloure’l en el Pla d’Infraestructures 
Socials de 2021. Oltra, ha visitat el terreny oferit per l’Ajuntament de Xirivella, i ha admés que en 
l’àrea metropolitana “falten infraestructures socials”, una manca “especialment important” en 
els grans municipis de l’Horta Sud, que acaben absorbint una part de les necessitats de València 
ciutat. Malgrat les polítiques destinades a reforçar o consolidar l’autonomia de les persones 
amb diversitat funcional, la vicepresidenta del Consell assumeix que els centres d’acolliment 
“continuaran sent necessaris per a persones amb un major grau d’afectació o dependència.”
  
El terreny oferit per Xirivella, amb més de 3.000 metres quadrats qualificats per a ús residencial 
assistencial, ha sigut valorat com a viable per part de la Conselleria. El solar, adjacent al Centre 
Jove, està integrat en el nucli urbà i situat en una zona tranquil·la i de baixa densitat poblacional. 
A més, compta amb tots els serveis bàsics. 

L’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha exposat a la vicepresidenta del Consell que el centre 
ocupacional inaugurat en 2005 “s’està quedant xicotet per a atendre les necessitats locals en 
matèria de diversitat funcional”. Montaner assegura que l’oferiment de l’Ajuntament “comporta 
un gest de solidaritat i de compromís social de tota Xirivella amb un col·lectiu especialment 
vulnerable”. En opinió de l’alcalde, la construcció d’una nova infraestructura pública suposarà 

també “una oportunitat per a millorar i embellir l’entorn urbà en el qual es construïsca”. Segons 
el parlat amb Oltra, el consistori col·laboraria amb la cessió del terreny, la Diputació pagaria 
l’obra, i la Generalitat equiparia el centre i gestionaria el concert de places.

Les representants d’Hayca i Adixi, les dues associacions locals de persones funcionalment 
diverses, han celebrat la voluntat política d’escometre el projecte i han sugerit que la instal·lació 
combine les funcions de centre de dia, residència i centre específic per a persones amb autisme. 
La vicepresidenta del Consell ha posat com a model de referència el centre mixt projectat per a 
Llíria. 

passatgers que viatgen en la 
Línia 3 del metro, convertint-
se en l’edifici més popular de 
Meliana juntament amb el 
Xalet dels Cardells, situat a 
l’altre extrem en el pas a nivell.

Potser, caldria convenir amb 
els seus actuals propietaris, 
la fàbrica Pràctic SA, la 
possibilitat d’invertir en la 
seua conservació atès que 
estan obligats a fer-ho com 
qualsevol altre veí de Meliana, 
tanmateix –tenint en compte 

el seu indubtable interès 
general, que excedeix el 
particular- podria negociar-
se una fructífera col·laboració 
amb el consistori que tornés la 
seua dignitat i esplendor en el 
seu centenari.

*L'Ajuntament ha afirmat que 
coincidint amb el centenari es 
realitzarà una actuació a la façana 
i el seu entorn. Actualment s'està 
actuant al jardí dins de les obres 
de remodelació del carrer Juli 
Benlloch
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Turisme intel·ligent i sostenible, l'aposta de 
Diputació, Generalitat i Ajuntaments en Fitur 

El turisme dels 
municipis valencians 

compta enguany a Fitur 
amb un espai destacat 

per a la gastronomia

La Diputació de València 
torna un any més a Fitur i 
el fa amb una nova imatge 

per a la seua marca València Tu-
risme i una aposta clara per ca-
minar al costat de la Generalitat i 
els ajuntaments cap a un turisme 
intel·ligent de producte i expe-
riències, que vertebre el territori i 
respecte el medi ambient.
    El Patronat Provincial de Turis-
me, des de juliol sota la batuta del 
diputat Jordi Mayor, reunix l'oferta 
comarcal en l'ampli paraigua de 

Turisme Comunitat Valenciana, 
l'ens autonòmic que coordina el 
potencial turístic de les tres pro-
víncies i que, com destaquen tant 
el president de la Diputació, Toni 
Gaspar, com el mateix Jordi Ma-
yor, “ens obri les portes a la resta 
d'institucions perquè des de la 
col·laboració i la suma de pro-
jectes arribem més lluny amb les 
nostres destinacions i productes 
turístics”.
   La Diputació es presenta en-
guany en el gran aparador turístic 

de Fira Madrid amb Gandia i Cu-
llera com a destinacions consoli-
dades, i Canet, Oliva i Sagunt com 
a opcions de platja, oci i patrimoni 
que compten amb una important 
infraestructura en allotjament. 
La resta de municipis presenten 
les seues propostes i encants en 
àmbits com les festes, la cultura, 
la gastronomia i els recursos na-
turals.
   Producte i experiències es fo-
nen en un carrusel de sensacions 
que el responsable provincial de 

EL DIPUTAT DE TURISME, JORDI MAYOR, I EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ, TONI GASPAR, COINCIDIXEN QUE 
LA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL ÉS IMPRESCINDIBLE

Redacció

El Patronat Provincial 
aposta en Fitur per un 
turisme de producte i 
experiències de la mà 
dels municipis

Turisme resumix amb l'essència 
de la gestió del Patronat: “trac-
tem d'aprofitar l'auge turístic de 
València complementant la seua 
oferta amb els encants i reclams 
dels municipis de la província, i 
per a això posarem en marxa pro-
grames que faciliten esta conne-
xió i l'impuls del turisme comar-
cal”.

Ciutats intel·ligents
En esta línia de col·laboració amb 
la ciutat, Jordi Mayor ha anunciat 
en Fitur l'aportació que la Diputa-
ció farà per a desenvolupar un pla 
de turisme intel·ligent a València, 
estrenant així la nova condició 
de patró de la corporació en l'ens 
turístic de la capital. En el mateix 
context s'emmarca la interven-
ció de la diputada d'Informàtica 
i Tecnologia, Mentxu Balaguer, 
encarregada de donar a conéi-
xer la xarxa de ciutats turístiques 
intel·ligents en la qual treballa el 
seu departament.
   La col·laboració institucional és 
l'eix sobre el qual descansa el nou 
model turístic de la Diputació, i en 
este àmbit s'emmarquen els plans 
de dinamització i governança de 
les destinacions turístiques de la 
Comunitat, que en 2020 arribaran 
a La Safor, el Camp de Morvedre, 
coordinat per l'Ajuntament de 
Sagunt, La Costera i La Canal, La 
Hoya de Buñol-Chiva, el Camp de 

Túria i les mancomunitats del Ca-
rraixet, a l'Horta Nord, Terra del Vi 
i la Canal de Navarrés.
   El secretari autonòmic de Tu-
risme, Francesc Colomer, ha 
presentat en Fitur, al costat dels 
presidents de les tres diputacions, 
estos plans en els quals participen 
conjuntament el Consell i els ens 
provincials. A València, el presi-
dent de la Diputació, Toni Gas-
par, ha destacat este treball des-
envolupat entre les institucions 
i les mancomunitats per a “mo-
dernitzar, fomentar i consolidar 
productes turístics millorant la 
competitivitat, la sostenibilitat i el 
reequilibri territorial”. Per a Gas-
par, “el treball en equip torna a ser 
la millor eina a l'hora de presentar 
una oferta turística en la qual tots 
junts arribem més lluny”.
  La sostenibilitat ha sigut, al cos-
tat de la col·laboració institucio-
nal, el missatge més repetit en 
esta jornada de les marques i el 
turisme de la província en Fitur. 
En paraules del director del Patro-
nat Provincial de Turisme, Evarist 
Caselles, “el nostre repte, a més de 
consolidar destinacions i produc-
tes, consistix a minimitzar i evitar 
la maleta de la brutícia que gene-
ra el turisme”.
  Un turisme dels municipis va-
lencians que compta en Fitur 
amb un espai destacat per a la 
gastronomia.

VIDEO DE FITUR President i diputat de Turisme de la Diputació

President i Vicepresidenta de la Diputació de València amb els diputats a Fitur



Troba’ns en el Pavelló 7 d’IFEMA (Madrid), del 22 al 26 de gener. www.valenciaturisme.org

València Turisme
torna a Fitur per a situar-se en el teu mapa. 

Aposta per un turisme sostenible i singular,
aposta per la província de València.

A4_V_Verde.indd   1 13/1/20   13:02
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Alboraia compta amb un 
estand en FITUR, la Fira 
Internacional de Turisme 

que se celebra en IFEMA, Insti-
tució Firal de Madrid.
  La Fira Internacional de Turis-
me és una de les més importants 
del món, com avalen les dades 
de participació i el seu renom, i 
enguany celebra la seua 40é Edi-
ció.
  La localitat d'Alboraia compta 
amb un espai reservat dins de 

l'estand de València Turisme, 
l'aparador perfecte per a mostrar 
la seua rica oferta turística i gas-
tronòmica.
  En el seu estand es poden de-
gustar productes tan propis com 
l'orxata i els fartons, a més de po-
der conéixer tot el que pot oferir 
Alboraia al món, com la Xufa-
bike, el servei municipal de llo-
guer de bicicletes amb les quals 
es poden recórrer totes les rutes 
turístiques de la localitat.
   El dia 23 va tindre lloc un show

 

-cooking a càrrec de la 'Pepa 
Restaurante Bluespace', que 
van preparar un con de tàrtar de 
tonyina marinada en oli de xufa, 
amb alvocat, mango i esferifica-
cions de llima.
  D'altra banda, el divendres 24 
es presentarà en la Plaça Central 
la '10K Fundació Divina Pastora 
Alboraia contra el Càncer', la ca-
rrera més emblemàtica del mu-
nicipi, que reuneix prop de 2.800 
runners tots els anys el mes de 
juny. Una carrera homologada 
per la Real Federació d'Atletisme 
amb fi solidària que enguany ce-
lebra la seua novena edició.
   Segons va explicar l'alcalde 
d'Alboraia, Miguel Chavarría, 
"una any més tornem a Fitur per 
a mostrar els nostres atractius tu-
rístics. Aquest any com a novetat 
promocionem la 10k, una cursa 
que recorre l'horta d'Alboraya i 
que cada any participa més gent. 
El que estem oferint és donar a 
conèixer aquesta carrera per-
què els corredors/es s'interessen 
per ella, vingan a Alboraia i que 
després es queden algun dia a la 

nostra població i pugan conèixer 
tots els nostres atractius turís-
tics".
  L'alcalde recorda que "són mol-
tes les possibilitats turístiques 
que ofereix Alboraia, des de un 
passeig per l'horta fins a gaudir 
de la mar, del nostre casc antic o 
de degustar la nostra orxata".
  Tot això i molt més en l'estand 
d'Alboraia de la Fira Internacio-
nal de Turisme, en IFEMA (Ma-
drid) els dies 22, 23 i 24 de gener.

Alboraia presenta en Fitur la 10K Fundació 
Divina Pastora Alboraia contra el Càncer

L'HORTA, LA MAR, LA XUFA, L'ORXATA I ELS FARTONS ESTAN PRESENTS EN IFEMA
Redacció

Alboraya contra 

alboraya.org

¡APÚNTATE A LA 10K!
Y DESPUÉS...
¡NO TE VAYAS CORRIENDO!El cánceR

10kalboraya.com
descubre todo lo que alboraya
puede ofrecerte
#sientealboraya

  Són moltes les 
possibilitats turístiques 

que ofereix Alboraia, 
des de passejades per 

l'horta fins a gaudir de 
la mar, el casc antic o 
degustar orxata D .O.

VIDEO ALBORAIA EN FITUR

Alcalde i regidor/es a Fitur

Milers de persones visiten Fitur

Alboraia també forma part de la Ruta del Grial
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El Puig de Santa Maria 
cumple 12 años de pre-
sencia en Fitur, la Feria 

de Turismo de Madrid que tie-
ne lugar del 22 al 26 de enero, 
donde se van a presentar las 
últimas novedades y la amplia 
oferta turística del municipio. 
  Con el eslogan “Vive nuestras 
rutas turísticas todo el año”, la 
concejalía de Turismo quiere 
invitar a viajeros y turistas a 
visitar los monumentos y las 
rutas turísticas que ofrece la 
localidad durante todo el año. 
El Puig está muy próximo a la 
ciudad de Valencia y es una al-
ternativa ideal de ocio cultural, 
gastronómico y familiar para 
los ciudadanos de la capital, ya 
que ofrece una amplia varie-
dad de rutas y actividades para 
“pasar el día” durante todos los 
fines de semana del año.
  El Puig de Santa Maria apues-
ta por la gastronomía, ya que 
cuenta con restaurantes de 
primera categoría, que ofrecen 
una gastronomía mediterránea 
e innovadora, con productos de 
calidad de la huerta valenciana 
y de kilómetro cero. Se han edi-
tado fichas gastronómicas, con 
las recetas y secretos de sabro-
sas propuestas culinarias que 
ofrecen los restaurantes de la 
población.  
  El número de visitantes va 
creciendo, año tras año, impul-
sado por una amplia oferta cul-
tural y gastronómica. Se están 
programando nuevos “packs 
turísticos” atractivos que inclu-
yen visitas guiadas y teatraliza-
das, propuestas gastronómicas 
innovadoras y alojamiento, di-
rigidos a turistas procedentes 
de otras comunidades autó-
nomas como la Comunidad de 

Madrid, Aragón y Cataluña. 

Nueva programación
Se está realizando una nue-
va programación para el año 
2020, donde la Concejalía de 
Turismo apuesta por promo-
cionar, en mayor medida, el 
patrimonio monumental de la 
población ampliando el núme-
ro de visitas guiadas dirigidas 
a escolares, asociaciones y co-
lectivos. 
  Y es que El Puig de Santa Ma-
ria es un destino completo, que 
ofrece gastronomía, patrimo-
nio, cultura, fiestas tradiciona-
les, huerta y playa. Unas playas 
que cada año ofrecen una ma-
yor calidad en la prestación de 
servicios, que siguen aproban-
do las exigencias de las normas 
de certificación ISO 14001 y la 
Q de Calidad. 
  Con la finalidad de ofrecer ac-
tividades para disfrutar de las 
playas durante todo el año, en 
FITUR se presenta como nove-
dad una nueva Gymkana fami-
liar, con pruebas y actividades 
que discurren por las playas del 
Puig. Se han incluido diversas 
pruebas que fomentan el uso 
de los 5 sentidos (el tacto, el 
oído, el olfato….), favorecien-
do así la inclusión de personas 
con diversidad funcional.   
  Como en otras ediciones, con-
tamos con la colaboración del 
hotel Casbah y el hotel Ronda, 
con el sorteo de un fin de se-
mana para dos personas para 
visitar El Puig de Santa Maria. 
Además, todos aquellos ciuda-
danos del Puig que nos visiten 
en el stand de FITUR (ubicado 
en el sector de la Diputación de 
Valencia), recibirán un peque-
ño detalle.
  “A través de FITUR, se sigue 

fortaleciendo el posiciona-
miento turístico, gastronómi-
co y cultural del Puig de Santa 
Maria en la Comunidad Valen-
ciana, favoreciendo el impac-
to económico positivo en el 
sector hostelero y de servicios, 
así como en la creación de em-
pleo” ha declarado la Alcaldesa 
Luisa Salvador Tomás. 

El Puig, 12 años acudiendo a Fitur
EL MONASTERIO Y LA CARTUJA SON ALGUNOS DE LOS RECLAMOS TURÍSTICOS MÁS VISITADOS

Redacción

  El Puig de Santa Maria 
apuesta también por 

la gastronomía. Ofrece 
una gastronomía 

mediterránea e 
innovadora, con 

productos de calidad y 
de kilómetro cero

Monasterio de El Puig

VIDEO EL PUIG EN FITUR

Luisa Salvador, alcaldesa

La Cartuja de Ara Christi
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Massamagrell forma par-
te indispensable de la 
Ruta del Grial, siendo 

una de las etapas más directas 
para acceder a la Catedral de 
Valencia y a la Capilla del Santo 
Grial. La Ruta camina por en-
claves maravillosos como la Vía 
Churra o Vía Verde , que trans-
curre entre naranjos; todo un 
placer para los sentidos. Massa-
magrell mantiene un fuerte com-
promiso con la Ruta, y es uno de 
los municipios más activos en su 
promoción ya que dispone de 
interesantes atractivos para el 
visitante y el peregrino. Además , 
desde noviembre de 2019 cuenta 
con el primer monumento refe-
rencia de la Ruta del Grial, 'La 
última cena' del artista interna-
cional Antonio Peris Carbonell.

  Por ese motivo, por cuarto año 
consecutivo Massamagrell asiste 
a Fitur y lo hace bajo el paraguas 
de la Generalitat Valenciana.
    Este año y como novedad, la 
escultura de grandes dimensio-
nes sobre 'La última cena' que 
está ubicada en una plaza de 
Massamagrell se ha traslada-
do a IFEMA para estar presente 
como figura principal dentro del 
estand de Fitur de la Generali-
tat Valenciana. Para ello ha sido 
desmontada y trasladada en un 
tráiler de  grandes dimensiones 
(su peso es de cerca de dos tone-
ladas) para ubicarla en Madrid. 
La escultura volverá a Massama-
grell pasada la Feria Internacio-
nal de Turismo.
   Según explicó el alcalde de 
Massamagrell, Paco Gómez: 

“Massamagrell cuenta con un 
atractivo turístico remarcable 
que lo convierte en un munici-
pio de obligada visita en la pro-
vincia de València. Una persona 
que se acerque a nuestro pueblo 
puede disfrutar de la naturaleza 
con nuestra Marjal junto a la pla-
ya, puede empaparse de cultura 
e historia si visita nuestra Iglesia 
Parroquial, construida en el siglo 
XVIII y antigua catedral de toda la 
comarca de l’Horta Nord, puede 
contemplar la estatua del Padre 
Luis Amigó, conocer las obras 
pictóricas de Martínez Beneyto 
en su casa-museo y pasear por 
uno de nuestros edificios más 
antiguo, el Convento Capuchi-
no de Santa María Magdalena, 
que data de 1597. Massamagrell 
es, además, un pueblo alegre y 
acogedor, donde las fiestas son 
un punto muy importante en 
nuestra cultura, ya sean nuestras 
fallas, la Semana Santa o las Fies-
tas Fundacionales de julio y las 
Fiestas Mayores de Septiembre. 
Además, si de algo nos sentimos 
enormemente orgullosos, es del 
gran número de deportistas, 
hombres y mujeres, de alto nivel 
que exportamos, especialmente 
en el deporte tradicional valen-
ciano: La Pilota".

Para visitar
La Plaza Mayor es el eje de la 
vida ciudadana, allí se encuentra 
el Ayuntamiento y la maravillosa 
Iglesia de San Juan Evangelista 
, del S. XVIII y de estilo barro-
co. Era conocida antiguamente 
como la catedral de l'Horta Nord 
por sus grandiosidad. Aquí se 

inicia un recorrido espiritual que 
lleva al Convento Capuchino de 
Santa María Magdalena, del si-
glo XV. Siempre con la presen-
cia constante del Obispo Padre 
Amigó , hijo de esta tierra , y en 
proceso de beatificación por el 
Vaticano. Sin olvidar el Museo 
de Castas y Encastes y el Museo 
Municipal Martínez Beneyto.
  Además, Massamagrell , como 
buena tierra valenciana que es, 
se encuentra  incluida en una co-
marca arrocera y disfruta de una 
atractiva oferta gastronómica. 

La Ruta del Grial lleva el turismo a Massamagrell
LA ESCULTURA 'LA ÚLTIMA CENA' HA SIDO TRASLADADA A MADRID

Redacción

Las fiestas son un 
punto muy importante 

de la cultura de 
Massamagrell: las 

fallas, la Semana 
Santa, las Fiestas 

Fundacionales y las 
Fiestas Mayores

VIDEO MASSAMAGRELL EN FITUR

Paco Gómez, alcalde  de Massamagrelll

Alcaldes y concejales en Fitur promocionando la Ruta del Grial

Escultura de Massamagrell ubicada en Fitur
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El Ayuntamiento de Paterna 
está presente otro año más 
en Fitur para promocionar 

sus atractivos turísticos, que este 
año se centrarán en el enclave 
patrimonial de las cuevas, de-
clarado como Bien de Interés 
Cultural.
  Como ya hiciera Almodóvar 
al retratarlas como escenario 
principal en su última pelícu-
la, el Ayuntamiento quiere dar 
a conocer estas construcciones 

únicas y características de la 
localidad, cuyas primeras cons-
trucciones datan de la época de 
los moriscos.
  Además, también se van a pro-
mocionar las rutas que ofrece la 
Oficina de Turismo por los es-
cenarios principales de “Dolor 
y Gloria”, así como la exposición 
monográfica dedicada a la pelí-
cula, que se ha instalado en las 
Cuevas del Batà. 
  La muestra, que será perma-
nente, además de ofrecer curio-

sidades de la película, vídeos y 
fotografías con imágenes del ro-
daje en el municipio o material 
aportado por el propio director, 
incluye la recreación de una vi-
vienda cueva, de modo que los 
visitantes a las cuevas de Pater-
na podrán conocer de primera 
mano cómo vivían los coveros 
de la época.
  Tal y como ha explicado la 
concejala de Turismo, Cultura y 
Fuego, Teresa Espinosa “Pater-
na vuelve por tercer año conse-

Paterna promociona sus cuevas, escenario de 
la película 'Dolor y gloria', en Fitur 2020

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LA LOCALIDAD ASISTE A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Redacción

Paterna estrena la 
exposición 'Dolor y 

gloria' inspirada en la 
película de Almodóvar, 

que grabó en la 
población y que ahora 

está nominada al Óscar

Las cuevas, la Cordà 
y los 'Cachaps' 
de Paterna están 
presentes en la Feria 
Internacional de 
Turismo

cutivo a la Feria Internacional 
de Turismo, lo que es un claro 
indicador del potencial de nues-
tra Villa como destino turístico 
gracias a su amplio patrimonio 
histórico, nuestra cultura, fies-
tas y gastronomía. En Paterna 
tenemos de todo, y por ello Fitur 
supone una oportunidad inme-
jorable para promocionar nues-
tros atractivos y seguir atrayendo 
turismo nacional e internacional 
a nuestra ciudad”.

La Cordà
En el stand de Paterna en Fitur 
los visitantes conocerán la ruta 
turística que se ha organizado 
para mostrar los escenarios de la 
película “Dolor y Gloria” de Al-
modóvar.  Además, Paterna será 
el único municipio valenciano 
presente en el Espacio Fitur Cine 
dado que se va a proyectar el ro-
daje de la película en la ciudad.
  La Cordà tiene también un pro-
tagonismo destacado gracias a 
unas gafas de realidad virtual 
que permitirán al público que 
acuda al stand vivir la experien-

cia de participar en este espectá-
culo pirotécnico declarado Fies-
ta de Interés Turístico Nacional. 
También a través de esta tecno-
logía se podrá visitar la exposi-
ción “Dolor y Gloria” de manera 
virtual.
  Asimismo, el espacio de Pater-
na en Fitur 2020 promociona las 
Fiestas de Moros y Cristianos, 
que se han convertido ya en un 
referente cultural y turístico con 
sus más de 40 años de historia, y 
la gastronomía local con los fa-
mosos “Cachaps” como emble-
ma.

VIDEO PATERNA EN FITUR

El alcalde de Paterna y la concejala de turismo en el museo Cuevas del Batà
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La ciudad de Torrent vuelve 
a estar presente, por ter-
cer año consecutivo, en la 

Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), que tiene lugar del 22 al 
26 de enero en Madrid. De esta 
manera, la capital de l’Horta Sud 
está traspasando fronteras y lle-
vando sus tradiciones, festivida-
des, cultura, gastronomía y el pa-
trimonio turístico y paisajístico a 
todos los rincones nacionales e 
internacionales. 
   Una delegación formada por 
representantes del tejido asocia-
tivo, festivo y cultural torrentino, 
el alcalde Jesús Ros, la concejala 
de Turismo, Susi Ferrer, y los in-
tegrantes de la corporación mu-
nicipal, se trasladaron a Madrid 
para estar presentes en la inau-
guración de la feria, punto de 
encuentro global para los profe-
sionales del turismo y encuentro 
líder para los mercados recepti-
vos y emisores de Iberoamérica. 
   A su llegada, el alcalde Jesús 

Ros, que se encontró en la sec-
ción de la Comunitat con el pre-
sidente de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig, destacó que 
“desde el consistorio torrentino 
apostamos por promover a To-
rrent como destino turístico, 
porque somos una ciudad atrac-
tiva, sostenible, moderna y que 
mira hacia el futuro, pero siem-
pre recordando nuestras tradi-
ciones, festividades e historia”. 

Empresas
Seguidamente, la comitiva se 
dirigió a visitar el pabellón de 
empresas, donde se encontraba 
el stand de Dielmo 3D, creado-
res del tótem digital con el que 
se puede visitar el proyecto inte-
ractivo 360º, que está situado en 
la planta baja del ayuntamiento, 
al lado del TDIC. Con esta apli-
cación se realiza un recorrido 
virtual por la Torre, la exposición 
que acogió el EMAT sobre Gena-
ro Palau y los monumentos falle-
ros plantados durante las Fallas 

2019.
  Por la tarde, llegó uno de los 
momentos más dulces de FI-
TUR: un showcooking del tradi-
cional chocolate torrentino. De 
la mano de Chocolates Pascual 
Andreu, el público pudo obser-
var en directo cuáles son los pa-
sos para realizar el sabroso man-
jar típico y único de la capital de 
l’Horta Sud. La demostración 
atrajo a un gran número de per-
sonas, que se acercaron al stand 
para no perderse detalle. Ade-
más, el Ayuntamiento de Torrent 
obsequió a todas las personas 
presentes con un “bollo” y un 

pequeño gaiato. 
   El programa de actividades 
continuó con una rueda de pren-
sa. La concejala de Turismo, Susi 
Ferrer, y el concejal de Moderni-
zación, Andrés Campos, partici-
paron en este encuentro mediá-
tico para, “dar a conocer nuestra 
ciudad como punto de interés 
turístico, porque estamos reple-
tos de interesantes propuestas 
culturales, festivas, gastronómi-
cas y naturales”, ha señalado Fe-
rrer. 

Rossejat
El punto final de la participación 
de Torrent para la edición de 
FITUR 2020 llega el sábado con 
otro showcooking, pero en este 
caso, el protagonista será el Ros-
sejat. 
  El evento correrá a cargo de la 
asociación Cassola de Sant Blai, 
encargados de mostrar a los asis-
tentes los ingredientes y los pa-
sos a seguir para conseguir un 
delicioso Rossejat.

El chocolate torrentino vuelve a ser 
el protagonista en la feria de turismo

LA ASOCIACIÓN CASSOLA DE SANT BLAI ELABORA EL PLATO ESTRELLA: EL ROSSEJAT

Redacción

Torrent da a conocer 
en Fitur el patrimonio 

cultural, turístico y 
gastronómico con dos 

'showcooking'

PUÇOL
MAR I MUNTANYA, LA 
OFERTA TURÍSTICA DE 
LA POBLACIÓ

Els dies 22 i 23 de gener, 
una delegació de set per-
sones de Puçol va acudir 

a Fitur (Fira Internacional del 
Turisme) per a promocionar 
la població com a destinació 
turística, aprofitant la invitació 
que la Diputació de València re-
alitza cada any per a participar 
en un estand conjunt amb al-
tres poblacions de la província. 
Un equip del grau d'Hostaleria 
del col·legi Virgen al Pie de la 
Cruz serà l'encarregat de realit-
zar una doble degustació crea-
da per a la fira.
   Fitur és la fira del turisme més 
important que se celebra a Es-
panya. En 2019, va congregar 
més de 250.000 visitants, que 
van gaudir de 10.000 empreses 
expositores pertanyents a 165 
països. I l'esdeveniment va ser 
cobert per 8.000 periodistes de 

tots els mitjans de comunicació 
imaginables.
   Segons va explicar l'alcaldessa 
de Puçol, Paz Carceller, "venim 
a Fitur a promocionar la nostra 
població com a destinació tu-
rística. Tenim un enclavament 
privilegiat, amb platja i la Cal-
derona. La nostra oferta és pro-
mocionar els nostres enclava-
ments naturals tant el mar com 
la muntanya i tots els senders i 
recorreguts que tenim. També 
apostem per potenciar el turis-
me esportiu".
  Per a promocionar els atrac-
tius de la població s'han prepa-
rat 800 fullets i 100 articles de 
marxandatge per a repartir als 
interessats a visitar la població.

Puçol està a un 
enclavament 

privilegiat, al costat 
platja i de la Serra 

Calderona

VIDEO TORRENT EN FITUR

Una delegación de entidades de Torrent fueron a Fitur a promocionar la ciudad

Gastronomía de Torrent Shoowcooking de chocolate torrentí

VIDEO PUÇOL EN FITUR



Turisme Carraixet, present per primera vegada 
en la Fira Internacional de Turisme

Pregunta: Per primera vegada a Fitur, 
per què és important estar a la Fira In-
ternacional de Turisme? Aneu a posar-
vos en contacte amb touroperadors?

Resposta: Estem molt il·lusionats. Anar 
a Fitur era un dels objectius marcats. 
És important estar a la Fira Internacio-
nal de Turisme per donar a conèixer el 
nostre producte turístic. A més anem a 
participar en un showcooking. El Club de 
Producte impulsat per la Mancomunitat 
del Carraixet ha decidit que aquest any 
facen la demostració gastronòmica Ca 
Pepico de Meliana, el Racó de Roca i la 
Lluna de Valencia de Almàssera.

P: Quin producte turístic és el que 
aneu a ensenyar?

R: El nostre producte estrella és la gas-
tronomia de l'Horta i al voltant de la 

gastronomia oferim als visitants una ruta 
circular de 22 quilòmetres que connecta 
les poblacions amb l'anell verd.  També 
oferim nombroses possibilitats culturals. 
Tenim un important patrimoni perquè 
els visitants coneguen. El nostre turis-
me està enfocat al turisme familiar, gas-
tronòmic i respetuós amb el medi am-
bient. A més, el nostre objectiu és posar 
en valor l'horta, l'agricultor i els produc-
tes de temporada i de proximitat. 

P: Com comença el projecte turístic de 
la Mancomunitat?

R: Amb anterioritat des de la Manco-
munitat del Carraixet no s'havia fet res 
respecte a turisme. Era un tema pendent 
que nosaltres pensàvem que calia im-
pulsar. Fa any i mig vam rebre una línia 
nominativa de 900.000 euros per posar 
en marxa un Pla de Dinamització turís-
tica. Per a la Mancomunitat ha sigut un 
esforç econòmic molt important ja que 

dels 900.000 euros, un terç els aporta 
la Diputació, un altre la Generalitat i un 
altre terç la Mancomunitat, però era el 
moment de fer un esforç i pujar-nos al 
tren del turisme. Des de llavors hem fet 
molt. Hem senyalitzat rutes, vam posar 
en l'horta escultures gràcies al projecte 
Miradors de l'Horta, hem creat el Club 
de Producte, del que formen part restau-
rants i volem que se segueixen sumant 
més restaurants, agricultors, comerços, 
forns de pa ... En un any i mig hem creat 
les bases d'un producte turístic que se-
guirà creixent i posant en valor l'horta.

P: Què municipis inclou?
R: En el Pla de Governança i Dinamitza-
ció turística estem les quatre poblacions 
que formem part de la Mancomunitat: 
Alfara de Patriarca, Vinalesa, Bonrepòs 
i Mirambell i Foios, i també s'han unit 
Almàssera, Meliana i Albalat dels Sorells.

P: Heu notat en aquest temps més a 

afluència de públic?
R: Sí que hem notat més afluència de vi-
sitants. La iniciativa Miradors de l'Horta 
va ser un reclam important, que aquest 
any tornarem a repetir. La gent visita-
va les escultures i després es queda-
va a dinar en algun dels restaurants. El 
turisme atrau riquesa i fa que es moga 
l'economia. Som una alternativa de tu-
risme sostenible i gastronòmic a escas-
sos 10 minuts de València.

P: L'horta i els seus productes és 
l'atractiu que poseu en valor, però 
sempre parleu de la importància de 
respectar a l'agricultor ... Com és pos-
sible combinar els dos aspectes?
R: L'agricultor, l'horta i el producte de 
temporada és l'essència del nostre pro-
jecte turístic. Per a nosaltres és molt im-
portant que els valors que té l'agricultor 
cap a l'horta es traslladen. Eixe sentiment 
es possible traslladar-ho a través de l'art, 
de l'escultura. Quan vam posar en marxa 
Miradors de l'Horta el que buscàvem era 
just això, que l'essència de l'horta, el que 
sent l'agricultor es plasmés en les escul-
tures. Ara per ara l'agricultor és una fi-
gura reticent quan parles de turisme, els 
agricultors han eixit molt escarmentats 
de totes les històries de turisme. Nosal-
tres els vam traslladar que quan parlem 
de turisme no estem parlant de portar a 
un grup de gent a veure com es cultiva 
un producte, estem parlant de donar a 
conèixer l'horta, els productes de proxi-
mitat i de quilòmetre zero.  El que volem 
es: posar en valor l'horta, el paisatge, 
la labor de l'agricultor i la importància 
dels productes cultivats als poble de la 
comarca.

ENTREVISTA A LLORENÇ RODADO, PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET 

► Llorenç Rodado, president de la Mancomunitat del Carraixet, a Fitur
S. Tormo

>>
 
Gastronomia, rutes per 

l'horta, productes quilòme-
tre zero i visites culturals, el 

paquet turístic de la 
Mancomunitat 

del Carraixet
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VIDEO MANCOMUNITAT DEL
CARRAIXET EN FITUR

Alcaldes, cuiners/es i tècnica de 'Turisme Carraixet' durant la presentació del seu producte turístic a Fitur



Manises està present en 
la 40ª edició de FITUR 
(Fira Internacional de 

Turisme de Madrid) que té lloc 
del 22 al 26 de gener per mos-
trar als professionals els atrac-
tius turístics de la població. El 
municipi aposta un any més pel 
turisme experiencial, perquè to-
tes les persones visitants siguen 
protagonistes del seu propi viat-
ge i es porten un record de cada 
emoció viscuda. Les experièn-
cies que ofereix Manises estan 
vinculades amb la tradició cerà-
mica local, que ha deixat el seu 
segell tant en el paisatge urbà 
com en els usos, costums i fes-
tivitats, com la Festa i Cavalcada 
de la Ceràmica celebrada anual-

ment al juliol. Les propostes són 
també sostenibles, ja que do-
nen la possibilitat de gaudir de 
l'entorn natural més pròxim a la 
ciutat, el Parc Natural del Túria 
i el cultiu de l'Horta Valenciana.
  En aquesta edició de FITUR, 
Manises ha presentat activitats 
de turisme  experiencial centra-
des en l'artesania local: «Desco-
breix la pisa medieval daurada 
de Manises» en el taller Arturo 
Mora La Ceràmica de Reflex 
Metàl·lic; «Ceràmica de Mani-
ses, sentix-la!» per l'Associació 
Valenciana de Ceràmica AVEC-
Gremi; un taller-visita a Ceràmi-
ques Palanca; «Encanta't amb 
la Ceràmica» per EncisAR-TE; 
«Practica l'art de la Ceràmica» 

a càrrec de la Ceràmica Valen-
ciana de José Gimeno Martínez;  
«Experiència ceràmica entorn 
de terrissaire» oferit per Drac 
Ceramic;  combina naturalesa, 
cultura, gastronomia i oci; «Ruta 
BTT + Ruta Cultural Ceràmica 
de Manises», una ruta ciclotu-
rista oferida per l'empresa ma-
nisera València Adventure i “Mi-
croceràmica”, del taller Aliarte 
Ceràmica.  

Pla de Turisme
Aquest any també es presenta a 
la fira les línies estratègiques del 
Pla de Turisme 2019-2025, amb 
l'objectiu de reorientar la des-
tinació Manises amb potencial 
turístic cap a un nou posiciona-

ment més equilibrat en el sector 
i diversificar, orientar, qualificar 
i dinamitzar l'activitat turística, 
en un context de qualitat de vida 
beneficiós per a veïns i turistes.
  Amb aquest projecte es pretén 
estructurar la destinació turís-
tica Manises, al voltant d'un 
argument de consum com és la 
ceràmica, entre d'altres, amb la 
finalitat de produir i difondre el 
patrimoni cultural i etnogràfic 
del territori, i configurar una 
oferta d'oci atractiva a residents 
i turistes. Aquesta actuació ha 
estat possible gràcies a la visió 
de futur, consens municipal, 
planificació, i estructuració del 
producte turístic, pel qual apos-
ta l'Ajuntament.  
El projecte començarà la seua 
implantació en breu i comptarà 
amb un projecte pilot el pri-
mer any per donar visibilitat a 
aquesta iniciativa. 

  Segons el regidor de Turisme 
i Promoció de la Ceràmica de 
l'Ajuntament de Manises, Xavier 
Morant (APM-Compromís), «es 

tracta de construir una guia de 
suport per gestionar el flux tu-
rístic d'una manera efectiva, 
racional i adaptada a les noves 
pautes de mercat, mitjançant el 
desenvolupament d'estratègies 
que puguen crear demanda al 
llarg de tot l'any», va afirmar el 
regidor.
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Manises porta a Fitur el turisme experiencial
LES EXPERIÈNCIES QUE OFEREIX ESTAN VINCULADES AMB LA TRADICIÓ CERÀMICA LOCAL

Aquest any també es 
presenta en la Fira les 
línies estratègiques del 
Pla de Turisme 
2019-2025

Edifici El Arte Manises

VIDEO MANISES EN FITUR

Alcalde de Manises i regidor de turisme i promoció ceràmica
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Varios meses de trabajo 
y negociación han sido 
claves para que final-

mente Aldaia esté representada 
en FITUR 2020 por uno de sus 
productos artesanos más im-
portantes y tradicionales de su 
historia, el palmito. De este ma-
nera, durante la próxima edición 
de la Feria Internacional de Tu-
rismo a Madrid, una delegación 
de representantes del municipio 
mostrará al mundo una selec-
ción de palmitos, así como su ar-
tesanal proceso de elaboración 
en los diversos talleres de Aldaia, 
dentro de la stand de la Comuni-
dad Valenciana.
  El varillaje, con las diferentes 
técnicas de calado, forma y pin-
tura; el cuerpo, en diferentes 
materiales, acabados y texturas, 
o el montaje de los palmitos, 
son tareas que han ido pasando 
de generación en generación y 
creando verdaderas joyas valo-
radas en ocasiones en miles de 
euros. Otros, tan antiguos como 
el lenguaje de signos, resultan de 
incalculable valor y se encuen-
tran expuestos en el Museo del 
Abanico de Aldaia (MUPA).

Oportunidad única
“Estar en FITUR era algo necesa-
rio e imprescindible. Hablamos 
de uno de los trabajos artesanos 
que más nos representa como 
pueblo, y de una industria que 
ha pasado por dificultades en los 
últimos años pero que continúa 
elaborando unos productos úni-
cos e incomparables de prime-
ra calidad y que dan la vuelta al 

mundo. Se trata de una industria 
que creemos que tiene un nota-
ble potencial de futuro, y eso es 
lo que queremos enseñar aquí”, 
así lo expresa Guillermo Luján , 
alcalde de Aldaia.
  Por su parte, la concejala de 
cultura de la localidad, Empar 
Folgado, señala que “es im-
portantísimo que el Museo del 
Abanico de Aldaia esté presen-
te en FITUR, ya que después de 
cuatro años de negociaciones 
por fin el próximo mes de enero 
nuestro pueblo estará presente 
con 9 empresas abaniqueras en 
la feria turística más importante 
del país".

Además, en el stand de la loca-
lidad se expone una muestra 
del patrimonio de la localidad 
de l’Horta Sud. Así, viaja hasta 
Madrid toda la artesanía, el pa-
timonio artístico y cultural, mo-
numental, festivo y también in-
material de Aldaia, como la Ruta 
Artística Urbana de la localidad, 
que incluye numerosas escultu-
ras e intervenciones repartidas 
por todo el municipio.

El MUPA, centro turístico
Palmitos con siglos de historia, 
y aquellos más modernos, se ex-
hiben al Museo del Palmito de 
Aldaia desde su inauguración en 
2015. El MUPA, acoge una gran 
colección de palmitos de todas 
las variedades así como un pa-
seo por su historia y formas de 
trabajo en la Llotgeta, uno de los 
edificios con más tradición y be-
lleza, y restaurado recientemen-
te en el centro de la localidad.

Aldaia lleva a Fitur su artesanía del abanico 
POR PRIMERA VEZ, LA POBLACIÓN ACUDE A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID

Redacción

  El Museu del Palmito 
de Aldaia (MUPA) es el 
centro de difusión de la 

artesanía y el arte del 
abanico de Aldaia y la 

Comunitat Valenciana. 
Está situado en la 

Casa de la Llotgeta, 
un edificio señorial de 
estilo renacentista de 

finales del siglo XVI 
y principios del XVII. 

En su interior hay una 
extensa representación 

de abanicos antiguos 
y actuales, con 

cronologías que van 
desde el siglo XVIII 

hasta nuestros días.

Gent Jove Aldaia ajuda als refugiats a Grècia

Durant el mes de novembre 
d’este 2019 el Servei de 
Joventut de l'Ajuntament 

d'Aldaia ha organitzat una re-
collida de material de prime-
ra necessitat en col·laboració 
amb l'associació de cooperació 
i desenvolupament SOS REFU-
GIATS. Esta associació coopera 
des de 2015 amb la coordinación 

d’accions d'ajuda humanitària 
per a persones refugiades, prin-
cipalment a Grècia. 
   En el Centre Sociocultural 
Matilde Salvador d'Aldaia, es va 
recollir una gran quantitat de 
productes i van enviar 3 palets 
amb productes d'higiene, roba 
d'abric, i aliments aportats per 
veïnes i veïns del municipi, i 
també es van recollir donacions 

de persones i entitats d'altres 
llocs. La Fundació SEUR ho va 
transportar al port de Valèn-
cia des d'on va eixir la Naviliera 
rumb a Atenes on l'organització 
fa la seua distribució amb furgo-
neta pròpia.
    Des de l'organització informen 
que el contenidor que transpor-
tava el material recollit, ja va 
arribar i va ser distribuït.

Redacció

► Entrega dels aliments

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Aldaia recibía a los 
estudiantes del "Instituto Com-
prensivo Don Lorenzo Milani" 
de Aquileia (Italia) que estarán 
unos días en la localidad gra-
cias al intercambio organizado 
por el IES Carles Salvador. Los 
alumnos de 3°de ESO de Aldaia 
convivirán en sus casas con al 

alumnado italiano durante unos 
días de intercambio lingüístico y 
cultural.
   El alcalde, Guillermo Luján, les 
dió la bienvenida y para acercar-
se a los alumnos de intercambio 
y conocer su opinión sobre un 
tema que ahora mismo preocu-
pa a todos los jóvenes en la ac-
tualidad: el cambio climático.    

Aldaia acoge el intercambio 
con un instituto italiano

Aldalde y concejales en Fitur

La Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra,se interesaron por los abanicos

El MUPA acoge una ex-
posición permanente
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Pregunta: Acaba el Nadal 
i comencen les rebaixes 
quines recomanacions 
fan des de la Unió de 
Consumidors?
Resposta: Cal estar molt atents 
a la qualitat del producte 
i que l'etiquetatge siga el 
correcte amb informació sobre 
el preu abans de rebaixes i 
ara. També és important que 
l'article rebaixat siga d'aquesta 
temporada, però sobretot les 
associacions de consumidors 
recomanem als usuaris que 
planifiquen bé la despesa i no es 
deixen portar pel consumisme. 
Cal tenir en compte que des 

de la liberalització de les 
rebaixes les diferents botigues 
i comerços fan nombroses 
campanyes al llarg de l'any 
amb descomptes. És important 
diversificar la despesa per al 
bon funcionament de la nostra 
economia domèstica.

P: Si veiem algun frau en 
rebaixes. Etiquetes o preus 
manipulats, què hem de fer?
R: El primer és comunicar-ho 
a les autoritats competents 
per evitar que això torne a 
passar. Cal demanar un full de 
reclamacions i notificar-ho a les 
associacions de consumidors. 
Cada vegada hi ha menys 

"En rebaixes, la majoria de les 
reclamacions es produeixen per 
les devolucions dels productes"

ENTREVISTA A VICENTE INGLADA, SECRETARI GENERAL DE LA 
UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S. Tormo

► Vicente Inglada

fraus, però si veiem algun cal 
comunicar.
P: Quan reben més queixes 
dels usuaris, en rebaixes o en 
el Black Friday?
R: En els dos casos es produeixen 
reclamacions, però sobretot pel 
que fa a les devolucions. En 
rebaixes no qualsevol producte 
es pot tornar, depèn de 
l'establiment. És important que 
el consumidor siga coneixedor 
de les clàusules de devolució 
dels productes i informar-
se prèviament sobretot en 
compres en línia. Hi ha un dret 
que pocs usuaris coneixen i és el 
dret de desistiment. Qualsevol 
compra o contracte d'un servei 
on-line o via telefònica té un 
termini de 14 dies per anul·lar 
el servei.

P: Quina és la queixa més 
habitual entre els usuaris?
R: Telefonia mòbil, sobretot 
pel que fa a la contractació 
de serveis via telefònica que 
no són el esperat pels usuaris. 
En aquests casos acudir a una 
associació de consumidors és 
important. En la majoria dels 
casos el procés es resol a favor 
de l'usuari.

La Regidoria d’Economia, 
Ocupació i Comerç ha in-
vertit un total de 696.164,40 

euros més en tallers d’ocupació 
al 2019, una xifra que aug-
menta 296.504 euros respecte 
dels recursos destinats al 2018. 
Aquest espectacular increment 
permetrà consolidar la forma-
ció actual, dividida en atenció 
sociosanitària al domicili, que 
compta amb un altíssim índex 
d’inserció laboral; informàtica, 
en les vessants de disseny web 
i programació; i administració i 
atenció al client.
   Al mateix temps, l’augment de 
la subvenció permetrà ampliar 
en 36 les persones beneficiàries 
per als programes.
  Aquestes accions formati-
ves combinen l'aprenentatge 
i l’increment de la taxa 
d’ocupabilitat de l’alumnat amb 
la percepció d'un sou durant el 
temps en què es troben realit-
zant els tallers. 
   Així, mentre adquireix conei-
xements, l’alumnat disfruta d'un 
salari que permet centrar-se en 
l'aprenentatge d’habilitats fona-
mentals en el seu futur laboral.
“Els tallers d'ocupació són una 
ferramenta fonamental per a mi-
llorar les possibilitats de trobar 
treball per a persones desocupa-
des de Paiporta, i la intenció del 

govern és continuar ampliant-
los i destinant tots els recursos 
necessaris per a que augmenten 
les persones que se'n poden be-
neficiar”, ha afirmat la regidora 
d'Economia, Ocupació i Co-
merç, Beatriz Jiménez.

Competències
Per a Jiménez, “tot i que les com-
petències en ocupació no són 
dels ajuntaments, es poden i es 
deuen portar a terme accions 
com aquestes, que afavoreixen 
la inserció laboral en àmbits de 
treball amb molta demanda, i 
que són una bona aposta de fu-
tur per a les persones amb difi-
cultats laborals del nostre poble”.
   Durant la passada legislatura, 
més de 360 persones varen pren-
dre part en alguns dels múltiples 
programes formatius i de foment 
de l'ocupació en diferents moda-
litats oferits pel Servei Municipal 
d'Ocupació, Formació i Comerç, 
amb una inversió total de més de 
2,9 milions d'euros. 
      Segons ha explicat la regidora 
“durant la present legislatura, la 
nostra intenció és incrementar 
aquesta xifra i ampliar a altres 
àmbits que s'ajusten a la realitat 
del mercat laboral actual i a les 
necessitats de la ciutadania pai-
portina”, ha conclòs la regidora 
d'economia i ocupació, Beatriz 
Jiménez. 
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La inversió en tallers 
d'ocupació a Paiporta 
augmenta en 300.000 
euros al 2019

VIST EN &
Juan Ramón Adsuara, 
alcalde de Alfafar: 
“Acabamos tarde 
escuchando sugerencias 
mejoras y Programacion 
musical prevista para 
2020 en Alfafar.
GRACIAS por vuestro 
trabajo.”

Nicolau Claramunt, 
alcalde d’Albalat
dels Sorells: 
“Esta vesprada hem 
muntat el meu regal de 
reis. Un pas més en el 
reciclatge, anem a fer 
compost amb les deixalles 
de les fruites i verdures 
de casa. Els cucs ens 
ajudaran
#AlbalatdelsSorells.”

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia:
 “Me acaban de pasar esta foto de la puerta principal del 
polideportivo, me parece lamentable este acto vandálico contra este 
rótulo. Ruego si alguien tiene información sobre lo ocurrido por favor 
que acuda a la policía local.”

Isabel Martín, 
alcaldessa de 
Paiporta:  
“ÚLTIMA HORA. 
M’envien testimoni 
de que els reis 
d’Orient ja recorren 
els carrers de 
#Paiporta.”

Enric Palanca, 
alcalde de 
La Pobla de Farnals: 
“Calderes de Sant 
Antoni. Probablement 
les millors del món.”

Luisa Salvador, 
alcaldessa del Puig:  
“Celebrant la nit de 
cap d’any en 
Val Hotel.”
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Nova pàgina web a Aldaia amb més 
serveis en línia per als veïns 
LA NOVA WEB TAMBÉ ÉS ACCESSIBLE

L’Ajuntament d’Aldaia ha 
presentat al món la nova 
página web “formada al 

mateix temps per més de 20 pà-
gines equivalent a cada área mu-
nicipal”, i creada per a informar 
amb transparència i facilitar la 
gestió a tots els veïns i veïnes de 
la localitat i del món.
   L’alcalde del municipi, Gui-
llermo Luján, ha assegurat que 
esta és una “ferramenta adap-
tada i indispensable per a infor-

mar amb transparència, facilitar 
l’accessibilitat i gestionar millor 
les necessitats de la població”.
  La nova pàgina web de 
l'Ajuntament (www.aldaia.
es) millora serveis com ara la 
bústia ciutadana, per a tot ti-
pus de comunicacions amb 
l’administració de manera tele-
màtica, i en crea nous com per 
exemple l’opció de sol·licitar 
cita prèvia o consultar tots el 
Mitjans de comunicación de 
l’Ajuntament, i en qualsevol ti-

pus de suport. Així ho ha expli-
cat en la sala Llotgeta la regidora 
de Comunicació d’Aldaia, Laura 
Delgado.

Accesible
La nova web, a més, ofereix la 
possibilitat d’adaptar-se a les 
necessitats de persones amb 
dificultats sensorials per tal 
d’afavorir l’accessibilitat, i es pre-
senta ja disposada a seguir adap-
tant-se a les noves tecnologies i 
necessitats en ple segle XXI. 

Redacció

► Alcalde i regidora durant la presentació de la nova web

X Aniversari del Matilde 
Salvador en Aldaia

El Centro Cultural Matilde 
Salvador de Aldaia celebra 
este mes su X aniversario y 

lo ha hecho durante todo un año 
de programación especial. 
  Durante esta década de vida, el 
centro se ha consolidado como 
punto de encuentro para jóve-
nes y mayores de Aldaia, y de 
localidades colindantes. Esta 
convivencia intergeneracional 
es la insignia del Matilde Salva-
dor y por la que el Ayuntamiento 
de Aldaia ha trabajado durante 
una década ofreciendo un gran 
abanico de actividades y talleres 
de toda índole.   
  Más de 1.000 personas pasan 
cada día por el centro para dis-

frutar de una programación que 
no solo se centra en lo cultural 
si no que además apuesta por 
el bienestar, con talleres como 
el de yoga o las lenguas, con los 
cursos de inglés y valenciano 
para todos los niveles. Además 
durante estos años el Matilde 
Salvador se ha caracterizado 
por su gran compromiso social 
y medioambiental con accio-
nes como la recogida de ropa de 
abrigo, productos de higiene y 
alimentos destinada a los cam-
pos de refugiados de Grecia, o la 
adhesión a campañas como Fas-
hion Revolution, una iniciativa 
de concienciación sobre el con-
sumo de la moda y el origen de 
su fabricación entre otras. 
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► Acte d'aniversari

El director general 
d’Infraestructures de la Conse-
lleria de la Generalitat Valen-
ciana, Enric Juan Alcocer, va 
visitar el centre ocupacional i 
la residencia de l’Associació de 
Pares de Persones amb Disca-
pacitat Psíquica d’Aldaia (Acyp-

sa) amb l’objectiu de conéixer 
les instal·lacions. L’alcalde de la 
localitat, Guillermo Luján, amb 
la regidora de Benestar Social, 
Empar Folgado, el van rebre i 
acompanyar. El director general 
vaa rebre un detall confeccionat 
pels usuaris d’ACYPSA.

Ha passat a Aldaia

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

Durant les festes nadalenques va 
tenir lloc el torneig de Nadal de 
Tennis al poliesportiu d'Aldaia. 

Hi va haver una gran participa-
ció i molt nivell.

  Guillermo Luján, Alcalde de Al-
daia, participó personalmente 
en la fiesta de celebración que 
realizó el centro con algunos 
usuarios: "Nos sentimos muy 
orgullosos de lo que es hoy el 
Matilde Salvador, un centro de 
referencia en constante cam-
bio y evolución que engrande-
ce nuestra localidad gracias a la 
gran participación que reúne".
  El concejal de Juventud y res-
ponsable del espacio, Sergio 
Gómez asegura que "Hablamos 
de un centro vivo. El edificio es 
totalmente accesible, y está pen-
sado para que la gente lo disfrute 
y lo viva. Es como una pequeña 
gran obra de arte". 
  De este modo, con motivo del 
décimo aniversario, el centro 
ofrece una programación es-
pecial durante todo el curso en 
la que los vecinos y vecinas de 
Aldaia disfrutan desde talleres 
como la elaboración de un guion 
cinematográfico, hasta exposi-
ciones sobre el exilio, o del mun-
do digital a nivel internacional 
entre otras decenas de opciones. 
   Un programa de actividades 
pensado para todos los públi-
cos en los que la convivencia y el 
intercambio son el lema funda-
mental. 
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Nadie del movimien-
to vecinal que se puso 
en marcha en los años 

ochenta del pasado siglo para 
exigir la supresión del paso a ni-
vel de Alfafar-Sedaví en la Aveni-
da Gómez Ferrer se iba a imagi-
nar entonces que este cruce de 
vías con barreras de Renfe, situa-
do en plena zona urbana, y muy 
poblada, del área metropolitana 
de València, continuaría igual en 
el año 2020, pero ahí está, vien-
do pasar el tiempo y sin visos de 
que vaya a ser eliminado a corto 
plazo. Pese a ser un punto negro 
ferroviario en cuanto a acciden-
tes y arrollamientos, ha resisti-
do los embates de todo tipo de 
reclamaciones e iniciativas y ha 
sido objeto de proyectos fallidos, 
constituyendo un caso anacróni-
co y digno de estudio.
   Hoy por hoy, la empresa pú-
blica Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif), no 
tiene previsto eliminar de forma 
prioritaria este paso a nivel. Den-
tro de su plan 2012-2024 para 
este tipo de actuaciones, Adif 
sólo tiene adjudicada desde 2017 

la redacción de los proyectos de 
supresión de dos pasos a nivel en 
este trayecto de trenes de cerca-
nías, el de la línea C1 de València 
a Gandia: uno en Cullera y otro 
en Tavernes de la Valldigna.
   El de Alfafar-Sedaví parece 
haberse quedado en el limbo y 
poco se hace ahora para sacarlo 
de ahí. El movimiento vecinal se 
diluyó con el paso del tiempo. 
A ello contribuyó la decepción 
por la falta de resultados prác-
ticos durante años y años, pero 
también el varapalo que supuso 
el que cinco vecinos de los que 
acudieron a una manifestación 
tras un accidente ocurrido en 
1991, en el que murieron dos 
jóvenes, resultaran condenados 
a seis meses y un día de prisión, 
a pagar las costas del juicio y a 
indemnizar a Renfe por el corte 
del tránsito ferroviario durante la 
protesta.
  También cabe señalar que las 
obras de permeabilidad de las 
vías férreas, que se acometieron 
paulatinamente con posterio-
ridad en la zona, redujeron la 
tensión. Se construyeron el paso 
elevado existente en el lìmite del 

término municipal de Massanas-
sa con el de Alfafar, a la altura del 
Parque Alcosa, así como el que 
conecta el barrio de La Torre con 
Sedaví y la Pista de Silla o V-31, 
además del paso subterráneo 
entre Benetússer y Alfafar en el 
Camino de Orba.

Movilización de instituciones

No obstante, no es que el movi-
miento vecinal no consiguiera 
nada. Movilizaron a los políticos 
e hicieron que éstos llevaran el 
asunto hasta el Congreso de los 
Diputados y también a Les Corts 
Valencianes, además de propi-
ciar las actuaciones de los ayun-
tamientos más afectados, los de 
Alfafar, Sedaví y Benetússer, a 
través de mociones y acuerdos, 
logrando asimismo que se re-
cogieran sus propuestas en los 
programas electorales de varios 
partidos. 
  Llegaron incluso a conseguir 
que, tanto el Ministerio de Fo-
mento como la propia Generali-
tat Valenciana, pusieran en mar-
cha proyectos para solucionar 
el problema, bien con la opción 

del paso subterráneo o bien con 
la del soterramiento de las vías, 
que es, en definitiva, la que re-
clamaban los vecinos. Sin em-
bargo, nada de ello acabó siendo 
una realidad.
  Durante años, las discrepan-
cias entre los partidarios de la 
solución del paso subterráneo 
o túnel, que proponía el Minis-
terio de Fomento, y los del so-
terramiento de las vías, quienes 
lograron que la Generalitat Va-
lenciana llegara a redactar un 
proyecto para ello, mantuvieron 
la solución en vía muerta. Hubo 
diferencias sobre estos plantea-
mientos entre los gobiernos mu-
nicipales de los propios ayun-
tamientos afectados, e incluso 
con vecinos y comerciantes de la 
zona.

Túnel o soterramiento de vías
Desde el Ministerio se planteó 
siempre la solución del paso 
subterráneo como la más idó-
nea, alegando dificultades téc-
nicas y económicas en contra 
del soterramiento de las vías, 
aunque dejando abierta esta po-
sibilidad para estudiarla, pero 

Un paso a nivel viendo pasar el tiempo
EL PUNTO NEGRO DEL CRUCE DE VÍAS CON BARRERAS DE ALFAFAR-SEDAVÍ LLEVA 40 AÑOS 
SIN SUPRIMIRSE PESE A TODO TIPO DE RECLAMACIONES E INICIATIVAS

Tomás Laguarda

condicionada a la remodelación 
de la Red Arterial Ferroviaria de 
Valencia, con la realización del 
Nuevo Acceso Sur, que entonces 
estaba prevista y que, posterior-
mente, dio lugar a la construc-
ción del trazado ferroviario para 
el AVE por el oeste de la comarca.
    En contrapartida, la Generalitat 
Valenciana elaboró el denomi-
nado Anteproyecto de Soterra-
miento de las Vías de Renfe en 
Alfafar, Benetússer y Sedaví, con 
sus correspondientes presupues-
to y plazo de ejecución, el cual se 
anunció a bombo y platillo y llegó 
incluso a relacionarse con el pro-
yecto del Parque Central de Va-
lència. De hecho, se publicó que 
en 2003 el soterramiento estaría 
ya realizado, aunque finalmente 
se paralizó a consecuencia, entre 
otras causas, de las diferencias 
entre las distintas instituciones 
implicadas a la hora de llevarlo 
a cabo, al igual que ocurrió con 
el planteamiento del paso subte-
rráneo.

Recuperación reivindicativa
Tras mucho tiempo sin que se 
moviera nada al respecto, aun-
que se ha continuado mante-
niendo la exigencia vecinal de 
una solución para el paso a nivel, 
hace algunos años se empezaron 
a realizar intentos para recuperar 
esta antigua reivindicación.  Tale 
es el caso del Ayuntamiento de 
Alfafar, desde donde se llevaron 
a cabo en 2014 una serie de ges-
tiones para retomar el proyecto 
de soterramiento de las vías, ini-
ciando para ello contactos con 
la Generalitat Valenciana, con el 
Gobierno central y con Adif, así 
como planteando una posible 
financiación con fondos euro-
peos. Desde entonces, no se ha 
avanzado y el Ayuntamiento de 
Alfafar volvía, en 2019, a recla-
mar que se estudie el proyecto 
del soterramiento.
  Por su parte, la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud ha 
incluido también esta reivindi-
cación en su apartado de mejora 
de infraestructuras de la comarca 
correspondiente al Plan Estra-
tégico Comarcal de L’Horta Sud 
2018-2022.

► Paso a nivel de Alfafar-Sedaví en la actualidad (T. L.).
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Tot està llest a Albal per 
a rebre una de les seues 
festes locals més arrela-

des, l’homenatge al seu patró 
Sant Blai. Any rere any, el muni-
cipi posa en valor les seues tra-
dicions, la seua cultura, poten-
cia el xicotet comerç i fa poble. 
L’Ajuntament d’Albal convida a 
tot el món a disfrutar i conéixer 
l’ampli programa d’activitats que 
ha preparat amb la col·laboració 
dels col·lectius de la localitat.
  La festa patronal està a punt 
de començar a rodar, del 26 de 
gener al 7 de març, Albal obrirà 
les portes a la XVIII Fira comer-
cial i antic mercat d’artesania 
de Sant Blai, amb la participa-
ció de més de 70 casetes, entre 
associacions locals, empreses, 
estands gastronòmics i arte-
sans. Este esdeveniment–orga-
nitzat per l’Ajuntament- supo-

sa un dels grans reclams de la 
festa albalenca per a milers de 
persones que cada any visiten 
la localitat de l’Horta Sud gover-
nada per Ramón Marí. A més, és 
possible, gràcies a la participació 
de l’Associació de Comerciants, 
dels Festers i Festeres Santa 
Anna 2020, del món faller i de les 
entitats culturals i esportives que 
s’involucren per donar vida a es-
tos dies grans, protagonitzant 
un extens programa cultural i 
esportiu que s’allarga fins ben 
entrat març. La fira d’atraccions 
per als menuts s’amplia, sent al-
tre dels reclams importants per 
als xiquets i xiquetes, es muntarà 
front a la Policia Local.
  La inauguració de la XVIII Fira 
de Sant Blai tindrà lloc el diven-
dres 31 de gener a les 18.30 ho-
res i será el tret d’eixida oficial 
a les festes patronals. Per da-
vant, tres jornades per a apro-

fundir en la història, les tradi-
cions, la cultura, la gastronomia 
i el comerç que quedarà plasmat 
en les més de 70 parades ubica-
des en l’Avinguda Corts Valen-
cianes, carrers Santa Anna-Sant 
Blai, Plaça del Jardí i Església i en 
la rodalia del Mercat Municipal.

Un RACÓ SOLIDARI a la fira
L’essència solidària continuarà. 
La novetat serà la creació del 
“Racó Solidari”, una zona que es-
tarà protagonitzada per associa-
cions locals sense ànim de lucre.
  Fent poble amb les associacions 
culturals, juvenils i esportives
La festa al patró inclou un farcit 
calendari d’activitats culturals, 
festives i esportives, estes últi-
mes inauguren el programa, el 
26 de gener, amb el Campio-
nat de Pesca a Riola. Esta jor-
nada abriga també la festa de 
Sant Antoni, amb la Benedic-

ció dels animals, a partir de les 
12.00 hores, al carrer Eixam-
ple. La competició de Crossfit, la 
jornada de portes obertes de tir 
amb arc, l’exhibició de ball del 
grup de majors, d’infantil i pila-
tes, el XXXI Encontre Comarcal 
d’Escoles Esportives i la final de 
petanca competen el Cicle Es-
portiu de 2020.
   De l’àmbit cultural és important 
destacar la II Dansà Popular en 
honor a Sant Blai que es desen-
volupa el 8 de febrer, a les 19.30 
hores, organitzada pel “Grup 
Danses d’Albal La Murta” així 
com les propostes teatrals a cà-
rrec de l’Escola Municipal de 
Teatre i les sessions de cinema. 
També es troba al programa una 
atractiva exposició de ventalls de 
les Falleres Majors de València i 
les seues Corts d’Honor dels anys 
2005 al 2019, obra de l’artista lo-
cal Ana Muñoz que el dia de la 

inauguració de la mostra (6 de 
febrer, a la Casa de Cultura), rea-
litza l’entrega oficial dels ventalls 
de 2020, a les Falleres Majors de 
València, Consuelo Llobell i Car-
la García. Els joves tindran el seu 
raconet amb els campionats de 
jocs de taula i cluedo i la Festa 
de Carnestoltes del 6 de març. La 
festa de Sant Blai també acull el 
VII Concurs Caní d’Albal, el 16 
de febrer, a la Balaguera.

Una festa religiosa 
El Dia gran serà el 3 de febrer, 
amb la missa en honor a Sant 
Blai a l’ermita de Santa Anna. Se-
guidament es dispararà la mas-
cletà al replà de Santa Anna on 
durant tota la jornada de la festa 
local se celebrarà el Porrat tra-
dicional. Els actes religiosos tin-
dran la seua continuïtat el 9 de 
febrer amb la Romeria a l’ermita 
i el XII Concurs de paelles.

Tradicions, cultura i  
comerç es donen cita 
a Albal per Sant Blai
LA DIVUITENA EDICIÓ DE LA FIRA, QUE HOMENATJA AL PATRÓ LOCAL, 
REUNIRÀ A MILERS DE VISITANTS DEL 31 DE GENER AL 2 DE FEBRER

► Imatge de les festes de l'any passat

ALBAL OBRAS DE MEJORA 
EN LA CALLE SANT ANTONI
La calle Sant Antoni de Albal, 
donde residen unas 60 familias 
de la localidad, verá moderni-
zada su imagen en unos tres 
meses. Se han iniciado las obras 
por la calle Paiporta hasta el en-
torno de la intersección con la 
calle Hernández Lázaro, desde 
donde discurrirá un nuevo co-
lector de aguas pluviales que 
acabe con los problemas de eva-
cuación de lluvias que ha sufri-
do históricamente el vecindario 
de la histórica calle. El proyecto 
también contempla la renova-

ción de la red de distribución 
del agua potable y la mejora de 
la red de saneamiento y de cap-
tación de pluviales. Por este mo-
tivo, la calle Paiporta permane-
cerá cerrada al tráfico, durante 
dos semanas aproximadamente, 
tras este periodo los trabajos se 
trasladarán al epicentro de las 
obras y que son un compromi-
so del gobierno de Ramón Marí 
con este barrio de Albal. 
   La modernización de esta vía 
también contempla la mejora 
de la accesibilidad, y la dismi-
nución del tráfico rodado. Junto 
a Sant Roc es la más antigua del 
municipio con aceras pequeñas

ALBAL TALLER DE EMPLEO 
PARA 20 MUJERES
Albal se ha adherido al progra-
ma de fomento de empleo del 
Consell “Al teu costat”, se tra-
ta de un taller que combina la 
formación y la empleabilidad a 
personas mayores de 25 años. 
Para su ejecución, el munici-
pio gobernado por Ramón Marí 
ha recibido una subvención de 
464.109,60 euros y cuenta con 
una aportación municipal de 
3.000 euros. 
   Las 20 mujeres que se benefi-
ciarán de él, durante un año, van 
a formarse en atención sociosa-

nitaria y recibirán una remu-
neración económica por ello. 
Se trata de una iniciativa que 
también da trabajo al equipo 

docente formado por cinco pro-
fesionales que harán funciones 
de dirección, administración y 
docencia. 
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QUART DE POBLET
CELEBRA LA SETMANA  DEL 
CLIMA I EL MEDI AMBIENT

no destacó que “nuestro territorio 
se ha caracterizado siempre por 
los altos niveles de participación 
ciudadana. Una tendencia que 
queremos continuar potencian-
do y armando con nuevas herra-
mientas que faciliten la comuni-
cación entre las administraciones 
públicas y la población”.
  Nofuentes, que ha reforzado 
su presencia y papel en Europa, 
concluyó que “la confianza que la 
Unión ha depositado en la Man-
comunidad responde al trabajo 
que llevamos tiempo desarrollan-
do y que nos ha situado como una 
figura clave de apoyo a las institu-
ciones europeas”.

Presupuesto municipal
La Mancomunitat de l’Horta Sud 
ha aprobado por unanimidad un 
presupuesto para el año 2020 de 
2.549.593 euros. En él destacan las 
importantes apuestas por el fo-
mento del empleo con una dota-
ción para el “Acord Comarcal per 
a la Creació d’Ocupació” (ACCO) 
de 308.000 euros, con la implan-
tación por primera vez en la ins-
titución de un plan de Igualdad 
y con la puesta en marcha de la 
comisión de proyectos europeos 
para mejorar las relaciones de los 
municipios de la comarca con las 
instituciones europeas y facilitar 
el acceso a fondos comunitarios 
para las poblaciones.

La Mancomunidad de l’Horta 
Sud coorganizará las
Semanas Europeas
ES UNA FIGURA CLAVE DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Del 24 de gener al 2 de febrer 
se celebrarà la Setmana pel Cli-
ma i el Medi Ambient de Quart 
de Poblet. Amb el lema "Quart 
de Poblet en acció pel clima i el 
medi ambient" es duran a terme 
diferents activitats on tots est-
nà convidats a participar, per a 
posar en valor el medi ambient 
i ajudar a protegir-lo, aprenent 
i compartint coneixements per 
a fer d'aquest poble un lloc més 
sostenible.
   Entre els actes previst: el dia 24 
de gener a les 10h tindrà lloc la 
Inauguració de la Setmana del 
Medi Ambient: “Arbre dels desi-
tjos”. Serà al Parc de l’estació del 
metro de Quart de Poblet. A més, 
tindran lloc diferents xerrades i 
taules rodones on es parlarà del 
canvi climàtic, iniciatives mu-
nicipals per a cuidar el clima o 
una jornada sobre el desenvo-
lupament urbà sostenible. A les 
xerrades s'uniran diferents rutes 
de l'aigua per conèixer l'entorn 
de la població seran els dissabtes 
25 de gener i 1 de febrer a les 10.
   També tindrà lloc una 'Carre-
ra pel planeta' serà el diumenge 
26 a les 12h. Per als més menuts 
també hi haurà activitats com 
contacontes o la celebració de 
dia de l'arbre.

La Mancomunidad de 
l’Horta Sud ha sido elegida 
por la Comisión Europea y 

el Comité de las Regiones para 
actuar de coorganizadora en las 
diferentes “Semanas Europeas” 
que se desarrollan desde ambas 
instituciones supranacionales. 
Esta nueva responsabilidad se 
acordó en la jornada celebrada 
en Bruselas el 14 de enero, a la 

que asistió el político valenciano 
Bartolomé Nofuentes, responsa-
ble de la Comisión de Asuntos 
Europeos de la "European Muni-
cipalities Association Horta Sud" 
(EUMAHS).
  En esta primera reunión, se 
establecieron las diferentes se-
manas en las que la entidad co-
marcal jugará un papel decisivo 
en su organización, la Semana 
Europea de las Ciudades y Re-

giones, la Semana Europea de la 
Movilidad, la Semana Europea 
de la Economía Circular, la Se-
mana Europea del Agua y la Se-
mana Europea de la Innovación.
  De igual manera, Nofuentes 
elevó a la Comisión la propuesta 
de la Mancomunidad de realizar 
una Semana Europea con los 
Ciudadanos, que fue bien aco-
gida por el órgano europeo. En 
este sentido, el político valencia-
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► Reunión en la Mancomunitat

BENETÚSSER TALLER PER 
A MARES I PARES
La Regidoria de Benestar Social 
ha organitzat una serie de tallers 
dirigits a mares i pares. El pri-
mer taller será el dimarts 28 de 
gener a les 17.30h. al segón pis 
del Centre Municipal de Con-
vivència (Carrer Major, 22). Es 
tractarà el tema de la comunica-
ció positiva i efectiva entre ma-
res/pares i fills. 

CATARROJA DÓNA 
TREBALL A 20 PERSONES
L'Ajuntament de Catarroja con-
tinua fent passos per a buscar 
noves opcions d'ocupabilitat en 
el municipi reforçant punts es-
tratègics com el potencial turís-
tic del Port de Catarroja i ha po-
sat en marxa l'Escola-Taller que 
donarà ocupació i formació a 20 
persones i 4 docents.

BENETÚSSER EL PERILL 
DE LA DIFUSIÓ DE CONTINGUT 
SEXUAL EN LÍNIA
Benetússer ha acollit a l'IES Ma-
ria Carbonell la jornada "Cingles 
per a la sexualitat al segle XXI" en 
què s'ha tractat de conscienciar 
els joves dels perills que suposa 
la difusió de contingut sexual en 
línia a través de xarxes socials. 
Les xerrades, ofertes per tècni-
ques de l'equip d'investigació 
SALUSEX de la Universitat de 
València, van aprofundir en els 
riscos que suposa l'intercanvi de 
material sexual ja que augmenta 

El pàrquing de Catarroja 
duplica els seus ingressos 
en quatre anys

L'aposta de l'Ajuntament de Ca-
tarroja per una millora de la 
mobilitat en el municipi, així 

com per facilitar noves vies perquè 
les veïnes i veïns puguen estacio-
nar els seus vehicles està funcio-
nant, també en matèria econòmica. 
D'aquesta manera, s'ha aconseguit 
duplicar pràcticament els ingressos 
en els últims quatre anys, malgrat 
que s'ha reduït tant el preu del llo-
guer com el cost per minut de la 
zona de rotació de vehicles.
  En 2015 els ingressos pel lloguer de 
places i per la rotació de vehicles tan 
sols eren de 54.000 euros. Aquesta 
xifra ha anat creixent gradualment, 
incrementant-se en el passat exer-
cici amb les noves mesures im-
plementades per l'actual equip de 

govern que han portat a ingressar 
només pel lloguer de places, 66.450 
euros, als quals cal sumar 36.000 
més per la rotació de vehicles. A 
més, s'ha incrementat en els últims 
quatre anys de manera notable el 
nombre de places en lloguer, de 49 
a les 173 actuals.
  Les mesures per les quals ha op-
tat l'Ajuntament de Catarroja per 
a fer una gestió més eficient de 
l'aparcament municipal van des de 
les econòmiques a les qualitatives. 
En primer lloc, s'ha reduït de ma-
nera important el cost del lloguer 
durant tot el dia, passant dels 69 
euros al mes als 40 euros actuals. 
També s'han implementat accions 
com la possibilitat que la primera 
hora de l'aparcament siga gratis o 
que durant la nit, de 20 a 8 hores, el 
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► Entrada al pàrquing
la vulnerabilitat i les possibilitats 
de patir sextorsió i / o grooming.
A la segona part de la jornada es 
va abordar també la comunica-
ció amb la parella sexual. 
Per a la regidora d'Educació Ana 
Martín "queda evidenciat només 
amb veure les notícies diària-
ment que estem davant d'un 
problema que afecta sobretot 
als joves i per això creiem en la 
importància de l'educació afec-
tivosexual per oferir habilitats 
de comunicació efectiva i conèi-
xer els riscos als quals exposem 
en una societat tan digitalitzada 
com l'actual ".

preu d'aparcar el vehicle siga de no-
més 50 cèntims. A això també, cal 
afegir l'opció que els comerciants 
entreguen als seus clients vals de 
pàrquing gratuïts o l'obertura de les 
portes durant dates assenyalades.
  “Parlem de solucions no no-
mes per a oferir un millor servei 
d'aparcament a la ciutadania, sinó 
també d'executar polítiques per 
a pacificar el trànsit en el munici-
pi”, explica Jesús Monzó, alcalde 
de Catarroja. Els baixos preus, així 
com mesures com les esmenta-
des, redueixen el nivell del trànsit 
a Catarroja, servint accions com la 
primera hora gratuïta com a dissua-
sives perquè els conductors opten 
pel pàrquing en lloc de la “volta per 
a aparcar”.
  D'altra banda, l'Ajuntament de 
Catarroja ha continuat millorant 
les dotacions del recinte. Així, du-
rant el passat exercici es van invertir 
68.000 euros en diferents millores 
entre les quals destaca la renovació 
de l’il·luminació per una led més 
eficient, així com la instal·lació 
d'un nou ascensor amb el qual mi-
llorar l'accessibilitat a l'edifici que 
s'estrenarà en els pròxims dies. Fi-
nalment, destacar que l'Ajuntament 
de Catarroja, malgrat que ha esgotat 
totes les seues places per al lloguer 
de vehicles en el seu pàrquing mu-
nicipal, ha obert una llista d'espera 
per a tots els ciutadans que vulguen 
optar a un nou espai per al seu ve-
hicle.
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Mislata i València es reuneixen 
per a millorar temes comuns
L'OBJECTIU ÉS MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I L'ENTORN URBÀ 
QUE COMPARTIXEN LES DUES CIUTATS

L'alcalde de Mislata, Carlos F. 
Bielsa, i la vicealcaldessa de 
València, Sandra Gómez, es 

van reunir en el Centre Sociocul-
tural La Fàbrica de Mislata. 
   Bielsa i Gómez van acordar du-
rant la reunió la creació d'una 
comissió bilateral de treball for-
mada per tècnics que permeta 
l'estudi i afavorisca la millora tant 
dels serveis com l'accessibilitat i 

l'entramat urbà compartits. El ba-
rri valencià de Soternes i els vol-
tants de la Creu Coberta, l’entorn 
del Camí Vell de Xirivella, l'entrada 
a Mislata des de València pel pont 
Nou d’Octubre o l'entorn del Mu-
seu d'Història, són algunes de les 
zones que han centrat l'atenció.
   “València i Mislata tenen proble-
mes comuns que s'han d'abordar 
de manera global i conjunta per a 
intentar millorar la vida dels ciu-

tadans”, ha afirmat Bielsa, afegint 
que les institucions “hem de tin-
dre una visió de conjunt, integrada 
i metropolitana”. 
  L'alcalde de Mislata, Carlos F. 
Bielsa, posava també d'exemple 
com una acció imprescindible “in-
tegrar dins de l'Autoritat Metropo-
litana del Transport serveis com el 
de lloguer de bicicletes o les noves 
formes de mobilitat sostenible, 
perquè els veïns de tots dos muni-
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► Bielsa i Gómez, durant su visita la zona

cipis puguen comunicar-se amb un 
servei únic”.
  Per part seua, Gómez assegurava 
també que és necessari “millorar i 
dignificar les connexions entre els 
barris de Mislata i València”, i afe-
gia que “València no pot treballar 
només d'encreuaments cap a dins, 
ha d'entendre que no existixen els 
límits i per tant tindre uns serveis 
públics integrats amb els altres mu-
nicipis”.

Visió metropolitana
La vicealcaldessa valenciana ha va-
lorat molt positivament la trobada, 
afirmant que este “és un pas molt 
important, però no ha de ser l'únic”, 
i ha recordat que en esta legislatura 
“s'impulsaran importants organis-
mes que permetran que tinguem 
eixa visió metropolitana en deter-
minats serveis públics, com en el 
transport”. 
   Per part seua, Bielsa recollia el 
guant i feia una crida a les institu-
cions “per a crear de nou el Con-
sell Metropolità de l'Horta que 
permeta treballar en matèries 
d'urbanisme, de mobilitat sosteni-
ble, d'accessibilitat i de qualsevol 
assumpte que haja d'abordar-se a 
nivell metropolità", va explicar al 
temps que va afegir que "necessi-
tem una institució que unisca als 
municipis i que no els dividisca”, va 
concloure.

PICASSENT
COMENCEN LES OBRES 
DEL NOU COL·LEGI 
Amb un pressupost total de 
5.504.286 €, Proforma, l'empresa 
adjudicatària de les obres, ja ha 
començat les primeres actua-
cions per construir el nou cen-
tre educatiu al municipi que 
s'ubicarà a la zona nord, junt a 
la plaça Europa.
  Les instal·lacions ocuparan 
una superfície total de 4.304 m2 
i una altra de 7.919 m2 desti-
nada a espais exteriors. En de-
finitiva, més de 12.000 metres 
quadrats, que es dividiran en 
3 blocs: educació infantil amb 
6 aules, administració i educa-
ció primària amb 12 aules, que 
es complementaran amb altres 
(música, informàtica), així com 
també espais destinats a biblio-
teca, sala d'usos múltiples, des-
patxos, cuina i menjador, ser-
veis, gimnàs, serveis generals i 
una zona d'aparcament.
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ALFAFAR 
AMPLIA PROGRAMACIÓN 
EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de su concejalía de Bibliotecas, 
lleva a cabo durante el mes de 
enero una amplia programa-
ción en la biblioteca municipal 
dirigida especialmente a las y 
los más jóvenes de la localidad. 
  Así, durante este mes se está 
llevando a cabo la campaña 
de animación a la lectura en 
la biblioteca, que se realiza 
en colaboración con los cen-
tros educativos del municipio. 
En el marco de esta iniciativa, 
el pasado 9 de enero se reali-
zó la actividad “Con los libros 
puedes”, en la que participó al 
alumnado de 1º de Primaria 
del CEIP Orba. Dentro de esta 
actividad se realizaron tres ta-
lleres de magia, de ciencia y de 
construcción de juguetes en los 
que se utilizaban los libros que 
había en la biblioteca. Todo ello 
con el objetivo de mostrar a los 
niños y niñas que los libros, 
además de ser un entreteni-
miento, sirven para aprender y 
que tienen una aplicación prác-
tica inmediata.

Alumnado
Otra de las iniciativas enmar-
cada en la campaña de anima-
ción lectora es “Navegando por 
e-Biblio”, en la que está parti-
cipando el alumnado de 6º de 
Primaria de los centros Vamar, 
Guía, Mª Inmaculada, La Fila y 
Orba. De este modo, entre los 
días 14 y 30 de enero, un total 
de 182 jóvenes participarán en 
esta sesión para introducir e-
Biblio, el servicio de préstamo 
de libros electrónicos de la Red 
de Lectura Pública Valenciana.
   Por otro lado, la biblioteca 
municipal central continúa, 
hasta el 30 de enero, con el fun-
cionamiento del aula de estu-
dio con motivo del período de 
exámenes. Durante estos días, 
se encuentra abierta al público 
de lunes a jueves de 10.30 a 1 
de la madrugada ininterrumpi-
damente, los viernes de 10.30 a 
14h y de 16.30 a 20h y los sába-
dos de 10.30 a 14h. 

Alfafar celebra la Feria 
Medieval de Sant Sebastià

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de su concejalía de Cul-
tura, organizó el pasado fin 

de semana la Feria Medieval con 
motivo de la festividad de Sant Se-
bastià en la Plaça de l’Ajuntament 
de Alfafar.
La Feria Medieval, que comenzó 
la tarde del viernes, quedó oficial-
mente inaugurada el sábado 18 a 
partir de las 12:00 h. 
  Un acto, que dio paso a nume-
rosas actividades programadas en 
horario de mañana y tarde entre 
las que se incluyen pasacalles tea-
trales, sesiones de cuentacuentos, 
espectáculos de recreación histó-
rica, teatro de títeres o exhibicio-
nes de aves rapaces y de lucha de 
caballeros.

Tradición  
Además, durante todo el fin de 
semana, a excepción de la tarde 
del domingo que se cancelaron 
las actividades previstas debido 
al temporal de lluvia y viento, los 
vecinos y vecinas del municipio 
pudieron disfrutar del tradicio-
nal mercado con diversos puestos 
gastronómicos y artesanales y de 
múltiples demostraciones y talle-
res de oficios antiguos tanto ára-
bes como cristianos. 
 Con esta feria, l’Ajuntament 
d’Alfafar ha celebrado, un año 
más, una de las citas festivas más 
esperadas y concurridas del mu-
nicipio que pone a disposición 
de toda la ciudadanía una amplia 
oferta de ocio, cultura y gastro-
nomía para el disfrute de toda la 
familia.  

Redacció

LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT ACOGIÓ EL TRADICIONAL MERCADO

DURANTE TODO EL 
FIN DE SEMANA, LOS 
VECINOS Y VECINAS 

DEL MUNICIPIO  
DISFRUTARON DEL 

TRADICIONAL MERCADO 
UBICADO EN LA PLAZA 

DEL AYUNTAMIENTO

1. Tuvo lugar diferentes 
representaciones teatrales y 

también exhibiciones de aves 
rapaces 

2. Entre las actividades que se 
relizaron destacó los talleres de 

oficios antiguos tanto árabes como 
cristianos. 

3. Durante el fin de semana 
se realizaron numerosos 

pasacalles teatrales, sesiones de 
cuentacuentos y espectáculos de 

recreación histórica
4. Numerosos vecinos y visitantes 

acudieron a la tradicional Feria 
Medieval de Alfafar que resistió al 
mal tiempo y sólo se tuvieron que 

suspender los actos de la tarde del 
domingo

1 2

3

4



21EL MERIDIANO L’HORTA | DEL 24 DE GENER AL 26 DE FEBRER DEL 2020 HORTA SUD

ALFAFAR 
AUGMENTEN ELS 
PROGRAMES DE SERVEIS 
SOCIALS EN 2020

L'Ajuntament d’Alfafar ha in-
clòs en el seu pressupost mu-
nicipal per a 2020, que ascen-
deix a un total de 17,6 milions 
d’euros, un augment per als 
programes de serveis socials 
de la localitat.
  Així, aquesta pujada pressu-
postària contempla un aug-
ment de les transferències a 
famílies destinant 29.200,84 
euros més a la partida 
d’emergència social, jo 20.000 
euros més per a la d’ajuda do-
miciliària.
  D'altra banda, els comp-
tes municipals contemplen 
també un augment total del 
programa d’assistència social 
primària de 138.494,75 euros. 
Així mateix, durant aquest any 
2020 es preveu un augment 
del personal de l’equip social 
de base, i la implementació de 
serveis com la mediació inter-
cultural, entre altres.

Millores
  A més, la regidoria de Benes-
tar Social adquirirà un pro-
grama informàtic per a agi-
litar els tràmits i millorar la 
comunicació ciutadana amb 
l’Administració.
  D' aquesta manera, 
l’Ajuntament continua apos-
tant pel reforç dels seus serveis 
socials, una àrea en la qual, 
des de fa anys, s’ha convertit 
en la bandera de l’equip de 
govern d’Alfafar amb accions 
com les Aules Col·labora per a 
les i els més xicotets o el servei 
gratuït d’Assistència Jurídica 
Hipotecària en matèria de des-
nonaments.

Alfafar acoge un intercambio 
juvenil en torno a la naturaleza
HAN VENIDO JÓVENES DE ITALIA, PORTUGAL, LITUANIA Y RUMANÍA

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de su área de Juventud, 
ha organizado un inter-

cambio juvenil con la naturaleza 
como hilo conductor. Así, desde 
el pasado 9 y hasta el 15 de ene-
ro, 30 jóvenes de Italia, Portugal, 
Lituania, Rumanía y España se 
han dado cita en Alfafar en el 
marco del programa de la Comi-
sión Europea Erasmus+.
  Durante estos días, las y los 
participantes han llevado a cabo 
el proyecto “Conócete a través 
de la naturaleza”, un programa 
de actividades que tiene como 
objetivo mejorar los hábitos en 
contacto con la naturaleza.
  En ese sentido, durante es-
tos días han realizado juegos 
y dinámicas de presentación y 
conocimiento grupal, taller de 

crecimiento personal,  un paseo 
nórdico por el parque natural de 
la Albufera y por la playa de El 
Saler. 
  Además, también han podido 
practicar capoeira, participar en 
un taller de habilidades socia-
les y coaching o en un taller de 
hábitos de nutrición saludable. 
Otra de las actividades más des-
tacadas del intercambio ha sido 
la celebración de una noche 
intercultural en la que las y los 
participantes han presentado su 
país y región de origen, además 
de mostrar bailes, canciones y 
otros aspectos típicos de su cul-
tura.
  Por otro lado, el pasado vier-
nes 10 de enero, las y los jóvenes 
tuvieron ocasión de visitar el 
Ayuntamiento donde les recibió 
el alcalde, Juan Ramón Adsuara, 

para darles la bienvenida al mu-
nicipio y explicarles algunas cu-
riosidades sobre Alfafar. 
   Este proyecto busca proporcio-
nar las herramientas necesarias 
a los jóvenes para desarrollar su 
crecimiento personal, así como 
mejorar sus habilidades en len-
guas extranjeras, promover la 
diversidad cultural entre la po-
blación más joven y contribuir a 
que construyan una red propia 
de contactos internacionales. 
    “Conócete a través de la natu-
raleza” es el segundo intercam-
bio que Alfafar acoge enmarca-
do en el programa Erasmus + 
tras la organización del proyecto 
“Expresión a través de la foto-
grafía” el pasado mes de octubre 
que perseguía los mismos obje-
tivos de promoción de la inter-
culturalidad. 

Redacció

► Los jóvenes visitaron el Ayuntamiento

ALFAFAR
 REALITZA EL DRAGATGE I 
DESBROSSAMENT DEL PORT 
DEL TREMOLAR
L'Ajuntament d'Alfafar, a tra-
vés de la regidoria de Medi 
Ambient, està duent a terme 
el dragatge i desbrossament al 
canal de l'Tremolar per tal de 
mantenir-lo net i en les millors 
condicions per a l'ús i gaudi 
dels veïns i veïnes del municipi.
  La acción, que es va realitzar 
per última vegada l'any 2015, 
consisteix a retirar el canyís 
i altres residus d'aquest port 
perquè les barques puguin na-
vegar sense cap impediment 
per aquesta zona.
  Per a la regidora de Medi Am-
bient, Lorena Mínguez, "Es 
tracta d'una actuació que te-
níem pendent i que portàvem 
temps estudiant per dur a 
terme. Més, atén també a les 
demandes del veïnat del Tre-
molar que són, especialmente, 
els que donen més ús a aquest 
canal ".
  El dragatge i el desbrossament 
d'aquest canal va començar 
aquest dimecres 8 de gener i 
finalitzarà durant els propers 
dies.
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La Ruta de la Seda llega a Torrent 
de la mano del festival Arrels
DEL 4 AL 9 DE FEBRERO, EL MUSEU COMARCAL, EL ANTIC MERCAT 
Y EL AUDITORI ACOGERÁN UNA SERIE DE CONCIERTOS

Tras recibir el Sello Europeo 
de Calidad 2019 – 2020 por la 
Asociación de Festivales Eu-

ropeos, el festival Arrels se prepara 
para su tercera edición bajo el títu-
lo La Ruta de la Seda. Del 4 al 9 de 
febrero, la ciudad de Torrent viajará 
a través de la histórica senda co-
mercial que hace siglos favoreció el 
descubrimiento de tradiciones, gas-
tronomía, arte y maneras de enten-
der la vida que influyeron de forma 
determinante en cada territorio del 
camino. 
   En el festival se darán cita intér-
pretes internacionales, así como 
Capella de Ministrers, Carles Ma-
graner o El Grup de Ball de Torrent, 
que ofrecerán sus espectáculos en 
los escenarios del Antic Mercat, el 
Museu Comarcal de l’Horta Sud 
y el Auditori. Además de los con-
ciertos, en Arrels tiene cabida otras 
propuestas, como las actividades 
didácticas para el público juvenil o 
las conferencias.
   El programa dará el pistoletazo 
de salida el día 4 de febrero en el 
Auditori. Con Carmelina i Tirant, 
concierto didáctico ofrecido por Ca-
pella de Ministrers, el público juve-
nil se trasladará al Siglo de Oro. En 
esta producción se combinan varios 
elementos esenciales que hacen ver 
el espectáculo como un todo hu-
manista donde literatura, poesía, 
pintura, arte e historia confluyen 
utilizando la música como vehículo 
de unión.
  Esa misma tarde, a las 17 h, llegará 
el turno para que el festival Arrels 
llegue a todos los rincones de To-
rrent, en este caso, a las perosnas 

más mayores. La voz del “cantaor” 
Josep Aparicio “Apa”, acompaña-
do de la música de Toni Porcar y 
Eduard Navarro, llenará el Centro 
de Mayores Santa Elena con un con-
cierto social en el que se utilizarán 
instrumentos como la guitarra, la 
bandurria o algún instrumento de 
viento como la dolçaina valenciana. 

Conferencia
La agenda seguirá con la conferen-
cia El Mediterrani i la Ruta de la 
Seda, impartida por Germán Nava-
rro. El ponente abordará las rutas 
durante la Edad Media y el dialogo 
entre las civilizaciones de Oriente 
y Occidente, que se establecieron 
en todos los niveles posibles, como 
comercio internacional y economía, 
migraciones de artesanos y merca-
deres de ciudad en ciudad, la moda 
de la seda, el intercambio de cultu-
ras y expresiones artísticas, literata,  
patrimonio. La cita tendrá lugar el 
4 de febrero a las 19 h en el Museu 
Comarcal. 
   La música clásica será la protago-
nista del concierto La seda ilustrada. 
El Antic Mercat acogerá este evento 
el 5 de febrero a las 20 h con la parti-
cipación de Carmina Sánchez, Car-
les Magraner y Robert Cases. El pro-
grama del concierto ofrecerá arias 
italianas de Vicente Martín y Soler 
y un ciclo de canciones de Mozart, 
obras de especial intimidad y del ca-
rácter galante que predominó en el 
espíritu burgués de la época.
   El ecuador del festival, 6 de febre-
ro, llegará con la Festa Persa: Ke-
reshmeh; un espectáculo en el que 
el hilo conductor es la cualidad o 
don que tienen algunas personas al 

bailar. Desarrollado por el músico 
iraní Kaveh Sarvarian y la bailarina 
madrileña Patricia Álvarez. Keresh-
meh, los espectadores realizarán un 
viaje sensorial y ritual que usa los 
lenguajes tradicionales. En el Antic 
Mercat a las 20 h. 
   El viernes, 7 de febrero, Una velada 
andalusí ofrecerá un repertorio con 
un alto de significado tanto en sus 
letras como en su música, buscando 
siempre elevar el estado de quién 
lo canta y toca, y quién lo escucha. 
El espectáculo, que tendrá lugar a 
las 20 h en el Antic Mercat, correrá 
a cargo de Yinnan Ensemble, con-
junto de música andalusí basado 
en la ciudad de Granada y formado 
por músicos profesionales de origen 
marroquí y español. 
  Oriente y el Mediterráneo se fusio-
narán con el concierto La Ruta de 
la Seda, por Capilla de Ministrers y 
Carles Magraner. A través de la mú-
sica, el público se sumergirá en esta 
histórica ruta, donde no solo circu-
laban las caravanas comerciales, 
también las culturas de los pueblos, 
los valores espirituales y las ideas re-
ligiosas. El maravilloso espectáculo 
tendrá lugar el 8 de febrero, a las 20 
h en el Auditori. 
  El broche final del festival Arrels 
lo pondrá el domingo, 9 de febrero, 
el Grup de Ball de Torrent, que re-
presentará La demanà; una esceni-
ficación de una tradición en la que 
la familia del novio lo acompañaba 
a casa de la familia de la novia para 
formalizar la pedida de mano. Así, 
con un ambiente festivo, la danza, la 
historia y la tradición harán disfru-
tar a todos los asistentes que se con-
gregarán a las 12 h en el Auditori.

Redacció

Alaquàs i el seu polígon, connectats
per 1.300 metres de carril bici

Els polígons industrials 
d’Alaquàs, Mollons i Bo-
valar, continuen submer-

gits en un important procés de 
modernització i transforma-
ció. Recentment, l’Ajuntament 
d’Alaquàs duia a terme un ambi-
ciós pla d’actuació que ha comp-
tat amb una dotació econòmica 
d’un milió d’euros, procedent de 

l'Institut Valencià de Competiti-
vitat Empresarial (IVACE).
  El pla d’actuació ha permés, 
entre altres iniciatives, dotar als 
polígons del municipi d’un nou 
tram de 1363m de carril bici, 
amb dues metres d'amplària, 
protecció lateral mitjançant se-
paradors de formigó, pintura 
superficial i marques viàries ho-
ritzontals i verticals. 

   En el tram al costat de la ca-
rretera CV-410 s'ha ampliat la 
plataforma amb una subbase 
compactada i base d'aglomerat 
asfàltic, amb la creació d'una 
nova cuneta formigonada de 
desguàs. De manera paral•lela 
s'ha treballat en la preinstal•lació 
d'il•luminació en el tram al cos-
tat de la CV-410.
  D'altra banda, s'han executat 

HA COMPTAT AMB UNA SUBVENCIÓ D'UN MILIÓ D’EUROS
Redacció

MANISES DEFENSA EL 
SECTOR CERÀMIC LOCAL 
DAVANT LA PROBLEMÀTICA 
DE LES CASSOLES DE FANG 
L’Ajuntament de Manises ix en 
defensa del sector ceràmic local 
després de les acusacions abo-
cades per FACUA recentment 
en les quals s’alertava de l’alta 
presència d’alumini en unes 
cassoles fabricades a la locali-
tat de Manises i venudes per les 
tendes TEDI. 
  En primer lloc i després 
d’esbrinar la procedència 
d’aquestos recipients de fang, 
cal aclarir que no han sigut 
elaborats per l’empresa amb 
seu local a Manises, “ARTE RE-
GAL IMPORT S.L.”, sinó per 
una d’Andalusia. La companyia 
ARTE REGAL, únicament es 
dedica a la seua distribució en 
aquest cas a les tendes TEDI.
  D’altra banda, la firma mani-
sera ARTE REGAL, a qui TEDI i 
FACUA atribueixen l’elaboració 
de cassoles de fang contamina-
des amb alumini, ha presentat 
diversos documents en els quals 
s’informa que els recipients 
acompleixen totes les condi-
cions requerides per a  la ven-
da d’aquest tipus de producte, 
reflectides dins de la normativa 
espanyola. 
  Segons paraules del regidor 
de Promoció de la Ceràmica de 
l’Ajuntament de Manises, Xa-
vier Morant (APM-Compromís), 
“s’ha creat una falsa alarma i 
una mala premsa per a la cerà-
mica de Manises que l’única 
cosa que aconsegueix és afectar 
directa i negativament al sector 
ceràmic”. “És inadmissible que 
es facen falses acusacions sense 
comprovar que aquesta empre-
sa únicament és distribuïdora i 
no la productora dels envasos 
anteriorment mencionats”,.      
    L’empresa manisera, per la 
seua banda, prendrà les mesu-
res legals que considere neces-
sàries.

sobre la base del projecte aproxi-
madament 3.000 metres de cana-
lització soterada de fibra òptica al 
polígon del Bovalar i de 4050m al 
polígon dels Mollons. A més el pla 
ha inclòs els treballs de repintat 
de la pràctica totalitat dels senyals 
viàries horitzontals i la substitució 
de la senyalització vertical.

Millores
  A aquestes tasques es sumen les 
efectuades durant l’exercici 2018 
que han suposat la millora dels 
accessos als polígons industrials 
a més de la millora de la mobili-
tat dels vianants, la renovació de 
l’enllumenat públic amb la substi-
tució de les lluminàries per altres 
de major eficiència energètica, 
instal•lació de fibra òptica per 
afavorir l'accés a Internet a alta 
velocitat i la instal•lació d’un cir-
cuit tancat de televisió i vigilància 
connectat a la policia local que 
ha permés controlar a temps reial 
l’activitat que és du a terme.

TORRENT
EL COLEGIO SANTO TOMÁS 
DE AQUINO CELEBRA SU 75 
ANIVERSARIO 
Miles de niños y niñas de To-
rrent se han formado y educa-
do a lo largo de los años en las 
clases del colegio Santo Tomás 
de Aquino de Torrent; un centro 
que este año celebra su 75º ani-
versario. 
  La agenda dará el pistoletazo 
de salida el viernes 24, a las 19 h, 
con la inauguración de una ex-
posición fotográfica que recor-
dará los primeros años del cen-
tro, además de hacer un repaso 
a toda su trayectoria. La muestra 
estará abierta al público hasta 
el jueves 30 de enero en la sala 
de exposiciones de l’Espai. De 
esta forma, se pondrá en valor 
el colegio Santo Tomás de Aqui-
no, “un centro que ha ofrecido 
más que un servicio educativo, 
ha sido un espacio que, durante 
las décadas de los 40 y 50 que en 
nuestra ciudad no había tantos 
colegios como ahora, forma-
ban a los jóvenes del momento, 
siendo un referente y que, ac-
tualmente, funciona tan bien”, 
ha explicado el alcalde Jesús 
Ros.
  La directora del colegio, Ana 
Miquel, que también es hija de 
uno de los fundadores del cen-
tro, Enrique Miquel, ha señala-
do que “seguimos  trabajando y 
manteniendo el mismo espíritu 
que desde el primer día”. Ac-
tualmente, el centro cuenta con 
250 alumnos y alumnas, “lo que 
hace que podamos ofrecer una 
educación individualizada y 
centrada según las característi-
cas y condiciones familiares de 
cada uno de ellos”, ha destacado 
la profesora Mª Carmen Alós. 

QUART DE POBLET 
NUEVOS LIBROS
La Biblioteca Municipal Enric 
Valor de Quart de Poblet im-
pulsará durante todo 2020 una 
campaña en pos de la lectura 
accesible dedicando su Punto 
de Interés Anual a libros de lec-
tura fácil. El servicio, pertene-
ciente al área de Cultura que di-
rige Cristina Mora, ha adquirido 
hasta 20 títulos adaptados con 
el objetivo de eliminar barre-
ras para que toda la ciudadanía 
pueda disfrutar, aprender y par-
ticipar gracias a textos e ilustra-
ciones más comprensibles. 
  Entre los  libros adquiridos en 
esta colección se pueden encon-
trar tanto cuentos infantiles, ju-
veniles y de adultos.
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TORRENT
4 al 9 de febrer 2020

ARRELS
III festival de 

música i tradició

CONSERVATORI PROFESSIONAL 
DE MÚSICA DE TORRENT
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Paterna iniciarà pròxima-
ment el soterrament de les 
línies de Mitjana Tensió, 

materialitzant així una reivindi-
cació històrica de la ciutat. Així 
ho ha anunciat l'Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, qui 
ha indicat que “l'Ajuntament ha 
aprovat ja la llicència d'obres per 
a la primera fase, que contempla 
el soterrament de quasi dos qui-
lòmetres de línia aèria de Mitja-
na Tensió a La Canyada, així com 
l'eliminació de 28 suports en la 
via pública”.
  Tal com ha explicat el primer 
edil “aquest projecte és l'inici 
d'una estratègia global de retira-
da d'esteses que té com a objec-
tiu, entre altres coses, millorar 

l'accessibilitat en la via pública, 
aconseguir un millor paisatge 
urbà i reduir el risc d'incendis”.
  Així mateix, el soterrament de 
les línies de Mitjana Tensió- que 
serà executat per la companyia 
elèctrica i-DE - suposarà una 
millora substancial en la qualitat 
del subministrament d'energia 
elèctrica per als veïns i veïnes de 
la ciutat.
   La primera fase s'iniciarà pre-
visiblement al febrer i tindrà una 
duració de tres mesos. Progressi-
vament, l'Ajuntament estudiarà 
els projectes per a la resta de zo-
nes del terme municipal en les 
quals s'actuarà, replantejant les 
obres i coordinant a les diferents 
àrees implicades per a assegurar 
la correcta execució d'aquestes.

  “És important” - ha precisat 
l'Alcalde Juan Antonio Sagre-
do - “coordinar els treballs amb 
el pla municipal d'asfaltat, res-
pectant l'arbratge i assegurant 
l'accessibilitat dels veïns".

Demanda prioritària
Amb aquest Pla Director per als 
soterraments de línies aèries 
“es compleix amb una deman-
da prioritària per a la ciutat, que 
ens permet continuar avançant 
a la Paterna que tots i totes vo-
lem”, ha remarcat el primer edil 
al mateix temps que ha puntua-
litzat que “amb l'altra companyia 
subministradora Xarxa Elèctrica 
d'Espanya, les seues noves línies 
ja han anat instal·lant-se de ma-
nera subterrània en el municipi”.

Inici del soterrament de 
línies elèctriques a Paterna
L'AJUNTAMENT HA AUTORITZAT LES OBRES, QUE COMENÇARAN 
PER LA CANYADA I TINDRAN UNA DURACIÓ DE 3 MESOS

Redacción

► El soterrament és una reclamació històrica

PATERNA
CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE 
SANT ANTONI ABAD 
Paterna celebró los actos con-
memorativos de Sant Antoni 
Abad, patrón de los animales, 
organizados por diferentes aso-
ciaciones festivas del municipio 
en colaboración con el Ayunta-
miento.
  Tal y como ha destacado la 
concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa “cada 
vez son más los paterneros y pa-
terneras que disfrutan de esta 
tradición, que solo el año pasa-
do reunió a más de medio millar 
de mascotas para recibir la ben-
dición”.
  Interpenyes hizo un Correfoc 
y   encendió una hoguera. Por 
su parte, la Hermandad de San 
Antonio Abad celebró un Misa 
en la Iglesia. Después celebró 
la tradicional bendición de 
animales y se repartió entre los 
vecinos y vecinas el tradicional 
panecillo.

Paterna ha realitzat 
en 2019 més de 320 
actuacions de millora 

L’Ajuntament de Paterna, a 
través de l'empresa muni-
cipal Gestió i Serveis de Pa-

terna, ha realitzat en l'últim any 
un total de 328 intervencions per 
a millorar els carrers del munici-
pi.  Així ho ha anunciat la Tinenta 
d'Alcalde, Nuria Campos, qui ha 
assenyalat que “entre les obres 
realitzades, destaca la reparació 
de voreres i escocells, així com 
el pintat de senyals viaris o la 
millora de l'accessibilitat amb 
l'objectiu de millorar la mobilitat 
rodada als carrers del municipi”.
  A més, Campos ha explicat que 
“les obres s'han anat executant 
tenint en compte l'anàlisi rea-

litzada per la Policia Local de 
Paterna i els tècnics municipals, 
així com les peticions presenta-
des pels propis veïns i veïnes”.

La Canyada
Del total de les intervencions 
realitzades, més del 30% s'han 
dut a terme a La Canyada, un 
total de 109 actuacions que han 
permés reforçar el ferm en més 
d'una trentena de carrers, al 
mateix temps que s'ha millorat 
l'accessibilitat per als vianants 
en el veïnat, reparant sots en vo-
reres i creant rebaixes en passos 
de vianants.
  Tant en la zona Centre, amb 
59 actuacions, com en el barri 

EN LA CANYADA S'HAN FET 109
Redacció

d'Alborgí, amb 31 intervencions, 
s'han reparat voreres i sots en la 
calçada facilitant la mobilitat ro-
dada dels habitants de la zona.
  Per part seua, en el barri de 
Campament s'han completat 19 
actuacions amb especial inci-
dència en el repintaT de senyals 
viaris i passos de vianants per a 
reforçar la seguretat per als via-
nants de la zona i en Santa Rita 
s'han comptabilitzat un total 
29 actuacions entre les quals 
s'inclouen la reparació de vore-
res i rebaixes en passos per als 
vianants per a millorar-la acces-

sibilitat.

Lloma Llarga
Quant als barris de Lloma Llar-
ga, La Coma, Mes del Rosari, 
Terramelar, Cruz de gràcia són 
els barris que han registrat les 
menors incidències enguany un 
total de 28, i entre les obres re-
alitzades està el *repintado de 
senyals viaris, adequació de vo-
reres i actuacions específiques 
d'accessibilitat.  Finalment, tam-
bé s'ha actuat en els polígons 
industrials com el Parc Tecnolò-
gic, Tàctica o Font del Pitxer.

Mediación para la 
convivencia en los centros 
escolares de Paterna

Paterna apuesta por la me-
diación como herramienta 
para una mejor conviven-

cia en los centros escolares de la 
ciudad. 
  El Ayuntamiento, a través de 
la concejalía de Atención a la 
Infancia y Educación, está rea-
lizando en diversos centros del 
municipio un programa para 
la creación de equipos de me-
diación formados por el propio 
alumnado, que actúa ayudando 
a la resolución de conflictos me-
diante el diálogo.
  Así lo ha explicado el conce-
jal de Atención a la Infancia y 
Educación, David Fortea, coin-
cidiendo con la celebración del 
Día Internacional de la Media-
ción. “Uno de los objetivos de 
esta iniciativa” - ha afirmado 
Fortea - “es expandir la Cultura 
de la Paz en los centros escola-
res, transformando la visión del  
conflicto en una situación posi-
tiva de aprendizaje”.
  “En este sentido” - ha continua-

do Fortea - “el Ayuntamiento 
apuesta por la mediación como 
estrategia de resolución pacífica 
de conflictos, de manera que se 
mejore la convivencia entre to-
dos los miembros que forman 
parte de la comunidad educa-
tiva.”
  Desde principios del presente 
curso 2019 - 2020 y hasta marzo 
de este año, se están realizando 
cursos de formadores y forma-
doras de mediación para los 
alumnos y alumnas de centros 
públicos, con el objetivo de re-
novar los equipos actuales. 
  Este programa, que se inició 
hace dos cursos en diferentes 
centros educativos de Paterna, 
fue uno de los ejes de la última 
reunión  del Consejo de la Infan-
cia y Adolescencia del pasado 17 
de enero, en la que los conseje-
ros y consejeras trabajaron en 
nuevas propuestas para mejo-
rar los equipos de mediación, 
en base a los buenos resultados 
conseguidos desde la puesta en 
marcha de esta iniciativa.

Redacció

► Grupo de alumnos de Paterna
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PATERNA
PAPELERAS CONTRA 
"EL MONSTRUO DE LAS 
CLOACAS"
El Ayuntamiento de Paterna, 
junto con la empresa mixta Ai-
gües de Paterna, repartirá pa-
peleras de cartón en todos los 
centros escolares de educación 
infantil de la ciudad para luchar 
contra “El monstruo de las cloa-
cas”.
  Esta campaña de sensibiliza-
ción se extenderá a todos los 
vecinos y vecinas del municipio 
con el fin de concienciar sobre 
los productos NO aptos para ser 
desechados por el inodoro, así 
como de los efectos negativos 
de estas prácticas.
  Tal y como ha explicado la Te-
niente Alcalde de Transición 
Ecológica, Nuria Campos “con 
esta campaña queremos sensi-
bilizar acerca de los daños que 
se producen en las infraestruc-
turas públicas así como de los 
problemas medioambientales 
que se ocasionan con el vertido 
de productos higiénicos en el 
retrete”.
  Con el lema “No alimentes al 
monstruo de las cloacas”, las 
papeleras de cartón se distri-
buirán en todos los centros de 
educación infantil del munici-
pio y, también, se facilitarán a 
todos los vecinos y vecinas que 
se acerquen a las oficinas de 
Aigües de Paterna en la calle 
maestro Soler, 36.
  Esta iniciativa se está coordi-
nando con los centros educati-
vos de la ciudad.

Paterna, Alboraia, Sedaví i 
Tavernes Blanques demanen 
el Bon Or de l'EMT 
PROPERA REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA DE TRANSPORTS

Redacció

► Responsables municipals de Paterna, Alboraia, Sedaví i Tavernes Blanques durant la reunió a Paterna.

1.700 persones van 
utilitzar l'ecoparc 
mòbil a Paterna

Quasi 1.700 persones van 
utilitzar l'Ecoparc mòbil 
de Paterna que, en 2019, 

ha visitat diversos barris de la 
ciutat amb l'objectiu de facilitar 
als veïns i veïnes la recollida se-
lectiva de residus domèstics.
  Unes xifres que segons ha expli-
cat la regidora de Serveis, Mer-
cedes Navarro “posen de mani-
fest l'èxit d'aquesta instal·lació 
itinerant que facilita als veïns 
i veïnes de Paterna la tasca de 
desprendre's adequadament i 
de manera gratuïta d'aquells re-
sidus que no poden depositar-se 
en els contenidors habituals”.  
   En concret, s'han recollit 11.889 

unitats de residus en 2019, entre 
els quals hi ha 4.093 piles, 1.523 
radiografies o 560 unitats de 
fluorescents.
  Així mateix, s'han reciclat 1.839 
unitats de RAEE’s (aparells elèc-
trics i electrònics) i 1.878 de vo-
luminosos com a càpsules de 
café, CD´s o cintes de vídeo.
  La regidora Navarro ha recor-
dat que “la recollida selectiva és 
l'única manera de facilitar el re-
ciclatge o eliminació segura de 
residus, per la qual cosa és im-
portant disposar d'un Ecoparc 
mòbil que faça més senzilla i ac-
cessible aquesta tasca, i contri-
buint entre tots i totes al fet que 
Paterna siga una ciutat més neta 

i més sostenible mediambiental-
ment”.
  En aquest sentit, Navarro ha 
anunciat que ja està preparant-
se, al costat del EMTRE (Entitat 
Metropolitana per al tractament 
de residus), un calendari perquè 
en 2020 l'Ecoparc mòbil visite, 
de nou els barris i es publicitarà 
amb temps a través dels canals 
oficials de l'Ajuntament perquè 
els veïns i veïnes puguen prera-
rar els residus a depositar.
  D'aquesta manera, els veïns i 
veïnes que ho desitgen podran 
fer ús de les instal·lacions itine-
rants, on, a més, seran informats 
dels residus que poden ser depo-
sitats per al seu reciclatge.

AL LLARG DEL PASSAT ANY S'HAN RECOLLIT 
11.889 UNITATS DE RESIDUS DOMÈSTICS
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Les localitats valencianes de 
Paterna, Alboraia, Sedaví i 
Tavernes Blanques reivin-

diquen el Bon Or de l'EMT per 
als veïns de les seues ciutats que 
utilitzen aquest servei d'autobús 
públic metropolità.
   Els alcaldes de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, d'Alboraia, 
Miguel Chavarria, de Sedaví, 
José Cabanes i la regidora de Ta-
vernes Blanques, Rosa Baixauli 

van mantindre una trobada per 
abordar de manera conjunta 
aquesta reivindicació encami-
nada a aconseguir que els seus 
municipis puguan accedir a 
l'abonament anual de transport 
que permet viatges il·limitats a 
les persones majors de 65 anys, 
pensionistes i discapacitats.
   Tal com han recordat els qua-
tre regidors, amb la seua reivin-
dicació tracten d'ajustar al que 
disposa el Síndic de Greuges 

en el seu últim informe, en què 
el defensor insta els municipis 
a posar-se d'acord per a signar 
convenis que els permetan ac-
cedir a aquest carnet ciutadà 
que suposa importants estalvi 
econòmic als que el tenen.
   L'alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo ha assenyalat que 
"els usuaris paterners de l'EMT 
tenen dret a tenir les mateixes 
oportunitats de beneficiar-se 
dels descomptes d'aquest servei 

► Ecoparc mòbil

de transport que els usuaris de 
València. La prolongació de les 
línies de l'EMT les estem pagant 
entre tots els valencians, i és de 
rebut que no hi haja ciutadans 
de primera i de segona ".
  Per la seua banda, l'alcalde 
d'Alboraia, Miguel Chavarria ha 
indicat que "Alboraia està pagant 
a l'EMT una quantitat important 
perquè els autobusos entren 
tant a la Patacona com a poble" 
a el mateix temps que ha recor-
dat que "l'EMT rep subvencions 
tant de la Generalitat com de 
l'Estat per donar servei a TOTS 
els veïns .No és just que veïns 
del mateix carrer pugan optar a 
l'abonament i altres no segons 
el costat en què visquen", ha re-
marcat Chavarria.

Únic mitjà
La regidora de Tavernes Blan-
ques, Rosa Baixauli ha afirmat 
que "l'únic mitjà de transport 
de Tavernes Blanques és el bus 
de l'EMT" i ha precisat que "les 
persones jubilades del municipi 
han d'agafar dos autobusos per 
arribar a centre d'especialitats 
sanitàries, per el que és impres-
cindible que pugan accedir a 
l'Bono Or, per necessitat social ".
  Finalment, l'Alcalde de Sedaví, 
José Cabanes ha assenyalat que 
"l'autobús de l'EMT és l'únic mi-
tjà de transport públic que tenen 
els nostres veïns per arribar fins a 
l'hospital de referència Dr.Peset, 
un autobús que només discorre 
per una avinguda necessària per 
arribar a la pedania de Forn Al-
cedo i recorre aproximadament 
1 km ".

Els llibres de l'artista 
Milagro Ferrer arriben 
als centres educatius

L'Ajuntament de Paterna ha 
adquirit 36 exemplars del 
llibre autobiogràfic de la 

pintora paternera Milagro Fe-
rrer Calatrava “Vida y Obra. 
   La pasión de pintar”, per a 
donar-los als centres educatius 
de la ciutat, biblioteques i agèn-
cies de lectura amb la finalitat 
de difondre l'obra i trajectòria 
d'aquesta reconeguda artista lo-
cal entre els alumnes i alumnes.
“És un orgull per a Paterna amb 
una artista amb la trajectòria i 
el prestigi de Miracle Ferrer i, és 

per això, que volem apostar per-
què la seua obra i el seu treball, 
patrimoni cultural de la nostra 
ciutat, està a l'abast de tots els 
paterners i paterneres, espe-
cialment dels més joves, perquè 
coneguen i difonguen el treball 
d'aquesta gran pintora”, ha afir-
mat Juan Antonio Sagredo.
  L'acte de formalització va ser 
en el Casino de la Plaça del Po-
ble, la pintora va signar cadas-
cun dels exemplars amb una 
dedicatòria personalitzada a 
cada centre, a les biblioteques i 
agències de lectura. 

Redacció

► Entrega dels llibres
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Burjassot inicia les obres 
d’emergència de les Sitges

L’Ajuntament de Burjas-
sot ha iniciat les obres 
d’emergència que suposen 

l’ampliació de l’obra ja realitza-
da en el mur nord-est del Pati de 
les Sitges després de l’ensulsiada 
patida el passat 18 de setembre 
de 2018. Aquestes obres afecten 
a dotze metres de llenç que re-
cauen just davall de l’edifici de 
l’Embarronat dret i que no es van 
realitzar en l’anterior projecte 
al no veure’s afectat pel succés. 
Realitzada l’obra d’emergència 
anterior, l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Burjassot ha 
considerat que s’ha de dur a ter-
me aquesta ampliació en veure’s 
afectada aquesta paret també 
per la rebaixada del terreny re-
alitzat en els anys 30 i que va 
descalçar el mur en tota la seua 
longitud, provocant la inestabili-
tat d’aquest.
   Després de l’estudi de l’afectació, 
l’Ajuntament de Burjassot ha 
obtingut de la Diputació de Va-

lència una subvenció de 130.000 
euros que permetrà assumir 
aquestes obres d’ampliació, i 
que a més comporten la conso-
lidació de l’Embarronat dret i la 
preservació de les pintures inte-
riors de l’edifici.
  En concret, les obres que es 
realitzaran són les següents. 
Extensió del tascó de formigó 
fins a l’extrem de l’Embarronat 
incloent totes les partides i ma-
terials emprats en l’anterior de-
claració d’emergència. És a dir, 
des dels micropilots per a con-
trarestar un empenyiment fins 
a l’acabat ceràmic realitzat. Pre-
servació de les pintures murals 
mitjançant la protecció prèvia 
de les pintures amb paper ja-
ponés i resina acrílica i el reforç 
amb una segona gasa de cotó i la 
intervenció d’estabilització dels 
tancaments nord-est i nord-oest 
de l’immoble magatzem i Emba-
rronat dret, mitjançant bandes 
de fibra de carboni. Inclou tam-
bé la substitució de les teules en 

la coberta de l’immoble.

Primer pas
Amb aquestes obres, es conso-
lida l’edifici i es controlen els 
possibles riscos que poguera 
patir, sent aquest un primer pas 
en els treballs en aquest espai, a 
l’espera de poder dur a terme la 
restauració total del conjunt mo-
numental del Pati de les Sitges. 
Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa 
García, “continuem fent passos 
per a poder consolidar la situa-
ció del Pati de les Sitges, i con-
tinuarem buscant les solucions 
que ens permeten, entre tots, 
arribar a una rehabilitació total 
del conjunt monumental. Cal 
conjuminar esforços i continuar 
treballant per a posar en valor el 
Pati de les Sitges, patrimoni de 
tots les valencianes i valencians”.
Apunta l’alcalde “l’agraïment en 
la celeritat dels tràmits tant de 
l’Ajuntament de València, que ha 
autoritzat l’execució d’aquestes 
obres d’emergència".

LA DIPUTACIÓ HA DONAT UNA SUBVENCIÓ DE 130.000 EUROS
Redacción

► L'alcalde, Rafa Garcia, visita la zona

ALBALAT  
NOU ELEVADOR ELÈCTRIC 
PER AL CEMENTERI 
MUNICIPAL
El cementeri d’Albalat dels So-
rells compta amb un nou vehi-
cle elèctric per facilitar i fer més 
segurs els soterrars.
  Amb una inversió de 18.059 
euros, el nou vehicle permetrà 
realitzar els treballs de sepultura 
i posterior col·locació de la làpi-
da, amb seguretat, còmodament 
i amb un espai per a tots els ma-
terials i ferramentes necessàries.
  Al mateix temps, el nou eleva-
dor es una màquina molt poli-
valent, podent ser utilitzada per 
a realitzar treballs de manteni-
ment de les parts altes del ce-
menteri, podes, etc… amb total 
seguretat i comoditat.
  Nicolau Claramunt, alcalde 
d’Albalat dels Sorells, ha comen-
tat que la maquinària amb la 
qual els operaris treballaven es-
tava ja obsoleta i no era segura. 
Ara amb la compra d’este nou 
vehicle, es facilita i es garanteix 
la seguretat dels treballadors a 
l’hora de fer les tasques de man-
teniment i de soterrars.

MASSAMAGRELL
'DIUMENGES DE CINE', LA 
PROPUESTA MÁS VOTADA EN 
LOS PRESUPUESTOS

De acuerdo con el resultado de 
las votaciones realizadas por el 
vecindario de Massamagrell en 
la pasada edición de los Presu-
puestos Participativos, el ayun-
tamiento inauguró 'Diumenges 
de cine' el pasado domingo, 19 
de enero, con la película ‘Ju-
manji’,.
  La iniciativa “Diumenges de 
Cine” se basa en la proyección 
mensual de una película en el 
Centro Cultural del municipio, 
en dos sesiones y a un precio de 
3 euros.

Iniciativa
La concejala de Participación, 
Raquel Gómez, deseó “un gran 
éxito a esta iniciativa ciudada-
na, cultural y que genera espa-
cios de ocio alternativo para to-
dos los públicos desde el propio 
ayuntamiento”.
  Por su parte, la concejala de 
Cultura, Araceli Munera, señaló 
que "Cada mes, proyectaremos 
una película, alternando géne-
ros y públicos a los que se diri-
gen las películas".
  En palabras del alcalde de la lo-
calidad, Paco Gómez, “este tipo 
de actividades, elegidas por la 
ciudadanía, son una nota posi-
tiva en cuanto al fomento de la 
participación en las decisiones 
públicas que promueve este 
equipo de gobierno”.

MASSAMAGRELL
INICI DEL PLA URBÀ DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE
El Pla Urbà de Mobilitat Sos-
tenible de Massamagrell ha 
donat els seus primers passos 
amb la signatura de l'contracte 
entre l'ajuntament i l'empresa 
que es farà càrrec del seu dis-
seny, ENGITEC Projectes 
d'Enginyeria S.L. El Pla, després 
de la signatura, inicia un perío-
de d'elaboració que durarà 9 
mesos.
Aquest Pla es realitza gràcies 
a una subvenció per part de el 
Programa d'Accions Innovado-
res de la Comunitat Valenciana, 
que es fa càrrec de l'50% de el 
cost d'aquest.
En paraules de la regidora de 
Participació, Raquel Gómez: 
"hui s'obre un procés obert a 
la ciutadania de Massamagrell 
que culminarà amb la imple-
mentació d'aquest pla de mo-
bilitat urbana sostenible, que 
posa a la ciutadania en el centre 
de les polítiques de transport" .
Per la seua banda, l'alcalde 
de la localitat, Paco Gómez, 
destaca que "quan aquest pla 
s'implemente  a Massamagrell, 
tindrem unes polítiques de mo-
bilitat molt més involucrades en 
la lluita contra el canvi climàtic 
i una ciutat més amigable amb 
els vianants".

Finalitza la penúltima 
fase de la Llar a Bonrepòs 
i Mirambell

Les actuacions a l'edifici de 
la Llar que van començar 
el passat mes de juliol ja 

estan finalitzades. Aquests tre-
balls s'han centrat fonamental-

ment en l'aïllament acústic de la 
sala d'actes per a complir amb 
els requeriments legals exigits a 
aquest tipus d'edificis. Els pro-
blemes d'insonorització van ser 
la raó que va forçar el seu tanca-
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► Obres al Llar

ment a finals de l'any 2016.
   La correcta insonorització s'ha 
aconseguit col·locant elements 
aïllants i duplicant les parets 
interiors. Per a això, era neces-
sària la demolició de l'escenari. 
Aquest fet s'ha aprofitat per es-
tructurar un nou prosceni que 
resultarà més accessible.
  A més de l’acondicionament 
acústic, s'ha demolit el paviment 
existent per refer-lo incorporant 
una solera ventilada i així solu-
cionar els problemes d'humitat 
del terreny, que afectaven la 
planta baixa de l'edifici.
  Les obres de la Llar estan sub-
vencionades a través del pla 
SOM de la Diputació de Valèn-
cia, i aquesta fase ha tingut un 
cost de 248.887,60 €.
  L'última fase del projecte 
s'executarà durant aquest any 
2020, i contempla la col·locació 
del paviment, el sistema de cli-
matització i ventilació de la 

sala, un pujaescales per a l'accés 
amb cadira de rodes, així com la 
substitució de les portes i fines-
tres existents, el teló i les bam-
bolines. A la part posterior de 
l'escenari estan projectats també 
uns vestidors i espai de magat-
zem. El cost estimat d'aquestes 
actuacions és similar al de la in-
tervenció finalitzada.
  La planta baixa de l'edifici de 
la Llar on es troba la sala d'actes 
va obtenir la titularitat munici-
pal a principis de 2019, després 
d'una permuta de l'immoble 
acordada amb l'Església, anti-
ga propietària, per un solar de 
l'Ajuntament. Aquestes obres 
de rehabilitació permetran tor-
nar a obrir aquest espai i que les 
veïnes i veïns recuperen un dels 
principals centres de dinamitza-
ció cultural del municipi, com 
ho va ser des de la seua cons-
trucció a finals dels anys 50 de 
segle passat.



Sus ojos todavía desprenden 
sabiduría, alegría y educa-
ción. Han pasado años. Mu-

chos desde que Doña Paquita y 
Don Salvador, un matrimonio de 
profesores de Foios, se hacían un 
hueco entre los jóvenes y entre 
los padres de esta pequeña locali-
dad de l´Horta Nord. Paquita tiene 
ahora 79 años y Salvador 82. Su 
vocación y pasión hacia el sector 
de la educación les ha converti-
do en dos personas muy queridas 
en Foios. Pasean, leen, escuchan 
música y dedican el tiempo a los 
suyos: sus hijos y nietos. Hace 20 
años que ya están jubilados, pero 
sus palabras, llenas de sabiduría, 
delatan que se han sabido adap-
tara los tiempos de internet, de las 
prisas y del estrés…
“Antes era todo tan diferente”- se-
ñala Paquita con tono nostálgico 
“empezamos a dar clase en las 
escuelas nacionales de Foios en el 
año 74 siendo profesores de prima-
ria”. 
Se conocieron después de aprobar 
unas oposiciones, se casaron en 
el 63 y desde entonces están jun-
tos. Una conversación con ellos te 
hace casi tocar los años 70. Una 
regresión a los años donde no exis-
tía el valenciano en las aulas, ni 
informática, ni inglés… “Vivimos 
la llegada de los especialistas en 
estas nuevas materias por el año 
88, pero antes vivimos la inclusión 

de las clases mixtas en el 1982. Nos 
sorprendió casi más a nosotros que 
a los mismos alumnos, todos mez-
clados se organizaron y adaptaron 
sin ningún problema”, relata con 
entusiasmo Salvador. “Lo de las 
clases de inglés e informática fue 
una irrupción en el mundo de la 
educación espectacular. Nos tuvi-
mos todos que reorganizar, com-
partir horarios, las horas e inclu-
so asistir a cursos para ver de que 
trataba aquello de los ordenadores 
por el año 93”- recuerda Salvador.

Diferencias con la actualidad

Doña Paquita relata que “el respeto 
a la figura del profesor era increí-
ble, desde los alumnos hasta los 
mismos padres y madres. Ahora 
se duda mucho...” Salvador cuenta 
una anécdota al respecto “una vez 
estando reunido con los padres de 
una alumna, ésta entró en la sala, 
diciéndome Salvi en vez de Salva-
dor. Los padres le dijeron que qué 
modales eran esos y yo defendí que 
era una forma coloquial que no 
pasaba nada. Los profesores éra-
mos muy padres a la vez”, relatan 
ambos. “Eso ahora ha cambiado. 
El placer de ver a los alumnos como 
cada uno va cogiendo su camino 
y se van alzando en sus opciones 
de dedicarse a lo que quieran era 
maravilloso. Hay veces que los pa-
dres olvidan ahora lo importante, 

la formación real de los alumnos, 
ahora quieren que aprueben y bas-
ta. Hay que estimularles y dejarles 
elegir…”
Pensativa y con sonrisa añade Pa-
quita “recuerdo a un alumno que 
le preguntabas qué quería ser de 
mayor y contestaba Arconada o 
nada, era obviamente amante del 
fútbol”.
Cuentan que el sistema de evalua-
ción era también diferente.Hacían 
exámenes periódicos cada 15 días 
y así iban evaluando al alumnado 
y no era tan complicado. “Temáti-
ca explicada, temática evaluada”, 
afirman.

Un protocolo más fácil
Ahora ambos profesores jubilados 
comparan el tema administrativo 
“antes era todo mucho más fácil. 
Ahora hay mucho papeleo, matrí-
culas. Incluso también para dar 
las notas: un simple folleto donde 
anotábamos los progresos de los 
alumnos incluyendo alguna nota 
personal para los padres. De esta 
manera, los padres entendían si 
sus hijos iban bien en la escuela” 
reafirman.

La construcción de un   
nuevo centro 
El colegio Virgen del Patrocinio fue 
su lugar de crecimiento profesio-
nal donde se jubilaron y en el que 
vivieron muchos momentos im-
portantes entre ellos: dando EGB 
vivieron la creación y construcción 
de un segundo centro educati-
vo el Rei en Jaime y su desdobla-
miento de alumnos y profesores. 
Paquita recuerda que “imagínate 
habíamos llegado a tener hasta 
45 alumnos en una misma clase y 
pasamos directamente a tener 20. 
Fue una opción buena y nueva y 
los dos centros se llevan muy bien. 
El de Virgen de Patrocinio es en lí-
nea en valenciano. Había mucho 
compañerismo entre los profesores 
de ambos centros. Nos adecuamos 
también muy bien.”

Vocación ante todo

Tienen claro que si volvieran a na-
cer volverían a ser profesores. Ahora 
desde su calle El Portalet miran de 
lejos el colegio Virgen del Patroci-
nio y escuchan el griterío de los pe-
queños en el recreo, y la música de 
aviso de entrada. Ambos se miran y 
sonríen “antes eran simples pitidos 
(como los de una fábrica en tiempos 
de labor de los 80)”, pero disfrutan 
paseando por Foios donde les pa-
ran, y sus alumnos, que ahora son 
padres, les dicen a sus hijos “veus 
ella es Doña Paquita i Don Salva-
dor, eren els Mestres de la mamà”. El 
niño los mira con asombro. Hablan 
los 4 y recuerdan momentos...
Para Doña Paquita y Don Salvador 
ese es el mejor regalo de su voca-
ción “el cariño de la gente: para 
nosotros haber ayudado a tanto ni-
ño-a a crecer y realizarse es el mejor 
regalo para nosotros. Ahora Foios es 
nuestra escuela”.
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“NUESTRA ESCUELA, AHORA, 
ES EL PUEBLO DE FOIOS” 

DOÑA PAQUITA Y DON SALVADOR SE HAN 
CONVERTIDO, CON EL PASO DE LOS AÑOS, EN

DOS FIGURAS IMPORTANTES Y QUERIDAS
EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EN LA

HISTORIA VIGENTE DE FOIOS

Texto y fotos: P. F.

► El Colegio Virgen del Patrocinio

de la educación

HORTA NORD
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Els Germanells, el 
nom oficial del col·legi 
núm. 2 de Rafelbunyol
370 ESTUDIANTS HAN DECIDIT EL NOM

El Col·legi núm. 2 de Rafel-
bunyol, ara Els Germanells, 
va obrir les seues portes el 

setembre de 2019 amb l’inici del 
curs escolar sense un nom espe-
cífic.

  L’Ajuntament de Rafelbunyol, en 
el seu compromís per fer partícip 
a la ciutadania de les decisions 
públiques municipals, va apostar 
des del principi perquè aquest 
nom fóra decidit pels vertaders 
protagonistes del col·legi: el seu 

Redacció

► Un grup d'estudiants durant la votació

alumnat, i fomentar així la pràc-
tica d'hàbits democràtics entre 
la infància.  És per això, que des 
de la Regidoria d'Educació, en 
col·laboració amb la de Govern 
Obert, i la direcció de l'esmentat 
col·legi, s'ha dut a terme un pro-
cés participatiu per a determinar 
la seua denominació, i en el qual 
s'ha tingut en compte a tota la 
comunitat educativa d'aquest.
  Així doncs, el Consell Escolar 
del Centre, en el qual estan re-
presentats la direcció i personal 
docent d'aquest, mares/pares/
representants legals del seu 
alumnat i l’Ajuntament, va apro-
var en el mes de desembre passat 
quatre propostes de denomina-
ció específica del col·legi, perquè 
foren votades pel mateix alum-
nat i, així, finalment decidiren el 
nom oficial del seu col·legi.

Participació
  D'aquesta manera, durant la 
passada setmana, més de 370 
estudiants d'educació infantil i 
primària del CEIP núm. 2 de Ra-
felbunyol han decidit mitjançant 
els seus vots que Els Germa-

nells siga el nom oficial del seu 
col·legi.

Infància
Rosa Azor, Regidora d'Educació, 
ha recordat el compromís de 
l'equip de govern per fer de la 
participació ciutadana un aspec-
te transversal de la gestió mu-
nicipal, i en el qual s'ha volgut 
que la infància i l'adolescència 
tinguen un protagonisme es-
pecial: “els xiquets i xiquetes de 
Rafelbunyol són el nostre pre-
sent, però també el nostre futur, 
i actuacions com aquesta, jun-
tament amb unes altres, com la 
recent constitució del Consell 
Local d'Infància i Adolescència, 
o l'elaboració d'un Pla en aquest 
àmbit participat amb aquest 
col·lectiu, estan permetent que, 
des d'edats, primerenques par-
ticipen activament per a decidir 
el Rafelbunyol que volen” ha de-
clarat la Regidora. Una vegada 
decidit el nom del centre educa-
tiu, aquest serà traslladat al Con-
sell Escolar Municipal per a la 
seua ratificació i tramitació amb 
la Conselleria d'Educació.

RAFELBUNYOL
APROVA EL SEU PLA 
DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE
L'Ajuntament de Rafelbunyol ha 
aprovat per unanimitat en ple el 
seu Pla de Mobilitat Urbana Sos-
tenible. Una aposta per la soste-
nibilitat, seguretat i benestar de 
la ciutadania de Rafelbunyol.
  Un pla en el qual es treballa ac-
tivament des de 2018, passant 
per la fase de participació ciuta-
dana, la realització de l'informe 
ambiental i territorial estratègic 
i l'informe favorable de la Direc-
ció General d’Obres Públiques, 
Transports i Mobilitat Sosteni-
ble. 
  El PMUS Rafelbunyol arriba hui 
així a la seua última fase prèvia 
a la posada en marxa de les 20 
línies estratègiques que recull 
aquest document marc sobre les 
quals s'hauran de desenvolupar 
els futurs projectes i accions de 
mobilitat del municipi.
 Rafelbunyol treballarà a partir 
de hui, de manera transversal 
perquè les seues iniciatives i 
projectes complisquen una o 
diverses de les línies estratègi-
ques d'aquest PMUS, a fi de mi-
llorar la mobilitat, sostenibilitat 
i la reducció d'emissions, una de 
les moltes accions a realitzar per 
a complir amb els objectius del 
Pacte d'Alcaldes (PACES).
 L'aprovació del PMUS supo-
sa un compromís per part de 
l'Ajuntament de dotar econòmi-
cament les partides pressupos-
tàries per al seu compliment, 
així com la creació d'un comité 
de seguiment i avaluació. Però a 
més, obri noves vies de finança-
ment municipal en possibilitar 
la sol·licitud de noves subven-
cions de mobilitat.
  “Volem que aquest pla siga de 
tota la ciutadania des de la po-
blació adulta fins a la més jove, 
ja que per descomptat ens com-
peteix en les accions que des-
envolupem a curt termini però 
sobretot és un pla per a produir 
canvis a mig-llarg termini. Tre-
ballem per a aconseguir un mo-
del de municipi més amigable i 
més sostenible. Hem de fer pe-
dagogia sobre el canvi climàtic 
afecta a tots els territoris i hem 
de conjuminar esforços per a fer 
de Rafelbunyol, un poble més 
avançat” ha dit l'alcalde en la 
seua intervenció plenària.

Pròximes exhumacions de veïns 
de Meliana de les fosses 120 i 
147 de Paterna
LA CONSELLERA ES VA REUNIR AMB FAMILIARS I L'ALCALDE

La consellera de Participa-
ció, Transparència, Coope-
ració i Qualitat Democràti-

ca, Rosa Pérez Garijo, i l’alcalde 
de Meliana, Josep Riera, s’han 
reunit amb familiars de les víc-
times de les fosses 120 i 147 del 
cementeri de Paterna, trobada 
en la qual s’han exposat les dife-
rents possibilitats de coordina-
ció i col·laboració «per a iniciar 

les tasques d’exhumació com 
més prompte millor», ha afirmat 
la consellera.
   A la reunió també han assistit 
membres de la corporació mu-
nicipal. La consellera ha traslla-
dat als familiars de les víctimes 
el treball que s’està fent des de 
la conselleria, així com les pos-
sibilitats per a exhumar les fos-
ses, «una tasca de memòria, 
justícia i reparació en la qual 

estem avançant i per a la qual és 
imprescindible la col·laboració 
entre totes les administracions 
implicades».
  Pérez Garijo ha assenyalat que, 
en aquests moments, es troba 
en exposició pública l’ordre de 
subvencions, a la qual podran 
acollir-se tant associacions com 
ajuntaments, «per a permetre 
recuperar als familiars les restes 
dels seus sers estimats víctimes 
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► Reunió a l'Ajuntament de Meliana

del franquisme i donar-los un 
enterrament digne».

«Convocarem subvencions i 
també exhumarem directament 
des de la conselleria», ha afegit 
Pérez Garijo. L’alcalde de Me-
liana, Josep Riera, ha explicat 
que, en aquest procés, «hem fet 
l’acompanyament i seguiment 
per a aconseguir l’objectiu final 
que és recuperar els cossos dels 
seus familiars, per a poder des-
cansar i reparar un fet que és de 
dignitat humana el fer-lo».

Fossa 120
La fossa 120 del cementeri de Pa-
terna alberga probablement els 
cossos de 13 persones, la majo-
ria de Meliana, una de València, 
una de Toledo i un de Massama-
grell, mentre que en la 147 hi ha 
un sol cos d’un dels afussellats 
de Meliana.
  Els familiars de les víctimes, 
constituïts ja en associació, han 
reclamat la subvenció, i preparat 
el projecte d’exhumació, identi-
ficació i inhumació.
  Durant la passada legislatura 
ja es van mantindre diverses re-
unions mentres es constituïen 
com associació. Recentment 
també es van reunir junt al regi-
dor d’Educació Joan Orts amb el 
diputat provincial de Memòria 
Històrica, Ramiro Rivera, insti-
tució que també subvenciona les 
exhumacions via convenis. De 
fet, l’Associació de familiars de 
la fossa 120 estan a l’espera de 
signar pròximament el conveni 
amb l’ens provincial que els per-
metrà recuperar els cossos que 
des de fa tants anys anhelen.
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Obres en la gasolinera 
de la platja per a la 
separació de les aigües
ABANS, LES FECALS ANAVEN A LA MAR

Han finalitzat les obres a 
l’estació de serveis del 
barri de la platja amb 

les quals s’han connectat les 
canonades dels banys públics 
a la xarxa del clavegueram. Les 
persones propietàries de la ga-
solinera han atés el requeriment 
realitzat per l’Ajuntament, que 
va detectar que les aigües negres 
generades a l’emplaçament des-
embocaven a la xarxa de pluvials 
de la localitat i acabaven sense 
cap tipus de filtratge abocades a 
la mar. 
  Per a evitar l’impacte ambien-
tal de la infraestructura, s’ha 
instal·lat un sistema de bombeig 
que condueix correctament els 
residus a les canalitzacions per-
tinents. Durant el temps que han 

durat els treballs s’han utilitzat 
wàters portàtils a les proximitats 
de la gasolinera.

   Lluïsa Aragó, regidora de Medi 
Ambient de la Pobla de Farnals, 
ha explicat que es continua tre-
ballant, junt amb la col·laboració 
d’Aigües de València, empresa 
adjudicatària del manteniment 
del clavegueram de la localitat, 
per a localitzar la resta de punts 
de la localitat en els quals la xar-
xa del clavegueram siga precària. 
“Estem planificant i requerint 
intervencions en les zones en les 
quals hem detectat problemes. 
És imprescindible mantindre el 
clavegueram en les millors con-
dicions possibles per a minimit-
zar l’abocament d’aigües brutes”, 
ha manifestat l’edil.

Redacción

La Pobla de Farnals ha pro-
mogut actuacions de millo-
ra en el polígon industrial 

amb l’objectiu de modernitzar 
i les infraestructures i serveis 
que es presten en esta zona de la 
població. La inversió, de més de 
118.000 euros, ha estat subven-
cionada en un 60 % per l’Institut 
Valencià de Competitivitat Em-
presarial (IVACE), depenent de 
la conselleria d'Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball. 
  Una de les principals interven-
cions s’ha centrat en l’eliminació 
del desnivell existent entre la 
vorera i la calçada del camí Vell 
del Puig al seu pas pel polígon, 
que s’ha convertit en una zona 
més segura i còmoda per a la cà-
rrega i descàrrega de productes. 
També s’han reparat els trams 
amb el paviment més degradat, 
s’ha millorat l’enllumenat i s’han 
instal·lat senyals als accessos del 
polígon industrial.
  L’alcalde de la localitat, Enric 
Palanca, ha explicat que el po-

lígon industrial “és un motor 
econòmic important per a la 
Pobla de Farnals i hem de pa-
rar atenció perquè els accessos, 
l’enllumenat i les infraestructu-
res viàries estiguen en les millors 
condicions possibles”. 

Redacció

Millores als accessos, 
l’enllumenat i les 
infraestructures viàries 
del polígon industrial 
de la Pobla de Farnals

► Gasolinera de la platja de la Pobla de Farnals

GODELLA REASFALTAT DEL 
CARRER MAJOR
El projecte de reasfaltat del Ca-
rrer Major de Godella es va po-
sar en marxa el dilluns, dia 13 de 
gener.
   L'empresa adjudicatària, Pava-
sal, iniciarà les obres de reasfal-
tado del Carrer Major de Gode-
lla, una actuació important per a 
la localitat. 
  A pesar que es va aprovar 
l'adjudicació del contracte el 
mes de juny passat, ha estat pen-
dent de realitzar-se per a evitar 
que dificulte en excés la normal 
circulació de cotxes i vianants.
«És una zona delicada perquè 
parlem d'una de les principals 
vies d'entrada al poble, i hem 
hagut de retardar l'actuació per-
què es realitzara en una època 
en la qual hi haguera la menor 
afluència de persones possi-
bles», ha explicat el Regidor 
d'Obres, Fernando Oliveros.
S'estima que el termini 
d'execució per a l'adequació i 
asfaltat del Carrer Major siga de 
no més d'un mes.

RAFELBUNYOL 
FESTIVITAT DE SANT ANTONI
Rafelbunyol va commemorar  
Sant Antoni, una de les festivi-
tats amb més tradició i arrela-
ment de la localitat. Enguany 
s'estrenà el nou coetòdrom mu-
nicipal. També va ser la primera 
coetà infantil. A més, hi va haver, 
com es tradició: correfoc,  la cre-
ma de la foguera, calderes, cu-
canyes i la tradicional processó.



ROBLOX. DISSENY 
I PROGRAMACIÓ
DE VIDEOJOC

18
FEBRERO

18, 20, 25 i 27 de febrer
18.00 – 20.00 h
Poliesportiu. Planta baixa 
Con más futuro

PAIPORTA

COM FER FOTOS 
AMB UNA LLAUNA? 
TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA

Dimarts 11 i dijous 13 de febrer 
17.30 – 19.30 h 
Poliesportiu. Planta baixa 
Fotolateras.com

TALLER DE MÀGIA 17
FEBRERO

dilluns 17 i 24 de febrer 
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu. Planta baixa 
Rebombori cultural

11
FEBRERO

TORRENT

TORRENT CELEBRA SANT BLAI
Una fiesta tradicional que tendrá lugar el día 3 de Febrero.

Horario desde las 10 de la 
mañana hasta las 20 horas.

La calle Ramón y Cajal acogerá 
la tradicional feria popular 

de Sant Blai con puestos de 
tómbola, artesanía, frutos secos, 
porrat, gaiatos, santblaiets y 
degustaciones de rossejat y 
chocolate torrentino.

El día de Sant Blai se completará 
con el pasacalle de las clavariesas 
y clavarios, la misa, el Verso de 
Sant Blai, el canto de los Gozos y 
la tradicional procesión.

03
FEBRERO

BENETÚSSER

EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA

EDICIÓ nº 01 - GENER 2020

En aquesta edició:

LA IMPORTÀNCIA 
DE RECICLAR 
I COM FER COMPOST

RECICLAR ES MUY 
IMPORTANTE
RECICLAR ES MUY 
IMPORTANTE. Y SABER 
UTILIZAR BIEN LOS 
CONTENEDORES AYUDA A 
QUE APORTEMOS NUESTRO 
GRANITO DE ARENA PARA 
HACER UN MUNDO MÁS 
SOSTENIBLE Y MEJOR.

¿Sabes lo que es el compost?

es un abono orgánico que es 
100% natural y se utiliza en 
nuestros campos y jardines.

¿Quieres hacer compost? 
Sigue los siguientes pasos:

1. 
Elegimos donde recoger los 
restos orgánicos: una caja o 

recipiente.

2. 
Vamos añadiendo basura 

orgánica a nuestro recipiente: 
peladuras de

verduras y frutas, cáscaras 
de huevo, restos de plantas, 

etc...

3. 
Regamos de vez en cuando 

nuestro compost sin 
encharcarlo.

L. López

HACER COMPOST
EN CASA O EN EL COLE
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4. 
Dejamos reposar nuestro 
compost unos meses y lo 

tendremos listo para
su uso.

¿Sabes qué debemos
tirar a cada contenedor?

  CONTENEDOR VERDE

En el contenedor meteremos 
todo lo que sea de vidrio, las 
botellas y también los botes.

  CONTENEDOR AZUL

Al contenedor de color azul 
tiramos el cartón y el papel. 
Doblar el cartón ayuda a que no 
ocupemos demasiado espacio.

  CONTENEDOR AMARILLO

El contenedor de color amarillo 
es para depositar los envases: 
envases de plástico, las latas 
y los tetrabricks. Envases de 
plástico (botellas de plástico, 
bolsas de plástico, envases de 
plástico, como los de yogur, de 
mantequilla, de productos de 
limpieza, etc.), latas de bebidas 
y latas de conservas, tetrabricks, 
bandejas de porexpan, papel 
de aluminio, film transparente, 
etc...

  CONTENEDOR GRIS O VERDE

Este contendor es el que 
siempre se ha utilizado para 
tirar la basura.
En el depositamos todos los 
residuos salvo los que van al 
contenedor marrón o blanco.
  

  CONTENEDOR MARRÓN

En varios municipios, el cubo 
gris se desdobla en dos. Un 
contenedor naranja o marrón 
sirve exclusivamente para 

los restos orgánicos: plantas, 
comida, restos biodegradables

  CONTENEDOR BLANCO

En los contenedores blancos, 
que son los que encontramos 
en las farmacias, se tiran los 
medicamentos: y se hace con el 
blister, con la caja y el prospecto, 
ya que al haber estado en 
contacto con las medicinas 
estos residuos necesitan un 
tratamiento especial.
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Cena + concurso
de juegos de mesa 
(de 12 a 17 años)

TALLER DE
MAQUILLAJE

13
FEBRERO

Taller de maquillaje creativo y 
de fantasía.
“Especial Carnavales”
(+ de 12 años)

NIT JOVE 21
FEBRERO

Acampada urbana
+ cine
+ juegos
+ concurso de tortillas, crepes y 
brochetas. 
Con premios.
(de 12 a 17 años)

ALBORAIA

- DÍA DE LA PAZ
Mural a favor de la paz y
la no violencia.
Viernes 24 enero, 17.30 h.
Actividad gratuita. En el Espai Jove.

- PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO
Cena sobaquillo + Pelicula 
31 enero, abrimos desde las 
16:00 hasta las 00:00! 
Juegos de mesa, futbolín
y ping pong! 
Actividad gratuita. En el Espai Jove.

- TORNEO FIFA EN LA PLAYA
Viernes 7 febrero, 17:30 h.
Actividad gratuita. En el Espai Jove.

- JUEGOS DE MESA
Los Colonos del Catán 
Viernes 14 febrero, 17.30 h.
Te enseñamos a jugar!
Actividad gratuita. En el Espai Jove.

 - FESTIVAL DE LA CANCIÓN SCOUT 
Domingo 16 febrero, de 10 a 
14:00h. Organiza Grupo Scout San 
Cristobal 170. Paseo de Aragón.

- TRIANGULAR DE FÚTBOL 
Viernes 21 febrero, 17.00 h. 
Actividad gratuita. En el Espai Jove.

INSCRIPCIÓN PREVIA en el Espai Jove
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¿Queréis preparar una 
deliciosa merienda o 
desayuno? 

Pues os vamos a contar cómo 
podéis hacer unos crepes 
para chuparse los dedos. 
Primero, necesitamos saber los 
ingredientes.

Elaboración:

1Mezclamos todos los 
ingredientes en un vaso de 
batidora o un bol, primero 

los liquidos y luego añadimos 
la harina. Podemos elegir entre 
poner mantequilla fundida o 
aceite de oliva, pero nunca los 
dos al mismo tiempo.

2Colamos la mezcla 
para que no queden 
grumos y nuestra mezcla 

sea homogénea, y ahora ya 
podemos empezar hacer 
nuestros crepes uno a uno.

3Untamos con un poquito 
de mantequilla o aceite de 
oliva la sartén, para que 

no se nos peguen, y ponemos 
un cacito de nuestra masa bien 
esparcida. Cuando se haya 
cuajado la masa le damos la 
vuelta y lo hacemos por el otro 
lado. Así seguimos haciendo 
nuestros crepes uno a uno 
hasta que terminemos toda la 
masa.

¿Ya están listos? Pues ahora 
le ponemos el relleno que 
queramos; puede ser dulce o 
salado. A nosotros nos gusta 
mucho si son dulces con crema 
de cacao o chocolate caliente, 
si le ponemos un poquito de 
nata estarán deliciosos. Y los 
salados, nos encantan los de 
jamón y queso. Un relleno un 
poco más elaborado que nos 
serviría para cenar sería con 
bechamel, cebolla, bacon y 
champiñón.

Quin és el teu joguet favorit?

MOTS ENCREUATS... SABIES QUE... A DIBUIXAR...

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

L’axolot sembla un cullerot gegant, amb potes i cua, 
d’uns 15 cm de longitud. Es una espècie endèmica de 

Mèxic que viu en llacs o canals d’aigües poc profundes 
amb molta vegetació aquàtica, i s’alimenta de xicotets 

crustacis, larves d’insectes, cucs, caragols...

N’hi ha de molts colors: la majoria són de color café 
fosc, però també n’hi ha de color gris, verd marró, 

ataronjat i fins i tot blanc amb ulls negres, albí daurat, 
albí blanc o quasi negre.

És un animal sorprenent ja que es capaç de regenerar 
algunes parts del seu cos en cas de pèrdua.Solució: boletes, sambori, corda, xapes i birles.
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UTILIZA TUS CINCO SENTIDOS Y REALIZA 
UNA GYMKANA EN EL PUIG

UN PLAN QUE OS 
RECOMENDAMOS Y 
QUE VA DIRIGIDO A 
TODA LA FAMILIA ES 
EL DE REALIZAR UNA 
GYMKANA EN EL PUIG.

Este municipio costero te 
propone dos opciones de 
Gymkana. 

La primera opción se lleva 
realizando desde hace un 
tiempo y el itinerario es por el 
pueblo; consta de 8 pruebas: 
preguntas, sopas de letras, 
laberintos, etc. La segunda, que 
solo hace un par de semanas 
que está en marcha, te permite 
realizar un divertido recorrido 
por el paseo marítimo y sus 
playas. Una actividad al aire 
libre en la que tenéis que utilizar 
todos vuestros sentidos y que 
consta de 9 pruebas

Para poder hacer la Gymkana 
tenéis que recoger un folleto 
en la oficina de tourist info. 
El horario del punto de 
información turística es los 
lunes y martes de 9:30 a 14:30; 
los miércoles, jueves y viernes 
el mismo horario de mañana 
y las tardes de 16:30 a 19 y los 
sábados de 10 a 14. El sábado se 
podrá recoger el folleto frente 
al Monasterio, mientras que el 
resto de días en el Centro Cívico 
que está ubicado en el Carrer de 
la Estació.

El folleto de la la prueba del 
pueblo también se puede 
descargar por la web:

   www.elpuigturistico.es

Si decides realizar alguna de las 
dos Gymkanas queremos que 

sepas que al completar todas 
las pruebas podrás ir a recoger 
un obsequio en el punto de 
información turística. ¿A qué 
esperas para disfrutar de un 
buen plan en familia?.

RECETA:

CREPES

Ingredientes:

-  125 gr de harina
-  2 huevos
-  250 ml de leche
-  50 gr de mantequilla o 1 

cucharada de aceite de oliva
-  5 gr de azúcar
-  1 pizca de sal y 
-  1 cucharadita de mantequilla 

o un poquito de aceite para 
untar la sartén y que no se 
peguen.

L. López

Real Monasterio del Puig

Torre de Guaita
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