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Una vez más, este 8 de mar-
zo, las mujeres estamos en 
el centro del debate polí-

tico. Es necesaria esta fecha que 
conmemora el Día Internacional 
de la Mujer para hacer más hinca-
pié en aspectos que afectan exclu-
sivamente a las mujeres. Se ponen 
encima de la mesa política las di-
ferentes desigualdades.  
    Evidentemente, un día no es su-
ficiente, todo el año debemos con-
tinuar trabajando en políticas en 
favor de la igualdad entre mujeres 
y hombres, y así lo hacemos des-
de la Delegación de Igualdad de la 
Diputación de Valencia. 
   Además, también conviene ha-
cer memoria sobre esta fecha 
histórica para comprender mejor 
nuestra realidad actual.  Recor-
damos los orígenes y los motivos 
por los que surge el 8M como un 
día reivindicativo para conseguir 
la Igualdad plena. El 8M hace re-
ferencia al trágico suceso ocurri-

do en 1908 en una fábrica textil, 
donde murieron alrededor de 130 
mujeres que se habían encerra-
do para exigir mejoras laborales: 
igualdad salarial, reducción de 
jornada, permiso de lactancia... 
   A finales del siglo XIX y princi-
pios del XX las reivindicaciones 
laborales de las obreras se unen 
a las demandas de ampliación de 
derechos de las sufragistas y así 
surge el feminismo como movi-
miento social y político que de-
fiende la igualdad real entre muje-
res y hombres. 
  Señalar que los avances en dere-
chos y libertades de las mujeres 
siempre han coincidido con pe-
riodos democráticos en la historia 
de España: durante la II Repúbli-
ca (voto femenino) y a partir de la 
Constitución de 1978 se reconoce 
la igualdad ante la ley (art. 14) y se 
aprueban otras leyes que amplían 
los derechos de las mujeres. 
  Sin embargo, este avance legal no 

ha ido acompañado del progreso 
social y económico. Todavía exis-
ten  muchos motivos para seguir 
denunciando en el 8M  como  la 
brecha salarial, que se sitúa al-
rededor del 22%, la precariedad 
laboral, las jornadas reducidas, 
los contratos temporales, el em-
pobrecimiento, todos ellos tienen 
rostro de mujer; el  “Techo de cris-
tal” como imposibilidad de acce-
der a cargos directivos y el “Suelo 
Pegajoso” que impide a las muje-
res mejorar profesionalmente; la 
invisibilidad en todos los ámbitos, 
cultural, científico…; la falta de 
corresponsabilidad en los cuida-
dos; la utilización del cuerpo de 
las mujeres como mercancía, la 
trata de blancas, la prostitución, 
los vientres de alquiler; y por últi-
mo la violencia ejercida contra las 
mujeres y los feminicidios que son 
la expresión más trágica de la des-
igualdad. 
   Efectivamente hay motivos para 
seguir luchando y denunciando 
todas estas desigualdades. Esta-
mos hablando de una desigualdad 
estructural que día a día afecta a 
miles, a millones de mujeres en 
España y en el resto del mundo.    
También es cierto que las mujeres 
juntas hemos conquistado espa-
cios y derechos. 
  El feminismo ha demostrado te-
ner una fuerza poderosa y trans-
versal, pero no puede haber punto 
de retorno. 
  Y frente a los discursos de odio 
hacia las mujeres que mantiene la 
ultraderecha cuestionando nues-
tros derechos e intentando de-
volvernos al pasado de la caverna 
franquista, las mujeres tenemos 
que estar más unidas que nunca 
para no retroceder ni un paso. Ni 
uno. 

Al nostre compromís ferm 
per posar en valor a la dona 
i denunciar les desigualtats 

de gènere, sumem dues línies no-
ves d’informació. A El Meridiano 
comencem un nou camí fent pro-
tagonistes als nostres majors i als 
xiquets i xiquetes de l’Horta.
   Per això, cada mes recorrerem 
una població de la comarca i par-
larem amb persones d’edat més 
avançada, perquè ens expliquen 
com recorden els seus pobles 
quan eren menuts i com era el dia 
a dia de la població.
    ‘Retales’ és la nova secció on po-
drem aprendre del testimoni de la 
nostra gent gran.
   A més, vam arrencar l’any amb 
un nou projecte: El Meridiano 
Kids. Es tracta d’un suplement in-
dependent en el qual apareixeran 

informacions i reportatges perquè 
siguen llegits pels més menuts de 
la casa.
   La igualtat, el respecte, la solida-
ritat o el medi ambient seran els 
temes que es tractaran mensual-
ment en aquest suplement. Amb 
un llenguatge adaptat als més xi-
cotets i amb dibuixos, El Meridia-
no kids es presenta com una alter-
nativa de lectura saludable per als 
xiquets i xiquetes de la comarca.
   D’aquesta manera, El Meridiano 
pretén convertir-se en el periòdic 
de les famílies, on els adults pu-
gen informar-se de les notícies 
de l’Horta, mentre els menuts pu-
gen llegir contingut apropiat a les 
seues edats.

Comencem nova etapa. Gràcies 
lector/a per acompanyar-nos.

Majors i 
menuts, els 

nostres 
protagonistes

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Las mujeres, en el centro del 
debate político

Isabel García · Diputada Provincial de Igualdad

PATRIMONI

La secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, Raquel Tamarit, acompanyada pel cap de 
servei territorial de Cultura, Ximo López, i el regidor 

de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Manises, Xavier 
Morant, han mantingut una reunió per valorar l’estat de 
l’aqüeducte “Els Arcs” i plantejar solucions a la seua pro-
gressiva deterioració. Després de la reunió, les autoritats 
s’han desplaçat fins a la zona per conéixer de primera mà 
aquest BIC.
  A l’octubre de 2019 l’equip de govern va presentar una 
moció que instava a les diferents administracions implica-
des a resoldre els problemes que pateix el barranc “Salt de 
l’Aigua”, situat sota l’aqüeducte, el qual s’ha convertit en el 

gran desguàs de les pluges que s’acumulen sobre les pistes 
de l’aeroport des de la seua ampliació. Segons paraules del 
regidor de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Manises, 
Xavier Morant (APM-Compromís), “agraïm la col·laboració 
de la Conselleria en l’estudi i valoració del BIC que tenim a 
Manises ”.
  L’aqüeducte “Els Arcs” és considerat Bé d’Interés Cultural 
(BIC) pel Consell des de 2006, no obstant això, no és de pro-
pietat municipal, sinó privada, per la qual cosa l’Ajuntament 
de Manises no pot actuar directament per a protegir-lo. Es 
tracta d’una infraestructura hidràulica medieval la fona-
mentació de la qual està en risc de veure’s seriosament afec-
tada per l’aigua.

  

S’està treballant per fer possible un estudi de valoració 
econòmica sobre l’estat arquitectònic del monument, 
aquesta trobada ha servit positivament per a posar el focus 
sobre aquesta problemàtica. Aprofitant la visita, les autori-
tats també han volgut acostar-se a la Fàbrica de la Ceràmica 
Valenciana de José Gimeno, on l’artesà els ha rebut per a 
mostrar-los part de la riquesa ceràmica de la nostra ciutat.

Manises busca protegir l’aqüeducte “Els Arcs”, 
considerat Bé d’Interés Cultural pel Consell des de 2006

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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El passat 13 de febrer es va 
celebrar el dia mundial de 
la ràdio. A la comarca de 

l’Horta hi ha set ràdios municipals 
que resisteixen el pas de temps 
adaptant-se a les noves realitats 
comunicatives com són: les xar-
xes socials, les webs o fins i tot el 
whatsapp municipal, però elles se-
gueixen estant tan presents com el 
primer dia, oferint informació ve-
raç i propera en directe i fent dels 
veïns els protagonistes de les seues 
emissions. La Xarxa d’Emissores 
Municipals de la Comunitat Va-
lenciana (XEMV) és l’entitat que 
integra totes les ràdios municipals 
sota el paraigua de la Federació 
Valenciana de Municipis i Provín-
cies (FVMP). 
  En l’actualitat a la comarca de 
l’Horta emeten dins de la Xar-
xa; Ràdio Sol Albal, Ràdio l’Om 
de Picassent, Ràdio Rabosa 
d’Almàssera, Ràdio Manises, Rà-
dio Godella, Ràdio Torrent, i Mis-
lata Ràdio. Segons explica Pilar 
Moreno, coordinadora de la XEMV 
i qui ha dirigit vàries emissores a 
la comarca com ara Aldaia Ràdio 
i Ràdio Sol Albal, “les ràdios mu-
nicipals són un servei públic de 
vital importància, són el mitjà més 
pròxim i immediat que té el poder 
de la paraula en directe, sense talls 
ni entrebancs, una garantia de 
pluralitat per a la ciutadania”.

  El futur de les emissores muni-
cipals és prometedor. Hi ha una 
clara aposta de la Generalitat per 
posar en valor aquests mitjans 
locals i està previst que es donen 
noves llicències d’emissió. Molts 
són els ajuntaments que han 
sol•licitat a la Secretaria Autonò-
mica de Comunicació l’inici de 

l’expedient per posar en marxa 
noves ràdios les seues localitats. 
Fa més de tretze anys que algunes 
emissores municipals treballen 
pel projecte XEMV que es va con-
solidar en 2016 gràcies a l’abric de 
la FVMP, “li hem dedicat moltes 
hores i molta passió per demostrar 
que també feiem un periodisme 
i una ràdio professional i que, als 
nostres pobles i ciutats, érem un 
mitjà de comunicació de referèn-
cia”, remarca Pilar Moreno qui 
posa en valor a la ciutadania com 
a , “vertaders defensors i defen-
sores de l’existència i continuïtat 
de les ràdios públiques, tal com 
s’ha demostrat en aquells pobles 

on les emissores s’han tancat”. La 
Coordinadora de la XEMV recor-
da la manifestació espontània que 
va fer la ciutadania d’Aldaia quan 
es va tancar la seua ràdio local en 
2012.

La XEMV emet  en À Punt
Altre projecte recent que ha fet 
possible la XEMV ha estat poder 
compartir programació amb À 
Punt gràcies al conveni existent 
entre ambdues entitats que, en 
paraules de la coordinadora de la 
XEMV, “cal continuar impulsant 
perquè l’agermanament siga efec-
tiu i que pugam compartir reptes 
i sinergies pel bé de l’ecosistema 
comunicatiu valencià”, defén. Pro-
grames com ara l’espai de música 
clàssica “El Musiquer” i “El Rall” 
estan immersos en la programació 
de la ràdio autonòmica. El maga-
zín informatiu “El Rall” on parti-
cipa el conjunt de les ràdios de la 
Xarxa s’emet cada cap de setmana 
donant informació de tots els po-
bles de la Comunitat que el fan 
possible.

Les ràdios de l’Horta
Molts ajuntaments han sol•licitat 
llicències per obrir ràdios en les 
seues poblacions
  La FVMP té previst solicitar una 
nova reunió amb la nova direcció 
d’À Punt per avançar en el conve-
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EN L’ACTUALITAT, A LA COMARCA DE L’HORTA 
EMETEN DE MANERA REGULAR RÀDIO L’OM 
DE PICASSENT, RÀDIO TORRENT, RÀDIO SOL 

D’ALBAL, RÀDIO RABOSA D’ALMÀSSERA, RÀDIO 
MANISES, RÀDIO GODELLA I RADIO MISLATA. 

PROPERAMENT TORNARÀ A LES ONES ALDAIA 
RÀDIO

Les ràdios de 
l’Horta

Molts ajuntaments 
han sol·licitat 
llicències per obrir 
ràdios en els seus 
municipis

La Xarxa d’Emissores 
Municipals  i À 
Punt tenen prevista 
una reunió per 
establir sinergies de 
col·laboració

S. Tormo

Microscopio odontológico

La clínica den-
tal Villalvilla ha 
i n c o r p o r a d o 
como novedad 
en sus consultas 
el microscopio. 
El microscopio 

odontológico es una de las grandes 
novedades en la tecnología dental 
de los últimos tiempos. Gracias a 
este nuevo sistema es posible ver 
a la perfección las estructuras bu-
codentales, de esta forma se me-
jora el diagnóstico y por tanto los 
tratamientos son menos traumá-

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

ni de col·laboració amb la XEMV i 
continuar compartint sinergies
   El suport a les emissores de 
proximitat per part de les admi-
nistracions públiques és notori. La 
Generalitat i la Diputació aposten 
per aquest mitjà de comunicació 
públic. El 13 de febrer en la Plaça 
de Manises de València, a les por-
tes del Palau de la Generalitat i la 
Diputació de València el president 

del Consell, Ximo Puig, el presi-
dent de la Diputació de València, 
Toni Gaspar, la Primera Tinent 
d’alcalde de València, Sandra Gó-
mez i el president de la FVMP, 
Rubén Alfaro van fer una lloança 
a la ràdio al costat de la Coordi-
nadora de la XEMV, Pilar Moreno. 
Tots van coincidir que és “el més 
immediat, pròxim i càlid”. En pa-
raules de Ximo Puig, “fonamental 
per a la democràcia”. Per segon any 
consecutiu, més de 20 emissores 
de tota la província van partici-
par en este programa especial, pel 
qual van passar més de 200 perso-
nes per a poder disfrutar de la seua 
emissió, en directe, durant tres ho-
res de durada.

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

Celebració del dia mundial de la ràdio a València  .

Ràdio Manises durant l’encontre de ràdios Ràdio Sol   
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XIRIVELLA

L’Ajuntament d’Alaquàs i la pro-
motora Alondra Serveis Immobi-
liaris han signat el conveni per al 
desenvolupament del sector VI, 
ubicat  junt al polígon els Mollons. 
El document ve a materialitzar 
el compromís de la mercantil en 
la inversió de més de 20 milions 
d’euros per a la reurbanització 
d’aquest espai. Segons el docu-
ment, la proposta abastarà prop 
de 82.000 m2 de nou sòl indus-
trial distribuït en dues noves 
parcel·les: en la primera d’elles, 
amb uns 46.817 m2 es construirà 
una gran nau logística (32.000 
m2) i una altra amb uns 35.245 m2 
que serà destinada a la creació de 
parcel·les.
   Quant a l’impacte laboral, la in-
versió suposarà la creació de 75 
llocs de treball durant la realit-
zació de les obres i entre 60 i 100 
llocs de treball de manera perma-
nent una vegada estiga en funcio-
nament la nau logística que serà 
construïda. El 50% dels i les per-
sones contractades seran veïns 
d’Alaquàs o de la zona. Un procés 
de contractació que es durà a ter-
me en coordinació amb l’oficina 
de col·locació de l’Ajuntament 
d’Alaquàs.

ALAQUÀS

REURBANITZACIÓ AL POLÍGON 
DELS MOLLONS SECTOR VI

En Xirivella ha més d’un cente-
nar de col·lectius i entitats ins-
crits en el Registre Municipal 
d’Associacions. Per canalitzar 
totes les activitats programades 
i incrementar l’èxit de convo-
catòria, l’Ajuntament publicarà 
cada setmana el llistat de tots els 
actes oberts a el públic que siguin 
susceptibles de concitar l’interès 
general. Els col·lectius i entitats 
han de remetre el seu calenda-
ri de convocatòries, abans de les 
11: 00h de cada dijous, al compte 
de correu electrònic de la Regi-
doria de Participació Ciutadana 
(participacio@xirivella.es), o a 
l’WhatsApp d’aquesta regidoria 
(607.670.032)

NOVA AGENDA AMB ELS
ACTES DE LES ASSOCIACIONS

El tiempo medio de tramita-
ción de los expedientes de las 
ayudas a la dependencia en 

la Comunitat Valenciana, desde la 
presentación de la solicitud hasta 
la resolución de la prestación, es de 
536 días, practicamente año y me-
dio, según los datos elaborados por 
la Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes en Servicios Sociales, ba-
sados en una estadística del Imserso 
y calculados sobre las resoluciones 
realizadas desde el 1 de julio de 2018 
hasta el 30 de junio de 2019.
  Este plazo, calificado de “desespe-
rante” por la citada asociación, ha 
provocado que el Síndic de Greuges 
lleve acumulado ya más de medio 
millar de quejas o reclamaciones 
por demoras en los trámites e in-
cumplimientos de la ley, ya que el 
plazo máximo legal establecido para 
resolver un expediente de depen-

dencia es de seis meses.

Retraso en la valoración
Esta asociación señala asimismo 
que, con datos del pasado año 2019, 
“se ha incrementado la cantidad de 
personas beneficiarias pendientes 
de valoración de grado de depen-
dencia o en espera de atención me-
diante servicios o prestaciones”, y 
recalca además que, “por primera 
vez desde 2016, el número de perso-
nas con derecho reconocido en es-
pera de atención ha aumentado”. No 
obstante, se especifica que, “aunque 
aumenta la lista de espera, esto es 
debido al gran número de personas 
con derecho que se ha incorporado 
al sistema”. Y además se destaca que 
la Comunitat Valenciana “ha sido 
la comunidad autónoma en la que 
más ha aumentado el número de 
beneficiarios”.

  A la entidad le preocupa, por otro 
lado, el incremento de personas 
pendientes de la valoración del gra-
do de dependencia, el primer trámi-
te a realizar tras la solicitud y del que 
se encargan directamente los ayun-
tamientos tras asumir esta compe-
tencia, aunque con la supervisión 
de la Conselleria. En la Comunitat 
Valenciana había, a fecha del 30 de 
noviembre del pasado año, 23.501 
personas pendientes de dicha va-
loración de grado. Y pendientes del 
siguiente trámite, la resolución de la 
prestación, había 14.674, con lo que 
el total de pendientes de cualquie-
ra de los dos trámites era de 38.175 
personas, lo que representaba un 
14,4% de desatendidos sobre perso-
nas con derecho, estando en lo que 
se llama ‘el limbo’.
  En cuanto a las causas de estos re-
trasos, desde la Asociación Estatal 

de Directoras y Gerentes en Servi-
cios Sociales se señalan en especial 
dos: “Los sucesivos recortes sufridos 
en la financiación de la ley (aún vi-
gentes) que afectaron gravemente a 
la etapa de despliegue, generando 
enormes bolsas de desatención gra-
cias a la simple, pero execrable, vía 
de no resolver los procedimientos 
por parte de las administraciones” 
y “el disparatado y proceloso entra-
mado burocrático creado que, lejos 
de garantizar el ejercicio de los dere-
chos de la ciudadanía, se convierte 
en una trampa mortal para el acceso 
al disfrute de prestaciones y servi-
cios”.

Reforzamiento de servicios
Desde la Conselleria se ha indicado 
recientemente al respecto que se 
ha “avanzado en las valoraciones y 
resolución de expedientes, como 
resultado de los cambios introduci-
dos durante la pasada legislatura en 
la gestión del sistema de atención 
a la dependencia”. Asimismo, se ha 
señalado que, “en los últimos años, 
se han reforzado los servicios de 
dependencia de la Conselleria con 
nuevos funcionarios y funcionarias, 
y también los servicios municipa-
les, con un importante incremento 
presupuestario para crear una red 
profesional que permita a los ayun-
tamientos asumir la valoración y tra-
mitación de expedientes”.

  Desde los ayuntamientos, sin em-
bargo, se arguye la falta de recursos 
personales para realizar dicha tra-
mitación, aunque algunos han au-
mentado sus plantillas contratando 
más personal para afrontar el reto 
y agilizar la gestión. De hecho, la 
propia Conselleria ha destacado a 
varios de ellos por reducir conside-
rablemente los plazos de los trámi-
tes. Tal es el caso, en la comarca de 
L’Horta, de los de Aldaia, Catarroja, 
Godella o Paterna, si bien el que se 
lleva la palma en el ámbito de la Co-
munitat Valenciana es Almassora, el 
único que ha logrado no tener lista 
de espera.

EL SÍNDIC DE GREUGES ACUMULA RECLAMACIONES A CONSELLERIA 
Y AYUNTAMIENTOS POR DEMORAS E INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY

Año y medio, duración de 
los trámites de ayudas a la 
dependencia en la Comunitat 
Valenciana
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LLISTA D’ESPERA 

Abans 
de Juliol 

de 
2015, 

no 
consten 
dades 
oficials 

Tomás Laguarda

Aldaia, Catarroja, 
Godella o Paterna,  los 

municipios más rápidos 
en gestionar la ayuda
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¿Qué es Amamanta?
Amamanta es un grupo de apoyo a la lactancia 
materna. Somos una asociación sin ánimo de 
lucro que ofrece formación a los profesionales 
sanitarios y asesoramiento a las familias desde 
el parto hasta la lactancia materna. Además, 
Amamanta tiene un convenio con la Conselle-
ria de Sanidad que reconoce nuestra actividad. 
Hacemos voluntariado en tres hospitales pú-
blicos de València (Manises, La Fe y el Clínico) 
y también en muchos centros de salud.

¿Cómo funciona el asesoramiento de lactancia 
materna en los hospitales?
Nuestras asesoras de lactancia van un par de 
veces a la semana a los hospitales y acuden a 
las habitaciones de las mamás que han decidi-
do lactar, les informan y asesoran. Sobre todo, 
nuestra labor es que nos conozcan, resolverles 
dudas e invitarles a que acudan a los talleres de 
lactancia cuando salgan del hospital porque 
son muy útiles.

En los hospitales hay matronas, vuestra labor es 
voluntaria, pero ¿crees que hace falta un refuerzo 
en esta área en los hospitales públicos?
El año pasado nuestros equipos de voluntarias 
atendieron a 1.500 madres en los hospitales, 
nacimientos hubieron muchísimos más. Nues-
tra asociación llega hasta donde llega, por eso 

una de las patas más fuertes de Amamanta es 
la formación y el asesoramiento. Durante el 
embarazo un 80% de las mujeres dicen que 
cuando nazca el bebé quieren dar pecho, sin 
embargo, sólo el 30% de las mujeres llega a los 
seis meses de vida del bebé con lactancia ex-
clusiva. Es muy importante que todo el perso-
nal sanitario cuente con formación actualizada 
sobre los beneficios de lactar y eliminar viejos 
mitos como que algunas mujeres tienen leche 
de mala calidad.

Todavía circulan falsos mitos sobre la lactancia 
materna…
Sí, uno de los mayores problemas de la lactan-
cia materna son los falsos mitos. Cuando un fa-
miliar le dice a una madre lactante que a partir 
de los seis meses de dar pecho a su bebé ahora 
del pecho sale más agua que leche y que eso 
no alimenta, ese familiar está cometiendo un 
error. El problema es cuando ese tipo de co-
mentarios lo dice un profesional de la salud, 
ese comentario ya no es un error, es una negli-
gencia. Por eso cuando viene una mujer a un 
taller diciéndonos que su médico le ha dicho 
ese tipo de comentarios, le recomendamos que 
el facultativo se lo ponga por escrito para pre-
sentar una reclamación. La mayoría de los mé-
dicos y matronas están formados, pero todavía 
queda personal médico que no lo está.

¿Por qué recomendáis a las mujeres que acudan a 
los talleres de lactancia?
Tenemos comprobado que la lactancia acom-
pañada es una lactancia de éxito. En los talleres 
se crean vínculos muy especiales entre las ma-
más, ya que todas están viviendo a la vez una 
situación nueva en sus vidas. Tener un bebé y 
dar pecho puede generar dudas sobre cómo 
hacer ciertas cosas, y los talleres vienen muy 
bien para hablar y resolver todas las cuestio-
nes.

Tras el embarazo el cuerpo de la mujer cambia, 
¿crees que la sanidad está respondiendo a las nece-
sidades físicas de las mujeres como pueden ser los 
problemas en el suelo pélvico?
Está normalizado que a cierta edad las mujeres 
que han sido madres tengan que tener pérdi-
das de orina y eso no debería ser así. La salud 
de la mujer también implica cuidados en el 
post parto y en el suelo pélvico, y hay muchos 
centros donde no se hace y muchas mujeres 
no han tenido ni reconocimiento del suelo 
pélvico. Desde Amamanta llevamos años im-
partiendo una charla itinerante sobre esto y las 
mujeres que han asistido han mejorado nota-
blemente. 

AMAMANTA ES UNA 
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO 

DE LUCRO QUE ASESORA 
EN MATERIA DE LACTANCIA 

MATERNA. ESTHER 
CORONADO, VECINA DE 
PAIPORTA, ES LA NUEVA 

PRESIDENTA DE ESTA 
ENTIDAD QUE AYUDA A 

MILES DE MUJERES

Esther Coronado: “Una lactancia 
acompañada es una lactancia de éxito”

ENTREVISTA

La entidad tiene 75 
voluntarias que cuentan 
su experiencia y dan 
consejos en momentos 
tan complicados como 
es ponerse por primera 
vez al bebé al pecho. El 
buen consejo de una 
‘mamá de Amamanta’ 
pude salvar una 
lactancia.

PRESIDENTA DE AMAMANTA

La Regidoria d’Esports de 
Paiporta ha convocat la pri-
mera reunió amb els clubs 

esportius de la localitat de cara a 
dissenyar el futur pavelló esportiu 
i la zona circumdant, que es cons-
truirà en un solar de propietat pú-
blica d’uns 20.000 metres quadrats 
situat entre la piscina coberta i el 
camp de futbol El Palleter.
L’Ajuntament de Paiporta ha enca-
rregat un avantprojecte del futur 
pavelló i la zona esportiva, però 
també vol escoltar les demandes 
dels clubs. “La premissa principal 
ha de ser que el pavelló i l’àrea es-
portiva exterior han de servir per a 
fomentar la pràctica de l’esport de 
base i acollir el major número pos-

sible de disciplines. També partim 
de la base que ha de prevaldre la 
funcionalitat sobre el disseny o 
espectacularitat de la infraestruc-
tura”, ha explicat la regidora de Jo-
ventut i Esports, Marian Val.
  “A més -ha continuat Val-, estem, 
com és lògic, limitats per l’espai 
efectiu que tenim i el pressupost 
final per a construir el pavelló”. 
Tot i això, en l’avantprojecte “ja es 
començarà a fer un esbós clar de 
quin serà el camí a seguir, i en eixe 
camí volem conéixer les inquie-
tuds dels clubs paiportins que són, 
al remat, els que hauran de fer ús 
d’aquesta infraestructura”, ha con-
clòs la regidora.

Paiporta tindrà un nou pavelló esportiu 
L’AJUNTAMENT ES REUNEIX AMB ELS CLUBS 
ESPORTIUS DE LA POBLACIÓ PER CONÈIXER 
LES SEUES DEMANDES

Redacció

S. Tormo

El regidor de Benestar Social de 
Picassent, Carles Silla, ha fet pú-
blica la memòria corresponent a 
2019. Es varen abonar 130.491,64 
euros en ajudes socials destinades 
a pal·liar les necessitats més bàsi-
ques de 195 famílies del municipi.   
   A més, es varen concedir 1.023 
ajudes. Respecte els pagaments de 
subministrament de llum, aigua 
i gas, s’han pagat 472 rebuts de 
llum. En quan al cobriment de les 
necessitats bàsiques, de l’estudi 
es desprèn que es varen entregar 
1.930 vals per a l’adquisició de 
menjar amb un cost de 38.600 eu-
ros.

Beneficiaris
Cal destacar també que, el 85% 
de les famílies beneficiades són 
de nacionalitat espanyola i el 15% 
pertanyen a altres nacionalitats. 
El serveis destinats per a les ac-
tivitats de les persones majors i 
persones dependents també han 
sigut objecte d’anàlisi i estudi des 
d’on es desprenen 246.220 euros; 
i els serveis per a persones amb 
Diversitat Funcional han rebut 
98.145 euros. Respecte a les aten-
cions psicològiques, els grups te-
rapèutics, els serveis especialitzats 
per a menors en risc i els serveis 
contra les addiccions s’han des-
tinat 201.736 euros. També s’ha 
subvencionat l’Economat Inter-
parroquial de Càritas amb 32.000 
euros i al Fons Valencià per la Soli-
daritat, 20.000 euros.
  L’alcaldessa del municipi, Conxa 
Garcia, va explicar que “estes polí-
tiques socials són una prioritat per 
a l’equip de govern que presidisc. 
Any rere any, anem a continuar 
posant tots els recursos necessaris 
per ajudar les famílies i les perso-
nes del nostre municipi que més 
ho necessiten”.

PICASSENT
DESTINEN UN MILIÓ D’EUROS 
A L’ÀREA SOCIAL EN 2019 

El nombre de persones sense feina 
a Benetússer segueix baixant. Du-
rant el mes de gener 115 persones 
van abandonar la seua situació 
d’atur per signar un contracte de 
treball. En total, la xifra de des-
ocupats en el municipi se situa en 
1.195, la millor xifra des de març 
de 2008. L’Ajuntament celebra la 
xifra i reconeix que les dades refor-
cen el treball del departament de 
l’Agència d’Ocupació i Desenvolu-
pament Local que assessora prop 
de 80 veïns i veïnes cada mes en la 
seua recerca d’ocupació. 
  Quant als joves, les dades tam-
bé són favorables. L’atur registrat 
a Benetússer entre els menors de 
25 anys també va baixar respecte a 
l’any passat. Si al març de 2019 el 
7,10% de les persones en aquesta 
franja d’edat no tenien ocupació, 
el 2020 només és el 6,61%.

BENETÚSSER
MILLOREN LES XIFRES DE 
L’ATUR A LA POBLACIÓ
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LA UNIÓ de Llauradors de-
nuncia que els ports de la 
Unió Europea van intercep-

tar durant 2019 un total de 164 en-
viaments -per 100 en 2018- proce-
dents de tercers països amb cítrics 
infestats de plagues i malalties, la 
qual cosa representa un 64% més 
que en tot l’any passat.
   Sud-àfrica i la Xina són els països 
on major nombre d’intercepcions 
es va produir en 2019, amb 34 
(+164%) i 25 (+108%), respectiva-
ment. Seguits molt de prop per dos 
països de Mercosur com l’Uruguai 
i l’Argentina amb 23 (+360%) i 21 
(-5%). Només aquests quatre paï-
sos van arribar quasi al 63% dels 
enviaments rebutjats a la UE per 
presència de plagues.
   La major part de les importacions 
retingudes amb plagues i malal-
ties corresponen a la Phyllosticta 
citricarpa (45), el fong que causa 
la temuda Taca Negra, i a la Thau-
matotibia leucotreta (28), la falsa 
arna que provoca greus danys co-
mercials als cítrics. Ambdues són 
plagues i malalties de quarantena 
amb un greu risc que segueixen 
sense estar presents en la citricul-
tura europea i l’amenaça de la qual 
és cada vegada més gran.
   LA UNIÓ considera que el balanç 
d’intercepcions torna a posar de 
manifest la necessitat que les au-

toritats comunitàries es prenguen 
molt de debò tot el relacionat amb 
la vigilància fitosanitària i es plan-

tegen d’una vegada per sempre 
implantar el tractament en fred i 
el control en origen per a les im-

portacions de cítrics perquè el risc 
està cada vegada més latent.
En unes recents analítiques efec-

tuades per LA UNIÓ ja es va desco-
brir que la major part de les subs-
tàncies actives detectades que 
empren els citricultors de tercers 
països i l’ús dels quals està prohi-
bit per als europeus corresponen a 
fungicides per a conservar la fruita 
i que en molts casos són alterna-
tives al tractament en fred que és 
més innocu. “Creiem que és un 
clar frau i engany per al consumi-
dor europeu i que s’evitaria uti-
litzant així el tractament en fred”, 
assenyala Carles Peris, secretari 
general de LA UNIÓ.

Condicions per a exportar
Peris indica que “als nostres cí-
trics per exemple els Estats Units, 
el Japó o la Xina els exigeixen unes 
condicions per a exportar-los allí; 
mentre que ací qualsevol país que 
desitge exportar a la UE pretén im-
posar les seues regles i això no es 
pot consentir”.
  LA UNIÓ informa també que 
la Comissió Europea prohibirà 
l’entrada en territori comunitari 
a partir del pròxim mes d’octubre 
de totes aquelles produccions que 
continguen residus de Clorpirifós 
i Metil Clorpirifós, substàncies l’ús 
de les quals quedarà prohibit a 
partir d’abril per als llauradors eu-
ropeus. La decisió dóna la raó a les 
queixes de LA UNIÓ.

LA UNIÓ denuncia que 
els cítrics amb plagues 
de tercers països van 
augmentar un 64%

 l’any passat 

S. Tormo



Segur que més d’una vega-
da heu pensat que algunes 
persones són com un llibre 

obert o que la història de la seua 
vida bé podria ser l’argument 
d’una novel·la. Al cap i a la fi, les 
persones, com els llibres, també 
són històries. Així es reflecteix en 
el projecte “Biblioteca Vivent”, 
una iniciativa europea de la qual 
Quart de Poblet, a través de la re-
gidoria de Projectes Europeus que 
dirigeix Bartolomé Nofuentes, for-
marà part durant els dos pròxims 

anys, des de l’1 de març de 2020 
al 31 d’agost de 2021, després de 
l’aprovació del projecte per part de 
la Comissió Europea. 
   La “Biblioteca Vivent” és com una 
biblioteca normal, amb l’única di-
ferència que els llibres són perso-
nes i que la lectura consisteix en 
una conversa.   Aquests “llibres 
vivents” es caracteritzen per estar 
subjectes a situacions de conflic-
te social com a conseqüència de 
la seua nacionalitat estrangera, la 
seua religió o la seua orientació 

sexual, per la qual cosa l’objectiu 
d’aquest projecte consisteix a de-
safiar els prejudicis i la discrimi-
nació i promoure el diàleg inter-
cultural i els drets humans amb la 
finalitat d’afrontar les situacions 
de desigualtat social que pateixen 
algunes persones.  Dins del ca-
tàleg tan especial d’aquesta biblio-
teca es podran trobar quatre blocs 
temàtics diferents: joves, ancians, 
dones i migrants. La joventut de 
la comunitat on es desenvolupe el 
projecte jugarà el paper de lectors i 

lectores i també del personal de la 
biblioteca, ja que la iniciativa està 
dirigida a ella. Aquesta iniciativa 
forma part del programa “Europa 
amb els ciutadans” i consta d’un 
total de sis activitats que es realit-
zaran en les diferents ciutats euro-
pees que participen en ella, entre 
les quals es troba Quart de Poblet 
com a única ciutat espanyola del 
projecte. Les altres que formen 
part són: Ciutat de Salònica (Grè-
cia), Ljubljana (Eslovènia), Bijeli-
na (Bòsnia i Hercegovina), Skopje 
(Macedònia) i (Belgrad) Sèrbia. 
   Totes les activitats que es rea-
litzen en el si d’aquesta iniciativa 
s’implementaran en escoles, uni-
versitats, centres juvenils i clubs 
dels set països participants. A més, 

tots els llibres vius es filmaran per 
a documentals educatius que es 
difondran a través de les xarxes 
socials. Aquesta eina busca educar 
a la joventut en valors i motivar-la 
a participar en activitats sociopolí-
tiques i en el debat sobre Europa. 
  D’aquesta manera, es vol acon-
seguir que cada vegada un major 
nombre de joves de països euro-
peus estiguen informats sobre els 
valors i problemes de la UE i que 
la “Biblioteca Vivent” servisca per 
a crear xarxes i comunitats en les 
quals la inclusió social siga un pi-
lar fonamental. A més, es pretén 
millorar les habilitats socials i de 
comunicació intergeneracional i 
intercultural de la ciutadania més 
jove i aprofundir en la comprensió 
de les polítiques de gènere. 
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L’alumnat de Primària del 
CEIP Paluzie va presentar a 
l’Ajuntament de Catarroja 

‘Carrers amb història’, una part del 
seu projecte d’aula ‘Explorem el 
món’ que s’està realitzant durant 
aquest curs. L’alumnat va mostrar 
a l’alcalde, Jesús Monzó, una de 
les parts d’aquest projecte que és 
la posada en coneixement a la ciu-
tadania dels qui són les persones 
que donen nom als carrers del seu 
municipi.  Així doncs, l’alumnat de 
1r de Primària del CEIP Paluzie, 

ha realitzat una investigació jun-
tament amb l’ajuda dels seus pro-
fessors sobre un total de 10 carrers 
representatius del poble. 
Després d’eixa investigació han 
extret dades d’interés i els han 
traslladats a un codi QR. Dins 
de la proposta està la petició de 
col·laboració a l’Ajuntament de 
Catarroja perquè incloga aquest 
codi QR en les plaques dels ca-
rrers.
  Jesús Monzó ha acollit amb “molt 
d’entusiasme” la idea que encaixa 

perfectament amb el projecte de 
Ciutat Educadora per a donar a 
conéixer les persones il·lustres de 
Catarroja.
  “Ens ha encantat rebre aquest 
il·lusionant projecte que ens com-
prometem a tractar per a poder 
dur-ho a terme. Totes les mesures 

que puguen implicar millorar el 
nostre sentiment com a comunitat 
seran sempre ben rebudes, més 
encara si es fan amb l’entusiasme 
i alegria d’aquests xicotets estu-
diants”, va explicar l’alcalde de la 
localitat, Jesús Monzó.

“BIBLIOTECA VIVENT” ÉS UNA INICIATIVA QUE DESAFIA PREJUDICIS I EDUCA EN 
VALORS A LA JOVENTUT

La Comissió Europea aprova 
un nou projecte d’integració a 
Quart de Poblet

Alumnes de primària de Catarroja preparen 
un projecte amb informació dels carrers
ES TRACTA D’UNA INICIATIVA DEL CENTRE ESCOLAR 
QUE EXPLICA LA HISTÒRIA DEL NOM DEL CARRER A 
TRAVÉS DEL CODI QR

L’Ajuntament d’Albal i la Societat 
Joventut Musical (SJMA) han sig-
nat el conveni de col·laboració per 
a la promoció i suport de l’activitat 
musical i cultural. La rúbrica va 
tindre lloc ahir entre l’alcalde Ra-
món Marí i el President de l’entitat, 
Antonio Reinón, en presència del 
regidor de Cultura, David Ramón.
  El consistori col·laborarà econò-
micament amb l’entitat amb la 
quantitat de 24.000 euros. A més, 
cedeix -en exclusiva-, les depen-
dències municipals de la segona 
planta de la Casa de Cultura per 
al desenvolupament de la seua 
activitat administrativa i musical 
i sufraga amb 7.000 euros les des-
peses derivades del manteniment 
d’aquestes instal·lacions.
La SJMA s’encarregarà del foment 
d’activitats culturals locals i també 
de la promoció de la música entre 
els joves de la població, facilitant-
los l’accés a l’estudi de l’educació 
artística i música, tal com fa des de 
la seua fundació en 1976. 

ALBAL

ALBAL I LA SJMA SIGNEN EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ

L’Ajuntament de Catarroja ha po-
sat en marxa un pla de neteja dels 
solars municipals. Un treball que 
comença hui amb l’objectiu, a 
més d’endreçar aquests espais, és 
poder evitar possibles incendis, a 
més d’impedir la propagació de 
plagues i insectes de cara a les es-
tacions més càlides de l’any.
  Els 17 espais tindran una nete-
ja intensiva tres vegades a l’any, 
exceptos els situats a l’entorn del 
Parc Natural de l’Albufera que, per 
a respectar l’època de cria i nidi-
ficació de les espècies autòcto-
nes, es procedirà a la seua neteja 
durant dues vegades a l’any. Dins 
dels solars s’inclouen la Vila Ro-
mana, els solars annexos al parc 
8 de març o l’avinguda Jaume I, el 
barranc de Pelayo, els marges del 
camí del Port i del camí de Paipor-
ta o la làmina inundable i la ronda 
Nord del polígon.
   “A aquests treballs de neteja cal 
afegir la conscienciació de la ciu-
tadania, ja que cal posar en consi-
deració que aquests espais no són 
abocadors i formen part del nostre 
entorn, per això calr mantenir-los 
en un estat òptim”, explica Martí 
Raga, regidor d’Urbanisme i nete-
ja viaria. Els treballs, que han co-
mençat hui, tindran un cost total 
de 73.108 euros a l’any. Una inver-
sió necessària per a poder comp-
tar amb espais més habitables.

CATARROJA
PLA DE NETEJA DELS SOLARS 
MUNICIPALS

Redacció

Redacció

El projecte estarà 
en marxa durant els 

pròxims dos anys



El mundo fallero ha estado 
este fin de semana de cele-
bración y la ciudad de To-

rrent ya se encuentra inmersa en 
las fiestas falleras. En unas sema-
nas, los monumentos, la pólvora, 
las flores y la música inundarán las 
calles de la capital de l’Horta Sud. 
Como es tradición, miles de falle-
ros y falleras de las 29 comisiones 
torrentinas se reunieron a los pies 
de la Torre para una multitudina-
ria Crida. Desde el emblemático 
monumento, las Falleras Mayores, 
Alicia Pallardó Benavent y Sandra 
Peris Embuena, acompañadas 
de sus cortes de honor, dieron la 
bienvenida a las Fallas de 2020 y 
anunciaron: Ja estem en falles!

La plaza Mayor vibró con las pala-
bras de la fallera mayor de Torrent 
que invitó a todos los vecinos y ve-
cinas a disfrutar de la “mejor fiesta 
del mundo”. Un espectáculo pro-
yectado sobre la Torre con imáge-
nes de cultura, arte, color, música, 
y que terminó con una foto de las 
máximas representantes de la fies-
ta, dio inicio al acto. Seguidamen-
te, el alcalde Jesús Ros, acompaña-
do del concejal de Fiestas, Pascual 
Martínez, dirigió unas palabras a 
todo el público asistente desean-
do que “nuestras Fallas lleguen a 
todos los rincones de Torrent y de 
todo el mundo, y que os divirtáis, 
participéis en todos los actos, y 
que abráis vuestros casales para 

celebrar esta fiesta que es uno de 
nuestros signos que nos identifica 
como pueblo”.

Magia fallera
El alcalde dio paso a una emocio-
nada Alicia, que anunció que “un 
año más estamos aquí, un año 
más nuestra Torre será testimo-
nio de la llegada de la primavera, 
y con ella llega la magia; la magia 
de aquello que más queremos, de 
aquello que para nosotros es nues-
tra forma de vivir. Vuelve el olor a 
pólvora, vuelve la música del pa-
sacalle, vuelve a nuestros corazo-
nes el sentimiento; sentimiento 
por la mejor fiesta por excelencia 
y patrimonio de los valencianos, 
que hacen vivir nuestra esencia y 
convierten las fallas en nuestro te-
soro más preciado”.
  Por su parte, Sandra también de-
dicó unas palabras dirigidas a los 
más pequeños y pequeñas: “No-
sotros, los niños, somos el pre-
sente y el futuro de esta fiesta; so-
mos el motor para que la llama de 
nuestro corazón nunca se apague. 
Y como patrimonio de la huma-
nidad, os digo que viváis la mejor 
fiesta del mundo”.
  Finalmente, Alicia, que pidió a las 
comisiones que subieran en alto 
los estandartes, exclamó: “Anun-
ciemos todos juntos con alegría 
y orgullo que por fin en nuestra 
ciudad ya estamos en fallas y To-
rrent vuelve a estar de fiesta”. La 
Fallera Mayor se unió a la Fallera 
Mayor Infantil para clamar al mis-
mo tiempo: “Visca Torrent, visca 
València i visca les falles”. 
  Después de dar la bienvenida 
oficialmente a las Fallas de 2020, 
el alcalde Jesús Ros entregó las lla-
ves de la ciudad a las máximas re-
presentantes del mundo fallero. A 
continuación, el publicó entonó el 
himno de Torrent y el de Valencia, 
este último cantado por el torren-
tino Pascual Andreu. 

LAS FALLERAS MAYORES DE TORRENT SON ALICIA 
PALLARDÓ BENAVENT Y SANDRA PERIS EMBUENA

Una emotiva y 
esperada Crida da 
inicio a las fiestas 
josefinas en Torrent
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Torrent contará próxima-
mente con “Lanzaderas 
Conecta Empleo”, una nue-

va modalidad de lanzaderas que 
permitirá adaptar la orientación 
laboral a los retos de la era digital, 
a los desafíos de un mercado la-
boral global, continuamente cam-
biante y cada vez más tecnológico; 
que evoluciona rápidamente y de-
manda la transformación digital 
de todas las profesiones.  
  La capital de l’Horta Sud ha al-
bergado durante los últimos años 
dos ediciones del programa lan-
zaderas de empleo, en el que han 
participado casi medio centenar 
de personas, de las cuales el 60% 
ha mejorado su situación laboral, 
porque ha encontrado trabajo por 

cuenta ajena en diferentes secto-
res, ha emprendido su propio ne-
gocio, ha ampliado su formación 
o ha realizado un Certificado de 
Profesionalidad. 
  Con estos buenos antecedentes, 
Fundación Santa María la Real y 
Fundación Telefónica apuestan de 
nuevo por Torrent para implantar 
esta nueva modalidad de lanza-
deras. Para ello, cuentan con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de la ciudad, a través de la Agencia 
IDEA´T , que cede gratuitamente 
los locales para el desarrollo de la 

iniciativa; y con la cofinanciación 
del Fondo Social, dentro del pro-
grama operativo POISES. “Desde 
el Ayuntamiento de Torrent, fo-
mentamos los aspectos formativos 
en todas las áreas para conseguir 
que las personas en situación de 
desempleo incrementen sus opor-
tunidades en el proceso de bús-
queda de trabajo”, ha señalado la 
concejala de Formación, Marina 
Olivares.  Si las “Lanzaderas de 
Empleo” ofrecen una única activi-
dad de cinco meses para 20 parti-
cipantes;  la nueva modalidad 

“Lanzaderas Conecta Empleo” 
cambia de estructura y ofrece dos 
actividades principales con una 
transformación digital progresiva: 
“Alfabetización Digital” y “Lanza-

dera Conecta Empleo”, que aten-
derán como mínimo a 30 perso-
nas.   
  El objetivo es doble: atender a 
más personas y ofrecer una orien-
tación laboral más individualizada 
y más digital, adaptada a la forma-
ción tecnológica y a las necesida-
des de cada persona en situación 
de desempleo. “Con esta evolu-
ción de las lanzaderas damos un 
paso más y ponemos el foco en lo 
digital. Se trata de un trabajo que 
en Fundación Telefónica hemos 
venido haciendo con los casi dos 
millones de beneficiarios de nues-
tros proyectos de Empleabilidad”, 
explican desde Fundación Telefó-
nica.

Torrent contará con “Lanzaderas Conecta Empleo LCE”, 
una nueva modalidad enfocada a la era digital

PODRÁN PARTICIPAR 30 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, 
CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 18 Y LOS 60 AÑOS

El objetivo es que incrementen 
las oportunidades en el 
proceso de búsqueda de 
trabajo a las personas 
desempleadas de la población

S. Tormo

Redacción

ESTA JUNTA ESTÁ FORMADA POR 29 DE LAS 83 
CIUDADES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Torrent forma parte de 
la Junta Directiva de 
Ciudades Inteligentes

La Red Española de Ciuda-
des Inteligentes (RECI) ha 
renovado sus órganos de 

gobierno en la Asamblea General 
de la Entidad, celebrada el pasa-
do jueves en la Biblioteca Rafael 
Azcona de Logroño, entre los que 
se vuelve a encontrar la ciudad de 
Torrent. El concejal de Moderniza-
ción, Andrés Campos, que asistió 
a la  Asamblea General, destacó 
que es “un orgullo para Torrent 
poder formar parte, una vez más, 
en esta red de ciudades y trabajar 
por mejorar el desarrollo urbano, 
social y cultural de nuestras ciu-
dades. Repetir como miembros 
de la junta directiva de la RECI es 
una muestra más del buen trabajo 
que se está desarrollando desde el 
departamento de Modernización 
del Ayuntamiento, que sitúa a To-
rrent a la vanguardia del progreso 
a través de la innovación y el cono-
cimiento”.
    La Asamblea puso el punto y final 
a dos días de intenso trabajo, que 
arrancaron el pasado miércoles 

con la celebración del Comité Téc-
nico de la RECI, en el cual los coor-
dinadores y coordinadoras de los 5 
Grupos de Trabajo expusieron las 
líneas de trabajo desarrolladas en 
el último año. Y que continuaron 
con el encuentro “Diálogos de la 
RECI” con la participación del se-
cretario de Industria y Pyme del 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, Raúl Blanco.
  Esta junta directiva está formada 
por 29 de las 83 ciudades de todo 
el territorio nacional que compo-
nen la RECI. La Asociación tiene 
por objeto la generación de una 
dinámica entre ciudades con el fin 
de disponer de una “red Española 
de ciudades inteligentes, las cua-
les han de promover la gestión au-
tomática y eficiente de las infraes-
tructuras y los servicios urbanos, 
así como la reducción del gasto 
público y la mejora de la calidad 
de los servicios, consiguiendo de 
este modo atraer la actividad eco-
nómica y generando progreso.

Redacción



El Ayuntamiento de Aldaia 
abre el plazo para solicitar 
las ayudas de movilidad 

destinadas a colaborar con los 
gastos de transporte para Estu-
diantes Universitarios, de Masters 
habilitantes, de Bachiller y Ciclos 
Formativos de Grado medio, su-
perior y de Formación Profesio-
nal Básica, así como los ciclos de 
Formación Musical impartidos en 
Conservatorios.
  Fuentes municipales confirman 
la decisión del gobierno munici-
pal de mantener la subida de más 
de un 50% en la cuantía de estas 
becas que se hizo efectiva el pasa-

do año, y gracias a la cual las ayu-
das aumentaron de los 80 euros 
anteriores hasta los 125 actuales.    
En este sentido, el alcalde, Guiller-
mo Luján, explica que “desde el 
ayuntamiento de Aldaia tenemos 
claro que debemos  apostar fir-
memente por ayudar a las familias 
que trabajan muy duro para poder 
costear los estudios de sus hijos 
e hijas. Somos conscientes que 
otras administraciones -continúa 
Luján- tienen más recursos que 
los Ayuntamientos, pero desde la 
administración local estamos de-
cididos a hacer todos los esfuerzos 
que sean necesarios, dentro de 

nuestras posibilidades”.
  El plazo para presentar las solici-
tudes ya está en marcha y finaliza-
rá el próximo día 9 de marzo. Para 
ambas becas, se pueden recoger 
las solicitudes en los centros Vi-
cente Andrés Estellés y el Centre 
Matilde Salvador, y se deberá de 

entregar mediante registro de en-
trada en la Oficina de Información 
Municipal situada en la planta 
baja del Ayuntamiento de Aldaia.
Por otra parte, desde el consisto-
rio confirman que, por tercer año 
consecutivo, el gobierno municipa 
extiende esta también esta ayuda 
a los estudiantes de Bachiller, Ci-
clos Medio y Superior y los Ciclos 
Formativos, que en anteriores eta-
pas se quedaban fuera. Desde el 
consistorio indican que “tenemos 
claro que estas becas no pueden 
dejar fuera al alumnado que curse 
el bachillerato a algún ciclo forma-
tivo fuera del municipio”.
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LA CUANTÍA VA DESDE 80 EUROS A UN 
MÁXIMO DE 125 EUROS Y SE PUEDEN

 SOLICITAR HASTA EL 9 DE MARZO

Aldaia abre el plazo 
para solicitar las 

ayudas al transporte 
de estudiantes

Las solicitudes se 
recogen en los centros 
Vicente Andrés 
Estellés y el Centre 
Matilde Salvador

Los presupuestos que el go-
bierno municipal de Aldaia 
ha aprobado para el año 

2020 van a mantener la notable 
subida de la inversión destinada 
para el mantenimiento del arbo-
lado y los jardines del municipio. 
Así lo ha confirmado el alcalde 
de la localidad, Guillermo Luján, 
quien especifica que gasto previs-
to para estas tareas será de cerca 
de 270.000 euros, al igual que en el 
2019, lo que supone una inversión 
de más del 80% que en la anterior 
etapa.
  En este sentido, desde el consis-
torio explican que “estamos tra-
bajando para seguir mejorando 
el servicio de mantenimiento de 
parques y jardines de forma pro-

gresiva hasta llegar al nivel óptimo 
que buscamos, y para ello estamos 
poniendo el énfasis en subsanar 
las posibles carencias que aún  
puedan quedar en algunas zonas 
del municipio derivadas de eta-
pas anteriores”. Asimismo, señalan 
que “estamos convencidos que el 
primer paso para lograrlo es po-
ner encima de la mesa la inversión 
económica suficiente para ello, y 
de momento con este aumento 
presupuestario ya hemos conse-
guido solucionar bastantes de las 
carencias que sufríamos anterior-
mente en este aspecto”.
  Con el aumento de esta partida 
económica se redoblan los traba-
jos de jardinería en la localidad 
permitiendo una mejora en el sa-

neamiento de las zonas verdes de 
todos los barrios del municipio. La 
ampliación de estas tareas com-
promete una mayor asiduidad 
en la conservación y el manteni-
miento de parques y jardines  ga-
rantizando una mejora notable en 
estas zonas.  Este aumento del 80% 
en la inversión para la poda se ini-
ció el pasado año, cuando, según 
indican desde el gobierno muni-
cipal, “detectamos que el servicio 
de poda y jardinería en Aldaia se 
quedaba corto durante algunas 
épocas del año, por lo que hemos 
aprovechado el vencimiento del 
anterior contrato para relizar un 
nuevo pliego que se adaptara a las 
necesidades reales del municipio”.

EL GASTO PREVISTO PARA ESTAS TAREAS SERÁ DE 
CERCA DE 270.000 EUROS, AL IGUAL QUE EN EL 
2019, LO QUE SUPONE UNA INVERSIÓN DE MÁS DEL 
80% QUE EN LA ANTERIOR ETAPA

Aldaia mantiene el 
aumento del 82% en el 
presupuesto para poda 
de árboles 

LAS MEJORAS SE HAN HECHO EN EL PARQUE DE LAS 
CALLES PEDROTA-MANISES Y EN EL CINTURÓN VERDE

Aldaia mejora 
sus parques

Aldaia ha finalizado con 
éxito la segunda fase de 
los trabajos de mejora y 

mantenimiento de los parques in-
fantiles, en este caso de las Calles 
Pedrota-Manises. De este modo 
se han pintado y restaurado los 
juegos antiguos y se han instala-
do nuevos aparatos para los más 
pequeños. Entre las incorpora-
ciones encontramos un columpio 
adaptado para niños y niñas con 
diversidad funcional, que se su-
man a los nuevos juegos que ya 
se instalaron en la primera fase de 

mejoras llevada a cabo hace unos 
meses.
Al mismo tiempo, los servicios 
municipales están realizando di-
versos trabajos de mejora en el 
parque infantil del Cinturó Verd. 
Por ello, este espacio permanecerá 
cerrado al público hasta el próxi-
mo jueves 6 de febrero, cuando fi-
nalice el mantenimiento. Del mis-
mo modo, el Ayuntamiento tiene 
previsto ir desarrollando progre-
sivamente diversas mejoras en el 
resto de parques del municipio. 

Redacció Redacción

Aldaia ha instalado nuevos con-
juntos de juegos y máquinas de 
ejercicios biosaludables al aire li-
bre en la plaza de Corts Valencia-
nes, con el objetivo de fomentar 
y promocionar la práctica del de-
porte entre todos los sectores de la 
población y lograr alcanzar el reto 
de ser una localidad cardioprote-
gida. De este modo el municipio 
ya cuenta con una decena de apa-
ratos nuevos en el parque de Corts 
Valencianes, que se suma a los ya 
existentes en otras zonas ajardina-
das como el Cinturó Verd.

ALDAIA

NUEVAS MÁQUINAS 
BIOSALUDABLES

Este mes se ha iniciado el 3r Plan 
Municipal de Replantación de Ár-
boles de Aldaia que se materiali-
zará en dos ciclos en los cuales se 
replantarán 200 árboles en cada 
uno en las distintas zonas de la lo-
calidad

ALDAIA
REPLANTACIÓN DEL 
ARBOLADO EN LA LOCALIDAD
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El Alcalde de Burjassot, Rafa 
García, y la Secretaria Auto-
nómica de Eficiencia y Tec-

nología Sanitaria, Concha Andrés 
Sanchis, de la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública han 
visitado esta semana las instala-
ciones del Centro de Especialida-
des del municipio con la intención 
de coordinar los trabajos de mejo-
ra del edificio, que está pendiente 
de una importante reforma. Tam-
bién estuvieron presentes en la 
reunión la jefa de Servicio de Ins-
pección de Servicios Sanitarios Mª 
José Izquierdo Grima, la Concejala 
de Bienestar Social del Ayunta-
miento, Isabel Mora, y personal 
técnico y directivo del centro. 
   Tras la visita, y una vez vista la 
situación actual del centro de Es-
pecialidades, Concha Andrés y 
Rafa García han apuntado la nece-
sidad de una reforma integral de 
las instalaciones, lo cual implica la 
actualización de las actuales licen-
cias urbanísticas que se habían so-
licitado por parte de la Consellería 
de Sanidad para hacer obras en el 
edificio, y proponer un proyecto 
único y global que recoja todas 

las necesidades actuales. Así pues, 
desde la Secretaría Autonómica, 
con Concha Andrés a la cabeza, se 
va a presentar un nuevo proyecto 
de obra que se llevará a cabo en 
varias fases, empezando por las 
instalaciones del sótano y subien-
do planta a planta, que tendrá un 
monto cercano al millón de euros.
  Este proyecto de reforma se va a 
realizar sin paralizar el centro de 
especialidades, y para ello se re-
dactará también un plan funcional 
del propio edificio que permita al 
mismo tiempo prestar servicios e 
ir realizando la reforma. 
  “Es importantísimo para Burjas-
sot esta reforma del centro de Es-
pecialidades, ya que tanto vecinos, 
equipo de gobierno y personal del 
centro han venido demandando 
desde hace ya un tiempo mejoras 
en las instalaciones. El hecho de 
poder hacer una reforma integral 
por parte de la Secretaría Auto-
nómica de Eficiencia y Tecnolo-
gía Sanitaria es un gran avance, y 
que ésta se vaya a realizar sin dejar 
de prestar el servicio es vital para 
nuestra población”.

L’Ajuntament de Paterna ha 
iniciat els tràmits perquè La 
Cordà de Paterna siga ofi-

cialment marca registrada.
Des del consistori estem utilitzant 
en el marxandatge un anagrama 
amb unes característiques gràfi-
ques determinades, per la qual 
cosa creiem que és el moment de 
registrar aqueixa imatge, tenint 
en compte la projecció i potencial 
d’aquesta festa.
  Així doncs, amb l’objectiu de dife-
renciar la marca, distingir-la i pro-
tegir-la, el consistori ha aprovat 
l’inici dels tràmits per a inscriure 
en el Registre de Patents i Marques 
La Cordà de Paterna, tant a nivell 

nacional com internacional.
  Des que en 2017 fóra declarada 
Festa d’Interés Turístic Nacional, 
la Cordà de Paterna ha estat iden-
tificada en el material de promo-
ció de l’Ajuntament per un dis-
tintiu gràfic, amb una tipografia i 
colors específics, que s’ha conver-
tit en un referent d’aquesta popu-
lar festa.
El registre de la marca respon a 
una necessitat de formalitzar-la, 
derivada de la projecció nacional 
i internacional d’aquesta festa, i, 
també, a causa del potencial tu-
rístic que es preveu que vaja acrei-
xent-se amb cada edició.

LA FESTA ESTÀ IDENTIFICADA AMB UN ANAGRAMA 
QUE S’UTILITZA EN EL MARXANDATGE OFICIAL

Redacción

El Ayuntamiento de Paterna 
destinará este curso 2020-
2021 1,2 millones de euros 

a becas de Educación Infantil de 
primer y segundo ciclo, convir-
tiéndose así en uno de los muni-
cipios de la Comunitat que más 
dinero destina a estas ayudas.  
   Así lo ha anunciado hoy el conce-
jal de Atención a la Infancia y Edu-
cación, David Fortea, quien ha se-
ñalado que “el equipo de gobierno 
socialista llevará a este pleno de 
febrero la aprobación de este pre-
supuesto que permitirá otorgar 
cerca de 1.500 becas a alumnos 
de entre 0 y 6 años empadronados 
en la ciudad y que cursen estudios 
en centros  educativos públicos y 
concertados”.

Becas municipales
“De nuevo, las becas que concede-
mos comprenden el curso escolar 
al completo con el objetivo de ex-
tender la cobertura en Educación 
Infantil a todas aquellas familias 
paterneras que lo necesiten”,  ha 
explicado el concejal al mismo 

tiempo que ha señalado que “las 
ayudas están disponibles para 
todas las familias empadronadas 
en Paterna, incluso para aquellas 
cuyos hijos o hijas estén matricu-
lados en colegios fuera del muni-
cipio, siempre residan en Paterna”.
  En este sentido, Fortea también 
ha destacado que “desde el Ejecu-
tivo socialista seguimos invirtien-

do en mejorar la vida de nuestros 
vecinos, facilitando que, a través 
de estas ayudas, las familias pue-
dan compatibilizar su vida laboral 
y familiar al mismo tiempo que 
aseguramos que quien lo necesi-
te, pueda disfrutar de los servicios 
que cubren las ayudas”.
  Asimismo, el concejal ha ade-
lantado que “este año, en cola-

boración con el Área de Atención 
Ciudadana estamos trabajando 
en una campaña para fomentar 
la solicitud telemática, reducir el 
consumo de papel y minorar la 
burocracia a las familias”. 
   Este curso 2019-2020, el Ayunta-
miento de Paterna ha concedido 
este curso 1.307 ayudas, 403 de 
primer ciclo y 904 se segundo ci-
clo, con una inversión media por 
menor de 800€  en primer ciclo y 
1.550€ por menor en segundo ci-
clo.

Paterna destina más de un millón de 
euros a becas para este curso en Infantil

EL CURSO PASADO EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA CONCEDIÓ 1.307 AYUDAS, 
403 DE PRIMER CICLO Y 904 DE SEGUNDO CICLO

Este año el Ayuntamiento 
dará 1.500 becas a 
alumnos de entre 0 y 6 
años empadronados en la 
población

Redacción

Paterna inicia els 
tràmits perquè ‘La 
Cordà de Paterna’ siga 
marca registrada

Inversión de un millón 
de euros en el centro 
de especialidades de 
Burjassot

Redacció

L’Ajuntament de Paterna, a través 
de l’empresa mixta Aigües de Pa-
terna, posarà en marxa EchoPa-
terna, un projecte pilot d’estalvi en 
el consum d’aigua en comerços i 
establiments de la ciutat.
  Així ho ha anunciat la Tinenta 
Alcalde de Seguretat, Mobilitat i 
Transició Ecològica, Nuria Cam-
pos, qui ha indicat que “aquesta 
sostenible iniciativa a més de bus-
car un estalvi en el consum d’aigua 
en aquells negocis on aquest re-
curs siga molt utilitzat, també 
aconsegueix un estalvi econòmic 
en la factura final”.
  “Es tracta de ser més responsa-
ble i eficient en l’ús dels recursos 
hídrics”, ha destacat Campos al 
mateix temps que ha explicat que 
aquest projecte oferirà als establi-
ments que l’integren assessora-
ment tècnic-ambiental sobre les 
seues instal·lacions interiors i bo-
nes pràctiques per a la consecució 
d’estalvis en el consum d’aigua.

PATERNA

PROJECTE PILOT D’ESTALVI 
D’AIGUA EN ELS COMERÇOS

El Ayuntamiento de Paterna, den-
tro de su plan integral de mejora 
de la seguridad rodada y peatonal 
en el municipio, ha llevado a cabo 
el repintado de todos los distinti-
vos viales de la plaza Puerta del 
Sol del barrio de la Canyada.  
  Tal como ha explicado la Teniente 
de Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos “la plaza Puerta del Sol 
es uno de los principales centros 
comerciales del vecindarios don-
de se reúnen los vecinos y vecinas 
de La Canyada, por lo que se ha 
actuado de manera integral en la 
zona para garantizar la seguridad 
peatonal y la mejora de la movili-
dad”.
  Para ello, a través de la empresa 
municipal Gestión y Servicios de 
Paterna, se han repintado todas 
las señalizaciones horizontales 
que se encontraban desdibujadas 
por el paso del tiempo. 
  Además, Campos ha destacado 
que “también se han instalado pa-
sos de peatones inclusivos en una 
firme apuesta por la eliminación 
de las barreras cognitivas que en-
cuentran las personas con Tras-
torno del Espectro Autista”. Se trata 
de una secuencia de pictogramas 
en color azul que se coloca junto 
a los pasos peatonales para facili-
ta el entendimiento de las señales 
viales

LA CANYADA
NUEVA SEÑALIZACIÓN VIAL DE 
LA PLAZA PUERTA DEL SOL 
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A casi dos semanas de la celebra-
ción del Dia de la Dona no hay me-
jor opción que conversar con dos 
mujeres fuertes y luchadoras, pero 
sobre todo amantes de su trabajo: 
cuidar y trabajar l´horta. Una horta 
tal vez castigada por una situación 
generacional donde los jóvenes 
huyen o se resisten en su mayoría 
a seguir los pasos de sus padres o 
abuelos…

Ambas viven en Meliana municipio 
de l´Horta Nord rodeado de huer-
ta. Una huerta mimadísima desde 
siempre y hasta bien entrados los 
años 90.

Desde bien pequeñas Amparo de 
50 años y Rosa de poco más de 80 
recuerdan los tiempos pasados 
bajo la inmensidad de los cielos, 
trabajando de sol a sol. Amparo 
aún trabaja activamente, Rosa ayu-
da en ocasiones (debido a su edad) 
a su hijo labrador que si que ha 
querido continuar con el trabajo 
hortícola.

Ya nada es como antes, aseguran 
ambas, pero las labores en los cam-
pos siguen siendo las mismas de 
hace décadas. Levantarse antes de 
que salga el sol, ir al campo, plan-
tar y recoger la cosecha, ponerla en 
cajas o cajones y prepararla perfec-
tamente para vender en ‘la Tira de 
Contar’.  

Amparo Martínez asegura que 
“cuando era más joven casi to-
das las amigas trabajábamos en 
el campo ayudando a los padres 
o bien recogiendo, o vendiendo en 
mercados; soy del barrio de Roca 
de Meliana por lo que no conozco 
otra cosa que no sea el campo”.

Ahora se afana con las alcachofas, 
cebollas tiernas y ya mira hacia el 
verano: “les tomates valencianes 
y las patatas”. Amparo vende en 
Mercavalencia. Allí, asegura ser fe-
liz: “lo que más me gusta-añade en-
tre risas- es cuando todo sale bien y 
se vende todo bien. Lo más bonito 

de trabajar en l´horta es la liber-
tad y la tranquilidad que se respi-
ra de madrugada, no se escuchan 
coches, ni hay estrés, ni móviles..”, 
aunque ella es de estar en el mer-
cado asegura que “nuestra enemi-
ga es la meteorología”. Su marido 
es el ‘llaurador’, yo ayudo también 

a montar cajones y a prepararlo 
todo…

Por otra parte Rosa de más de 80 
años no entiende su vida sin su 
trozo de huerta valenciana. Le 
preguntas por el que fue su traba-
jo y ahí en ese justo momento se 

iluminan sus ojos. Unos ojos vivos 
y no cansados, más bien al contra-
rio, “yo ya no trabajo, pero algunas 
ocasiones ayudo en casa y me sien-
to bien”. Es mi vida y ver que mi hijo 
ha continuado con este amor a la 
tierra me enorgullece mucho.

Su edad es el ejemplo de resisten-
cia al trabajo en la tierra “hoy por 
hoy soy feliz porque en casa se res-
pira campo-añade entre sonrisas-
He trabajado en l´horta desde que 
tengo uso de razón y aunque ahora 
ya no trabajo sigue siendo mi vida”.

Es de familia de ‘llauradors’ de 
Meliana de toda la vida con varios 
campos, donde plantan las verdu-
ras de temporada para luego tam-
bién venderla en la tira. “Allí éra-
mos una autentica familia. Vender, 
comprar, hablar y negociar era 
muy bonito. A los 9 años ya estaba 
yo en los mercados yo solita…al ha-
cerme mayor y casarme compaginé 
los madrugones del campo y con 
todas las tareas del cuidado de los 
hijos, incluso me daba tiempo de 
bordar”.- recuerda entre risas, “no 
cambiaría lo que fue mi trabajo, 
por ningún otro, jamás. Si volviera 
a nacer elegiría trabajar en lo mis-
mo”, afirma muy contundente Rosa 
que defiende el trabajo del campo y 
del mercadeo y se siente bien cuan-
do habla de su pasado.

Lo que más recuerda de ser una la-
bor pesada era la recolecta de pata-
tas “madre mía, eso sí que cansaba, 
pero se hacía igual”. Lo que más le 
gustaba era “las ganancias”, se ríe.

Rosa tiene poco más de 80 años, 
pero cuando habla tiene la misma 
vitalidad que aquella joven de 40 
años que veía como amanecía en-
tre los campos de Meliana.

Dos mujeres fuertes y amantes de 
l´Horta Valenciana que demues-
tran que el campo es para aquel 
que realmente lo quiere.

DOS MUJERES: 

EL ARTE DE TRABAJAR POR Y PARA L’HORTA 

Texto y fotos: Redacción

Amparo, del barrio de Roca de Meliana, vende en Mercavalencia. Ha trabajado desde joven en el campo .       Cebollas para vender, en el almacén de la familia de Rosa

de l’horta

Rosa, de  familia de ‘llauradors’ de Meliana de toda la vida. A los 9 años ya trabajaba en los mercados .
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Mercedes Caballero, di-
putada de les Corts Va-
lencianes, ha presentat 

a l’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals els pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2020, que preveuen la 
inversió de 3.310.396 euros en el 
municipi mitjançant l’execució de 
dos importants projectes.
  Per un costat, la institució au-
tonòmica destinarà 896.000 euros 
a les obres contemplades al Pla 
Edificant. La major part d’aquesta 
quantitat, 836.000 euros, serviran 
per a dur a terme la reforma i am-
pliació de la cuina i del menjador 
del col·legi públic Cervantes, res-
ponent així a la demanda de la co-
munitat educativa per a prestar un 
servei en condicions a l’alumnat 

del centre. Els altres 60.000 euros 
s’adreçaran a la construcció d’una 
càmera freda a l’IES Guillem Alca-
là.
  Per altra banda, la Generalitat 
ha reservat 2.400.000 euros per a 
seguir endavant amb les obres de 
construcció del carril bici que en-
llaça el poble amb la platja de la 
Pobla de Farnals, fent-se efectiva 
aquesta reivindicació històrica del 
municipi.   “El Govern del Botànic 
ha treballat en uns pressupostos 
municipalistes i parem especial 
atenció a les localitats amb dife-
rents nuclis perquè el veïnat tinga 
les majors facilitats, no només pel 
que fa als accessos”, ha explicat la 
diputada, qui ha reconegut que 
l’alcalde de la Pobla de Farnals, 

Enric Palanca, “ha sigut un dels 
més insistents a l’hora de traslla-
dar les reivindicacions de la ciu-
tadania a la Generalitat i el que 
demana no són utopies, són pro-
jectes realment necessaris”.
  Palanca, per la seua banda, ha 
reconegut la proximitat de la 
diputada i la predisposició de 
l’administració autonòmica per 
millorar les connexions d’un dels 

nuclis turístics més importants de 
la província.

Caixers automàtics
Una de les iniciatives que es durà 
a terme és la instal·lació de caixers 
automàtics als pobles que no dis-
posen d’este servei. Al respecte, la 
regidora de Benestar Social, Maria 
Carmen Arnau, ha exposat que 
a la platja de la Pobla de Farnals, 
amb una població que en estiu 
arriba als 30.000 habitants, només 
es disposa d’una entitat bancària, 
i ha demanat la possibilitat que la 
Generalitat millore el servei. La di-
putada s’ha compromés a traslla-
dar la proposta al Consell.

La Pobla de Farnals 
demana que es millore 
el servei de caixers 
automàtics a la platja 
durant l’estiu 

Redacció

L’Ajuntament de Rafelbun-
yol no és una administració 
desconeguda per als xiquets 

i joves de la localitat. Tot el contra-

ri. El consistori aposta per obrir les 
portes als més joves de la població 
i participar en totes i cadascuna de 
les propostes que els ofereixen.

  En menys d’un mes han passat 
per l’Ajuntament molts joves, al-
guns per conèixer com funciona 
el Consistori i altres per plantejar 
millores en la població.
  Recentment han passat per 
l’Ajuntament l’alumnat del PAC 
de l’IES Rafelbunyol per a parlar 
i aprendre sobre població i políti-
ques demogràfiques a nivell local. 
També han passat per alcaldia els
alumnes de 6é de primària que, 
per un treball de socials, van voler 
entrevistar l’alcalde, Fran López, i 
li van preguntar sobre las accions 
de l’Ajuntament per a lluitar con-
tra el cambi climàctic.
  Per a l’alcalde de Rafelbunyol, 
Fran López, “es un plaer poder 
respondre a les preguntes i com-
partir impressions”.

Participació 
Recentment l’Ajuntament de Rafe-
lbunyol, en el seu compromís per 
fer partícip a la ciutadania de les 
decisions públiques municipals, 
va apostar des del principi perquè 
els alumnes triessen el nom del 
seu nou col·legi. Així l’alumnat del 
Col·legi Núm. 2 va decidir el nom 
del seu Centre Escolar.
  Més de 370 estudiants d’educació 
infantil i primària del CEIP núm. 
2 de Rafelbunyol van votar durant 
tot un dia per a decidir que ‘Els 
Germanells’ fora el nom oficial del 
seu nou col·legi.

EL CONSISTORI APOSTA PER OBRIR LES PORTES ALS 
MÉS JOVES DE LA POBLACIÓ I PARTICIPAR EN LES 
PROPOSTES QUE ELS OFEREIXEN

Rafelbunyol, un 
Ajuntament obert 
als estudiants

S. Tormo

El saló de plenaris de l’Ajuntament 
de la Pobla de Farnals va ser 
l’escenari de presentació del Cir-
cuit Caixa Popular de l’Horta Nord 
2020. El Circuit l’organitza Crono-
runner i tots els Clubs d’Atletisme, 
diferents associacions i els Ajun-
taments de Puçol, Emperador, 
Meliana, La Pobla de Farnals, 
Massamagrell, Foios, Museros, 
El Puig, Rafelbunyol, Albalat dels 
Sorells i Massalfassar.
La presentació va estar presidida 
per Inocencio Paredes, regidor 
d’Esports de la Pobla de Farnals, 
i va comptar amb l’assistència de 
representants municipals i enti-
tats esportives dels municipis. 
Toni Montalvo, president del Club 
Esportiu Pobla, va detallar que la 
prova a la localitat se celebrarà el 
13 de juny, amb la celebració de la 
IV edició de la 10K de la Pobla de 
Farnals al nucli de la platja. 

LA POBLA DE FARNALS
CIRCUIT CAIXA POPULAR DE 
L’HORTA NORD 2020

ES REALITZEN MILLORES AL CEIP I A L’INSTITUT I 
S’ACABARÀ DE CONSTRUIR LA PASSAREL·LA D’ACCÉS 
A LA PLATJA

La Generalitat 
invertirà més de 3 
milions d’euros a la 
Pobla de Farnals 
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Con motivo de la celebración del 
día internacional del Gato (20 de 
febrero), Almàssera se sensibiliza 
y se adhiere a la campaña iniciada 
por la protectora Conexión Felina 
especializada en el gato callejero 
y que lleva por nombre “No habrá 
hogar para todos” . La campaña 
pretende concienciar a la ciuda-
danía sobre la necesidad de este-
rilizar a los felinos, tanto de calle 
como de particulares, poniendo 
el foco en la proliferación de los 
felinos y la necesidad de la esteri-
lización.

ALMÀSSERA
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 
FELINA

Joana Martínez de Tavernes Blan-
ques y Ana de Beniparrell cam-
peonas de raspall en Alcàsser.

TAVERNES BLANQUES
JOANA MARTÍNEZ, CAMPIONA 
DE RASPALL SUB 23

L’Ajuntament de Rocafort inver-
teix 14.600 euros en la instal·lació 
de protectors embuatats del clos 
perimetral del camp de futbol mu-
nicipal.

ROCAFORT
PROTECTORS EMBUATATS AL 
CAMP DE FUTBOL

va quedar L’Alfàbega d’Alginet i en 
tercera La Garrofera de Serra.
En el concurs dels postres de ca-
cau del collaret, va guanyar Casa 
Granero de Serra, en segona posi-
ció Casa Salud de València i en ter-
cera posició, “Restaurante Miguel 
y Juani” de l’Alcúdia.
   La tercera edició de Menja’t Me-
liana, la setmana gastronòmica 
del municipi, continuarà fins a l’1 
de març.
   Segons va explicar la regidora 
d’Agricultura, Amparo Martí, “la 
setmana gastronòmica de Melia-
na en poc temps s’ha consolidat 
com una oferta gastronòmica molt 
sòlida vinculada als productes de 
l’horta, de temporada i de proxi-
mitat, que era un dels objectius 
principals”. Nou són els restau-
rants del municipi que participa-
ran enguany: El Racó, Café el Gu-
rugú, Restaurant Avinguda, El Pito, 
Mamma Pomodoro, Barraca Toni 
Montoliu i, al nucli rural de Roca, 
Ca Pepico, Ca Xoret i Napicol. Així, 
detalla la regidora, “durant tota la 
setmana hi haurà menús especials 
i, en finalitzar, entre totes les per-
sones que participen de Menja’t 
Meliana se sortejaran 9 dinars o 
sopars”, un en cada restaurant par-
ticipant, per a dos persones per un 
valor de 50 €.
   Per la seua banda, l’alcalde de 
Meliana Josep Riera va recordar 
que “fa unes setmanes, vam acu-
dir per primera vegada a Fitur, la 
fira internacional del comerç, amb 

la marca Turisme de l’horta. Tu-
risme Carraixet, en què una de les 
propostes principals és la restau-
ració del club de producte Tastem 
l’horta, que vincula restauració i 
productors de l’horta. Aquesta se-
tmana gastronòmica i aquest con-
curs estan plenament en la línia de 
la proposta turística, també de la 
marca autonòmica l’Exquisit Me-
diterrani”. De fet, quatre dels cinc 
restaurants que hui formen part 
del club de producte participen, 
d’una manera o d’una altra, en 
aquesta setmana gastronòmica.

Xarrades
Dins de la tercera edició de Menja’t 
Meliana també hi ha programades 
diverses xarrades complemen-
tàries sobre producte de proximi-
tat i justícia alimentària, alimen-
tació cardiosaludable i cuina de 
temporada, enguany adreçades 
especialment a la població infantil 
i la gent major. Tota la informació 
es pot trobar en l’enllaç www.me-
lianabonlloc.com
Per altra banda, aprofitant aquesta 
festa gastronòmica del II Concurs 
de Paella amb Fetge de Bou, Turis-
me Carraixet va estar present i en 
el seu estand va oferir informació 
als visitants de tota l’oferta turísti-
ca de la qual disposa la Mancomu-
nitat del Carraixet, fent èmfasi en 
els Camins del Carraixet i el Club 
de Producte Gastronòmic “Tastem 
l’Horta”.

S. Tormo

MENÚS ESPECIALS AMB PRODUCTES DE 
TEMPORADA

Menja’t Meliana, 
consolidada 
com oferta 

gastronòmica 

HAN ESTAT A CÀRREC DELS NUTRICIONISTES FIT 
HAPPY SISTERS I CARLOS RIOS

El veïnat de Foios viu 
el Realfooding amb les 
segones jornades Xat Jove

Les segones jornades del Xat 
Jove de Foios han portat als 
veïns i veïnes de Foios el 

concepte del realfooding amb dos 
equips de nutricionistes que han 
mostrat a tots els assistents una 
forma diferent, sana i dinàmica de 
menjar adequadament.
   El saló d’actes va ser de nou el 
lloc on es van impartir els tallers. 
El primer d’ells va ser a càrrec de 
les Fit Happy Sisters en la vesprada 
del divendres 14. Des de les 18.00 
hores, les germanes influencers 
van ensenyar als presents tota 
mena de receptes sense utilitzar 
menjar processat i van fer gaudir 
a tots amb un taller de showcoo-
king. 
   Ja dissabte 15, a partir de les 12.00 
hores, va ser el torn per a Carlos 
Rios i el seu equip RealFooding. 
Amb ells, es va aprendre al vol-
tant de la nutrició esportiva, com 
el que és millor prendre abans i 
després de realitzar esport, i van 
poder portar a terme una pràcti-

ca d’interpretació d’etiquetes nu-
tricionals dels productes que es 
poden trobar als supermercats, 
coneixent així les quantitats de su-
cre i greix, entre altres, recomanats 
ingerir diàriament.
   Paco Serrano, regidor de Joven-
tut, Salut i Consum, àrees des de 
les quals s’ha coordinat aquesta 
nova edició del Xat Jove, s’ha mos-
trat satisfet per “la gran participa-
ció dels veïns i veïnes en els tallers, 
fent gran quantitat de preguntes i 
mostrant interés per aprendre el 
màxim sobre el menjar saludable”. 

Redacció

SON MOLT RESISTENTS A LES PLAGUES

Albalat del Sorells 
replanta 75 arbres als 
seus carrers

La brigada municipal ha pro-
cedit a la plantació de 75 
arbres als carrers Rei en Jau-

me, Pere March, Verge del Rosari 
i Vicent Climent Tamarit. Con-
cretament s’han plantat pereres 
(PYRUS CALLERIANA CHANYI-
CLEER) i cirerers (PRUNUS PIS-
SARDI R.D), són arbres mitjans en 
grandària, que tenen un manteni-
ment senzill, molt resistent a les 
plagues i que les seues arrels no 
provoquen danys. 
  Estos arbres substituiran els que 
hi havia plantats, Ficus microcar-
pa L. F., arbres que poden arribar 
als 25 metres d’alçada i 30 de dià-
metre  i que no són adequats per 
estar prop de les cases, per la seua 
grandària, perquè les seues arrels 
tenen molta força, alcen el pavi-
ment i trenquen canonades, ne-
cessiten d’un manteniment cons-
tant i atrauen plagues d’insectes. 
  Els arbres plantats són més ade-
quats als carres i les distàncies a 
les façanes de les cases, tenen fu-
lles en estiu que faran ombra i la 

perden en hivern per deixar passar 
el sol. Són d’un tamany minjà, fins 
a 15 metres d’alçada i 6 de diàme-
tre, cosa que van a permetre que 
es desenvolupen correctament en 
els llocs on han estat plantats sen-
se necessitats de podes constants.  

Redacció

Des de la Regidoria de Forma-
ció i Empleo, durante el passat 
mes de desembre, es va dur a 
terme l’actualització de l’aula 
d’informàtica, ubicada en el Nou 
Espai. Dotant-la dels mitjans ne-
cessaris per a poder obtindre 
l’acreditació en noves especialitats 
formatives.

ROCAFORT
ACTUALITZACIÓ AULA 
D’INFORMÀTICA

Meliana va realizar, dins 
de la tercera edició de 
Menja’t Meliana, el II 

Concurs de Paella amb Fetge de 

Bou i va ser tot un èxit. La paella 
guanyadora  d’enguany triada per 
el jurat va ser la del restaurant Bon 
Aire del Palmar. En segona posició 



La secretaria autonómica de 
Atención Primaria y Servi-
cios Sociales, Helena Fe-

rrando, ha destacado “el esfuerzo 
inversor de la Conselleria en los 
equipos base de los ayuntamien-
tos de la Comunitat”, que en el caso 
de Aldaia supone “quintuplicar” 
desde 2015 la cantidad destinada 
para la contratación de personal. 
  Así lo ha explicado la secreta-
ria autonómica tras el encuentro 
que ha mantenido con el alcalde 
de Aldaia, y el equipo municipal 
de servicios sociales a quienes ha 
felicitado “por su buen hacer y el 
compromiso de su trabajo que 
convierte a Aldaia en uno de los 
municipios que mejor ejecución 
tiene de las políticas sociales”. 
Helena Ferrando ha indicado que 
desde hace cuatro años la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas “ha ido incre-
mentado la inversión en los servi-
cios sociales municipales a los que 
ha dotado de la financiación nece-
saria para una reconstrucción del 
sistema que convierta a los servi-
cios sociales como la cuarta pata 
del Estado de Bienestar”. 
    El Ayuntamiento de Aldaia ha 
pasado de 65.480 euros en el año 
2015 a los 329.000 euros destina-
dos el pasado año, lo que ha per-
mitido pasar de contar con fondos 
para dos profesionales contrata-
dos hace cuatro años a los 12 que 
se pudieron contratar en 2019.
   La secretaria autonómica ha se-
ñalado que en esta reconstrucción 
del sistema de atención primaria 
ha sido fundamental “la colabo-
ración entre instituciones”, y ha 
destacado que ahora los servi-
cios sociales municipales están 

dotados para “abordar diferentes 
cuestiones desde distintas mi-
radas profesionales” de manera 
que la calidad y especialización 
de la atención que se ofrece en 
los ayuntamientos “es mucho más 
óptima para los ciudadanos y ciu-
dadanas que acuden a ellos”. 

Profesiones
Ferrando ha señalado que ade-
más de aumentar la ratio de pro-
fesionales por habitante, se han 
ampliado los perfiles profesiona-
les que integran actualmente los 
equipos base, de manera que es-
tán compuestos por trabajadores 
y trabajadoras sociales, psicólogos 
y psicólogas, juristas, personal 
administrativo y de integración 
social. En su visita a Aldaia, la se-
cretaria autonómica ha valorado 
también la atención a la depen-

dencia en el municipio, y ha des-
tacado que en el mes de enero 
529 personas en situación de de-
pendencia de la localidad están 
siendo atendidas a través de algún 
servicio o prestación económica. 
   Por otra parte, respecto a las va-
loraciones que se realizan desde 
el Ayuntamiento, Ferrando ha se-
ñalado que a fecha de 30 de enero 
Aldaia “tenía ejecutadas el 83’50% 
de las valoraciones que tiene que 
realizar”, porcentaje que le sitúa 
por encima de la media de ejecu-
ción de la comarca. 

VIOLÉNCIA DE GÈNERE

La corporació munici-
pal d’Aldaia condem-
na el nou assassinat 

de la violència masclista, 
perpetrat a Moraira. Al 
minut de silenci celebrat 
s’han sumat nombrosos 
veïns i veïnes i la secretària 
autonòmica de Serveis 
Socials, Elena Ferrando. 

L’alcalde de la localitat, 
Guillermo Luján ha lamen-
tat, en nom de tots, la víc-
tima mortal i el fill menor 
d’edat que es queda orfe en 
este nou cas que ja suma 
11 víctimes en el que va de 
2020, 1.044 des que tenim 
registre l’any 2003.

‘Un Massalfassar de llibres. No-
saltres, les dones’. Així es diu 
l’ambiciosa programació cultural 
que, al voltant de la literatura i dins 
del marc del 8 de març -Dia Inter-
nacional de la Dona- s’estrenarà 
demà a Massalfassar.
L’Ajuntament, amb la col·laboració 
de la fundació Full i l’editorial Vin-
cle, han preparat una sèrie de xe-
rrades i presentacions literàries 
que comptaran amb la partici-
pació d’importants personalitats 
de la nostra societat en distints 
àmbits. Les conferències, que tin-
dran lloc a la sala polivalent (c/ 
Sant Llorenç, cantó amb c/ Poeta 
Xavier Casp), es complementaran 
amb una exposició i altres actes 
programats des de la regidoria 
d’Igualtat.
  «Des de la corporació pensem 
que resulta fonamental que la 
població s’implique i participe en 
tots els actes que hem preparat 
amb motiu del 8M, doncs la dona 
continua vivint en una situació 
d’emergència a la nostra socie-
tat, i només apel·lant a l’educació 
podem combatre les grans lacres 
que són el masclisme i la violència 
de gènere», ha explicat l’alcalde 
de Massalfassar, Joan Morant. «A 
més, vindran al nostre municipi 
persones amb trajectòries profes-
sionals força interessants, la qual 
cosa suposa una magnífica opor-
tunitat per aprendre de la seua ex-
periència», ha afegit.
El proper acte tindrà lloc el dijous 
27 de febrer.

MASSALFASSAR
L’APOSTA DEL MUNICIPI PER 
LA LITERATURA AL 8M

La igualtat salarial o 
l’educació afectiva-sexual 
són alguns dels temes que es 

van a tractar este mes activament 
a la programación d’Igualtat 2020 
amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional de les Dones. 
  L’Ajuntamnet d’Aldaia vol “fo-
mentar les relacions sanes des de 
l’educació i el respecte per iguals 
ja que és la base per a una ciutada-
nia lliure i feliç”, així ho assegura la 

regirá de Igualtat, Encarna Comes, 
mentre es presenten les següents 
activitats: dilluns 2 de març, a les 
18 hores, conferencia “La igual-
tat salarial en l’administració i 
altres mites del muntó”, a càrrec 
d’Aida Vizcaíno Estevan, pro-
fessora de Ciència Política i de 
l’Administració en la Universitat 
de València. Al saló de plens de 
l’Ajuntament.  En la Biblioteca, 
el dia 3, es presenta el llibre “Ni 

por favor ni por favora: Cómo 
hablar con lenguaje inclusivo sin 
que se note (demasiado)”, amb 
l’especialista María Martín.
   El 4 de març serà la Volta a peu, 
i festa-berenar de l’associació 
Tyrius des de l’Ajuntament.
El dissabte 7 de març, tindrà lloc la 
carrera de les Dones, amb inscrip-
ció a la Piscina Coberta i eixida des 
de l’Ajuntament. 
  El diumenge 8 de març, Dia In-

ternacional de les Dones, tindrem 
un bus gratuït per anar juntes a 
la Manifestació que ix de la plaça 
de l’Ajuntament de València. El 
dijous 12 de març, a les 19 hores 
les actrius còmiques Pepa Cases i 
Maria Juan faran un monòleg, al 
teatre del mercat, titolat ‘Pepita i 
Mariua’, d’entrada gratuïta. 
    Dimarts 24, a les 18:30 hores, 
podrem acudir a la xarrada-debat 
‘La prostitució, un ofici com un 
altre qualsevol? a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. El dimecres 25 de 
vesprada, xarrada ‘HerStory: on 
estan les dones i les seues apor-
tacions?’, per Calandra a la Biblio-
teca. El dijous 26, col·loqui sobre 
sexualitat en les dones majors i 
sopar compartit al local de Tyrius.
EL 2 d’abril, sobre 19 hores, al Tea-
tre del Mercat, documental i debat 
‘El proxeneta. Paso corto, mala le-
che’, d’entrada gratuïta.

TALLERS, XARRADES, CONFERÈNCIES, MONÒLEGS I CARRERES 
PER A TREBALLAR EN EL CAMÍ CAP A LA IGUALTAT

Aldaia presenta la 
programació d’Igualtat 
amb ‘Avancem’

Redacció

Igualdad quintuplica la inversión para el 
equipo de servicios sociales de Aldaia

LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
SE HA REUNIDO CON EL EQUIPO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD

Redacción

Aldaia es uno de los 
municipios con mejor 
ejecución de políticas 
sociales, según GVA
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Dones que trenquen estereotips de gènere

Fa uns mesos que es troba al front d’un dels 
sindicats més importants de la Comunitat, com 
valora aquesta situació? No és habitual que una 
dona ocupe aquest lloc.   
No és habitual en altres organitzacions; en CSIF 

si. Des de novembre el tercer sindicat de la Co-
munitat Valenciana, CSIF, té en la presidència a 
una dona i aquesta és una situació molt positiva 
perquè trenca la visió general de que el sindica-
lisme és un àmbit molt masculinitzat. En CSIF ja 
fa anys que diferents dones hem ostentat llocs de 
responsabilitat, com són la vicepresidència au-
tonòmica del sindicat, la presidència de la Unió 
Provincial de València, la presidència del sector 
de sanitat a la província de València, la presi-
dència del sector d’administració de Justícia i 
d’Administració del Consell a València etc ... en 
fi, que la dona al nostre sindicat sempre ha tingut 
un paper destacat en llocs de responsabilitat.

Pensa què se li exigirà més pel fet de ser dona?
No. Crec que el que se me’n va a exigir és el ma-
teix que se li exigiria a un home, que és treballar 
per millorar les condicions laborals dels treballa-
dors de la Comunitat Valenciana, responent així 
a la confiança que en el congrés que celebrarem 
el passat mes de novembre van dipositar en el 
Comitè Executiu que encapçalo una importan-
tíssima majoria de companys per liderar el sin-
dicat durant aquests quatre anys.

Considera què el món sindical és 
predominantment masculí? 
Com deia anteriorment no és el cas de la nostra 
organització sindical, però a més fa ja anys d’això. 
CSIF compte en els seus equips amb dones i ho-
mes que han aconseguit amb el seu treball que el 
sindicat tinga més de 18.000 afiliats a la Comuni-
tat Valenciana, que siguem el segon sindicat a la 
Mesa General de negociació de personal funcio-
nari estatutari i laboral de la Generalitat Valen-
ciana, amb possibilitats de ser els primers i que 
la nostra presència a l’empresa privada siga cada 
vegada més gran.

Creu que hi ha dones amb por de liderar i 
ocupar càrrecs dirigents?   
No diria por. Dones valentes i preparades que 
estan disposades a ocupar càrrecs dirigents n’hi 
ha, però el que sí és evident que tenen una ma-
jor dificultat per molts motius per assolir aquests 
llocs de poder.

Encara que en els últims anys s’ha evolucionat 
en el terreny de la igualtat i cada vegada hi ha 
més presència de dones en els llocs directius de 
les empreses i institucions, com veu la situació 

actual?   
És cert que s’ha avançat molt però encara queda 
molt camí per recórrer des del moment en què 
hi ha estudis que indiquen que a Espanya les 
dones només ocupen un 30% dels llocs direc-
tius. I tot això malgrat que, segons un informe 
de l’Organització Internacional de Treball (OIT), 
les empreses i organitzacions que compten amb 
dones en els seus llocs directius milloren els 
seus resultats. Els factors socials i culturals, la 
manca de referents femenins que ens ajuden a 
veure’ns en aquestes posicions, la maternitat ... 
entre d’altres, són condicionaments que fan que 
la presència de la dona en llocs directius siga in-
suficient i una qüestió pendent.

Creu que algun dia s’arribarà a una paritat real?   
Jo espero que sí, que arribarà el dia en què no 
haguem de parlar ni de bretxa salarial, ni de sos-
tre de vidre ni de lleis que imposen quotes per 
facilitar la presència de la dona en determinats 
àmbits, etc. La societat avança cap a la igualtat 
real i efectiva entre homes i dones, sens dubte, 
però aquí hem de seguir vigilants per aconseguir 
que homes i dones gaudeixen de les mateixes 
oportunitats.

Alicia Torres Palanca 
Alfara del Patriarca (1970) 

Presidenta CSIF Comunitat Valenciana

Quin percentatge de bomberes hi ha a la 
província de València?
La professió de bomber ha sigut tradicio-
nalment exercida per homes. L’últim que he 
llegit és que en els diferents cossos de bom-
bers que hi ha a l’estat espanyol, les dones no 
representen ni el 0,5% de l’escala operativa, 
i s’estima que hi ha unes 92 bomberes a tot 

Espanya. En Consorci som 3. En aquests mo-
ments hi ha una oposició en marxa. Crec que 
van presentar-se sobre 1200 persones de les 
que només unes 45 eren dones. A la vista de 
la situació general no és un mal percentatge, 
més o menys un 3,75 per cent.

Sempre va voler dedicar-se a aquesta 
professió? 
La veritat és que no. Jo vaig estudiar Magis-
teri d’Educació Física i quan vaig acabar la 
carrera va ser quan vaig començar a plante-
jar les sortides professionals. Em vaig adonar 
que l’ensenyament no era la professió que 
volia exercir, i va ser llavors quan, animada 
pel meu entorn i per l’experiència del meu 
pare que era bomber, vaig començar a plan-
tejar ser bombera, una feina que conjugava 
la meua dedicació a l’esport, la meua vocació 
per ajudar les persones i altres tantes caracte-
rístiques que fan que cada dia de treball siga 
diferent.

Què li diria a una xica que li agradaria ser 
bombera, que li volen treure aquesta idea i li 
diuen que és un treball d’homes? 
Que no faça cas. Si ella té clar que vol ser bom-
bera que es dedique a entrenar fort, a estudiar 
molt i s’oblide dels comentaris de la gent. Tot 

allò que et proposes pots aconseguir-ho.

És cert que la igualtat d’objectius en 
les proves d’accés als cossos d’extinció 
d’incendis són discriminatòries per a la 
dona? Quina és la seua opinió respecte a 
això?
Estrictament i des del punt de vista legal no 
crec que es puga parlar de discriminació per 
exigir les mateixes proves a tots els aspirants a 
una ocupació pública. Però el debat existeix. 
És evident que homes i dones tenim diferents 
condicions físiques. Fins i tot en el món dels 
esportistes d’elit les marques d’uns i altres 
són diferents. Reconèixer aquest fet a l’hora 
de fixar els llindars mínims en el procés de se-
lecció de bombers tampoc hauria de generar 
més controvèrsies.
Els defensors de que les proves siguen les ma-
teixes argumenten que a l’hora de realitzar un 
servei que exigeixi un esforç físic, la dona no 
estaria en condicions de fer-ho podent gene-
rar-se algun perjudici a les víctimes. El que la 
gent no veu des de fora és que d’aquí al cos ja 
hi ha diversitat, hi ha bombers més alts, més 
baixets, més forts ... Pel que no és tan impor-
tant si és home o dona, sinó les diferents habi-
litats i capacitats que tenim dins d’un mateix 
equip. Si se superen les proves, ets tan apta 

com qualsevol altre. Per citar només alguna 
de les proves, a l’oposició que jo vaig aprovar 
les dones havíem de pujar una corda de 6 me-
tres en un temps màxim de 16 segons, men-
tre que els homes disposaven de 15 segons o 
córrer 3000 metres en 13 minuts enfront dels 
12 dels homes. Crec que unes i altres marques 
es refereixen a persones prou preparades fí-
sicament per al treball a què realment hem 
d’enfrontar cada dia, com puc afirmar per la 
meua pròpia experiència.

Pel que fa al tracte dels seus companys, com 
ha sigut i com és? 
És molt bo, sincerament, genial. Sóc una més 
del grup, tant a la feina com a la convivència.

Arribarà un dia en què aquestes preguntes 
que li hem fet deixaran de tenir sentit? 
O pensa que la igualtat és una llunyana 
realitat? 
Espere que un dia tot això estiga superat. El 
paper de les dones en professions tradicio-
nalment d’homes s’ha de normalitzar, i el pri-
mer pas és la visibilització. Jo crec que cada 
vegada més som més dones les que ens vam 
decantar per accedir a aquestes professions 
i, amb el temps, arribarà a ser normal sense 
distinció de professions per sexe.

Amparo Soler Belenguer
València (1988)

Bombera del Consorci de Bombers de la 
Provincia de València.

Quan era xicoteta què volia ser de major?
Volia ser futbolista o pilot d’avió. M’agradava 
molt el futbol i també tenia curiositat per saber 
per què volaven els avions.

Pilot, entrenadora de futbol, ha sigut difícil 
trencar estereotips de gènere?
Crec que aconseguir els teus somnis és ja de 
per si molt difícil, si damunt els vols aconse-
guir en mons masculinitzats, la cosa es com-
plica. L’important és creure en tu mateixa, 
treballar i ser perseverant perquè els somnis 
estan per complir-los.

Sap que és un referent per a moltes xiques, 
tot el que es proposa ho aconsegueix?
No sé si sóc un referent, al menys em quedo 
amb ser un impuls que els faça creure que po-
den aconseguir tot el que desitgen. Em queden 
moltes coses per fer. No sempre aconseguim el 
que ens proposem. Personalment m’agradaria 

acabar amb la violència de gènere i les des-
igualtats que existeixen en la nostra societat i 
és una cosa molt difícil.
És important que cada membre de la societat 
aporte la seua part per aconseguir-ho però per 
això cal canviar la nostra manera de veure i 
respectar als que són diferents a nosaltres. La 
diversitat enriqueix a la societat i ens fa veure 
més enllà del nostre propi món.

Ser una dona pionera en molts àmbits, li ha 
passat factura?   
Realment, una no busca ser pionera. Simple-
ment t’agraden unes professions que no ha 
fet abans cap dona. Ser pionera m’ha donat 
moltes alegries perquè és una oportunitat de 
fer veure a la societat que les dones podem es-
collir qualsevol professió que ens agrade. No 
tenim límits.

Com va ser la seua experiència en l’exèrcit?

Sempre em quede amb la part positiva.

I al món del futbol?  
Molt bona. Poder gaudir del futbol al país on 
millor es juga és impressionant. Aprendre 
de la seua professionalització, de les seues 
instal·lacions i de tot el que envolta a l’esport 
als EUA ha sigut molt enriquidor.

Com a gran defensora de la igualtat, què li 
diria a les generacions futures?
Tots els éssers humans som iguals però diver-
sos. Tots mereixem les mateixes oportunitats 
independentment del nostre sexe.
Cal lluitar per aconseguir la tan anhelada 
igualtat real i que les properes generacions 
gaudeixen d’una democràcia plena.Patricia Campos Doménech 

Castelló (1977)
Expilot de les Forces Armades, entrenadora

de futbol, columnista del diari As i escriptora.
L.López

ENTREVISTA
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L’Ajuntament de Rafelbunyol, 
coincidint amb la comme-
moració del Dia Internacio-

nal de la Dona el 8 de març, està 
organitzant la Setmana de les 
Dones i la Igualtat amb activitats 
culturals, socials i esportives per a 
totes les edats que tindran lloc fins 
al 7 de març.
    L’acte d’obertura d’aquesta set-
mana commemorativa serà el di-
marts 3 de març, a les 17.30 hores 
a la Biblioteca Municipal, amb un 
videfórum “Pago Justo” amb un 
posterior debat obert.   El dijous 
5 de març tindrà lloc una activitat 
participativa, de sensibilització 
i informació sota el títol “Com-
parteix la teua Igualtat”.   La taula 
s’instal·larà enfront del magatzem 
municipal del carrer Magdalena, 

amb la participació de la ciuta-
dania de Rafelbunyol es confec-
cionarà un mural amb missatges 
igualitaris.  L’activitat compta amb 
la col·laboració de l’IES de Rafel-
bunyol-
  El dijous 5  de març l’IES Rafel-
bunyol realitzarà activitats de sen-
sibilització per a l’alumnat. A més 
durant tota la setmana les Ames 
de casa Tyrius faran demostra-
cions gratuïtes dels seus tallers 
Salut
   La salut és molt important, per 
això el dijous 5 de març, a les 17 
hores tindrà lloc una classe de ioga 
a l’aire lliure al Parc de la Senyera 
i posteriorment a les 19 hores a la 
Casa de la Cultura s’ha organitzat 
la xarrada sobre nutrició.  El di-
vendres, 6 de març, arriba un dels 

actes més multitudinaris de la Set-
mana de les Dones i la Igualtat, “El 
sopar dels Dones” en un restau-
rant de la localitat que comptarà 
amb l’actuació de la Companyia 
de Teatre “La Mar Salà” amb el seu 
espectacle “Coloclown”.

Esport
L’esport serà el protagonista el dia 
7 amb una classe de pilates en el 
Complex Esportiu Municipal a les 
10 es gratuïta 
   Com a colofó final, per a com-
pletar la setmana, la Regidoria 
d’Igualtat ha organitzat activitats 
culturals per a persones adultes, 
xiquetes i xiquets.  A les 19.00 ho-
res en la sala d’actes de la Casa 
de la Cultura, tindrà lloc l’obra de 
teatre “A voltes amb la vida” de 

“COMPARTEIX LA TEUA IGUALTAT”, UNA ACTIVITAT PARTICIPATIVA PER A LA POBLACIÓ 

Rafelbunyol organitza la Setmana 
de les Dones i la Igualtat

Almàssera celebrará la Se-
mana de la Mujer del 5 al 9 
de marzo con diversas ac-

tividades lúdicas y reivindicativas 
que tendrán como eje principal la 
figura de la mujer en busca de la 
igualdad real y de su empodera-
miento.
  Los actos empezarán con la pre-
sentación del Plan de Igualdad 
aprobado por unanimidad en el 
pleno del mes de enero de 2020 
con el que se pretende dotar a la 
administración pública y a sus 
trabajadores y trabajadoras de las 
herramientas necesarias para que 
los trámites burocráticos se reali-
cen desde la igualdad de género.
   La parte reivindicativa y divulga-
tiva vendrá de la mano de la tertu-
lia ¿Qué significa ser mujer hoy? 
A cargo de Dolores Vidal y de la 
actuación de DALIAS HEEL COM-
PANY, hombres y mujeres bailan-
do con tacones.

Teatro para escolares
También estará presente esta se-
mana la representación teatral 
¿Microma que? De la compañía 
Clowndestino en la que en clave 
de humor se van narrando dife-

rentes actitudes machistas que 
pasan desapercibidas. Este teatro 
va dirigido a los alumnos y alum-
nas de ESO y Bachiller. Y los actos 

lúdicos se presentan en forma de 
visita guiada, cine y comida de 
convivencia. 
  Todos los que decidan apuntarse 
a estas actividades realizarán una 
ruta guiada por el casco antiguo 
de Valencia llamada “Camins Ne-
gres”. También podrán disfrutar de 
una de las películas en cartelera 
de los cines Lys cuyas protagonis-
tas son las mujeres y por último el 
Ayuntamiento de Almàssera ofre-
cerá una comida de “Arròs amb 
fessols i naps” en la que previa-
mente tendrá lugar la actuación 
del grupo de teatro Peloki con la 
representación del espectáculo 
“Som Dones” acompañado por el 
coro de la Unió Artística Musical 
de Almàssera.
  Bea Garde, que se estrena en el 
cargo de Concejal de Igualdad 
está expectante ante la acogida 
por parte de los vecinos y vecinas 
del municipio de las actividades 
que ha preparado para la Semana 
de la Mujer 2020 y desea “haber 
puesto mi granito de arena para 
seguir avanzando en el camino de 
la igualdad y el respeto a la mujer 
con cada uno de los actos que es-
pero remuevan conciencias”

EMPEZARÁN CON LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD APROBADO POR 
UNANIMIDAD EN EL PLENO DEL MES DE ENERO DE ESTE AÑO

Almàssera apuesta por la 
mujer y la igualdad con actos 
lúdicos y de empoderamiento 

La Semana de la 
Mujer es del 5 al 9 de 
marzo y se realizarán 
diversas actividades 
dirigidas a todos los 
públicos

la companyia valenciana “Igua-
les Teatro”. Un espectacle que les 
persones adultes podran gaudir 
al mateix temps que les xiquetes 
i els xiquets aprenen divertint-

se, també a la Casa de la Cultura, 
amb l’animació lectora “A mi no 
m’agraden les sabates de cristall”, 
contes co-educactius sobre la 
igualtat de gènere.
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L’ajuntament de Paiporta ha 
preparat una programació 
molt completa per comme-

morar el dia de la Dona. Guillem 
Montoro, regidor d’Igualtat, afir-
ma que “des que començarem 
a treballar la programació, vam 
tindre en compte que voliem fer 
visible tot el contingut que, de 
manera continuada, es fa a Pai-
porta de manera transversal. Hem 
treballat conjuntament amb els 
centres educatius en una proposta 
que s’ha materialitzat en un llibre 
il.lustrat de poemes escrits per 
dones, que presentarán al Museu 
de la Rajoleria. A més, tenint en 
compte el llarg recorregut del fe-
minisme al nostre estat, presenta-
rem l’exposició “Pioneres del Fe-
minisme a Espanya”, per a donar 
valor a totes aquelles dones que 
des de fa dècades han lluitat per 
les reivindicacions feministes”. 

Projecte Supera’t
Per altre costat, el regidor va desta-
car que “amb la necessitat de visi-
blitzar a les dones en tots el ámbits 
de la vida pública, hem treballat 
junt amb Patricia Campos per 
presentar el “Projecte Supera’t”. Es 
tracta d’una iniciativa que perse-
gueix transmetre, a través de la pa-
raula i de l’esport, valors culturals i 
virtuts ètiques, així com influir po-
sitivament en el desenvolupament 
personal de les dones. Per desgrà-
cia és necessari seguir lluitant per 
donar espai i visiblitat a les do-
nes en espais masculinitzats com 
l’esport. A més, treballem amb una 
visió intergeneracional, amb acti-
vitats per a totes les edats i públics, 
com les activitats propossades a 
l’Agenda Jove de Tardor i la pro-
jecció del documental “Mares de 
Llet”, organitzat amb la col.labora-
ció de l’associació Amamanta” on 

parlarem de com era la lactància 
fa anys i com ha evolucionat”.

Activitats
Les activitats es desenvoluparan 
durant el mes de març. El 28 de 
febrer serà el moment del Recreo-
cross de la dona organitzat per 
l’ajuntament de Picanya, les in-
teressades es poden inscriure al 
Poliesportiu. La següent cita serà 
el 4 de març a les 19 hores amb 
la presentació del llibre “Vetlada 
poètica en femení”, realitzada pels 
IES Andreu Alfaro i la Sénia. Tam-
bé el dia 4, al Museu de la Rajole-
ria, tindrà lloc la inauguració de 
l’Exposició “Pioneres del Feminis-
me a Espanya”.
  El dia 5, a partir de les 17 hores, hi 
ha programat un taller de pòsters 
per al 8 de març. Les inscripcions 
a aquesta activitat es podran rea-
litzar al Poliesportiu.
 El 6 de març es durà a terme un 

acte institucional a l’Ajuntament, 
serà a les 12 del matí. Pel 8 de 
Març, Dia de la Dona, no hi ha cap 
activitat programada en el munici-
pi, ja que es convoca als paiportins 
i paiportines a acudir a la manifes-
tació que tindrà lloc a València a 
partir de les 18 hores. Aquest any 
sota el lema “Feminisme per a 
canviar el món”. La marxa partirà 
des de l’IES Lluís Vives del cap i 
casal.
  L’11 de març serà el torn de dues 
activitats reivindicatives: la pre-
sentació del Projecte Supera-T 
amb Patricia Campos, primera 
dona pilot de l’Armada Espanyola, 
i es disputarà un partit de futbol 
femení al poliesportiu. Aques-
tes activitats ens conta Guillem 
Montoro, regidor d’igualtat, que 
s’han programat, “Amb la neces-
sitat de visiblitzar a les dones en 
tots el ámbits de la vida pública, 
hem treballat junt amb Patricia 

Campos per presentar el “Projecte 
Supera’t”. Es tracta d’una iniciati-
va que persegueix transmetre, a 
través de la paraula i de l’esport, 
valors culturals i virtuts ètiques, 
així com influir positivament en el 
desenvolupament personal de les 
dones. Per desgràcia és necessari 
seguir lluitant per donar espai i vi-
siblitat a les dones en espais mas-
culinitzats com l’esport”.
   El 23 de març, a les 18 hores, està 
prevista una classe de teatre ober-
ta. Pel que fa al dia 25, al matí, a 

les 12, es realitzarà un minut de si-
lenci en memòria i solidaritat amb 
les dones víctimes de la violència 
masclista. Aquest mateix dia per la 
vesprada hi ha programat un do-
cumental “Mares de Llet”, organit-
zat per l’associació Amamanta. La 
projecció es realitzarà a l’Auditori. 
I hi haurà un servei de ludoteca 
per cuidar els xiquets i xique-
tes.  Finalment, el 24 d’abril, hi ha 
preparada una eixida: “Ruta d’art 
urbà feminista per València”, acti-
vitat dirigida per l’arquitecta Sílvia 
Maiques Samarra. Com les places 
són limitades, els interessats i inte-
ressades hauran de dirigir-se al se-
güent correu electrònic: igualtat@
paiporta.es

Paiporta prepara un programa complet 
per a celebrar el 8 de Març

PEL 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA ES CONVOCA ALS PAIPORTINS I PAIPORTINES 
A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓ QUE TINDRÀ LLOC A VALÈNCIA

El 24 d’abril hi ha preparada 
una eixida: “Ruta d’art urbà 
feminista per València”, 
activitat dirigida per 
l’arquitecta Sílvia Maiques

Laura López

Es tracta d’una programació de 
caràcter transversal que mostra el 
grau de compromís amb la Igualtat 
de moltes àrees i serveis munici-
pals que s’han volgut implicar or-
ganitzant activitats i on destaca la 
participació, com sempre, del tei-
xit associatiu de les associacions 
de dones i feminista del municipi, 
així com dels centres educatius.
  Les activitats programades in-
clouen activitats tan variades com 
les exposicions d’art i artesania, de 
Dones de Ciència, de Fotografia; 
amb teatre professional i amateur 
i un concert de música. Estaran 
també presents la poesia i la lite-
ratura, contacontes amb titelles, 
debats amb audiovisuals, una ce-
lebració africana, ball i diferents 
xarrades adreçades a tota classe 
de públic, des d’infantil a públic 
jove i adult i de temàtica variada. 
L’Ajuntament anima a partici-
par als actes programats durant 
aquestos dies.

XIRIVELLA
PROGRAMACIÓ AL VOLTANT 
DEL 8 DE MARÇ

Más de 120 alumnos y alumnas de 
primaria de los colegios públicos 
Cervantes y El Barranquet parti-
ciparon el pasado jueves en la ini-
ciativa Supera’t, que se celebró en 
el Centro Cultural Villa Eugenia.
Supera-T es un proyecto de Patri-
cia Campos, primera mujer piloto 
de la Armada Española, que busca 
fomentar la igualdad de derechos 
con una charla inspiracional y 
motivadora, en la que se destacan 
valores como la superación y la 
eliminación de barreras, producto 
de la distinción de sexo y género, 
y la motivación para afrontar los 
retos que se plantean a lo largo de 
la vida.  

GODELLA
LOS ALUMNOS PARTICIPAN 
EN LA INICIATIVA SUPERA-T



19EL MERIDIANO L’HORTA   FEBRER
2020   #8M  

La inclusió i la integració, 
protagonistes del 8M a 
Quart de Poblet

L’Ajuntament de Quart de Po-
blet ha organitzat nombro-
sos actes per commemorar 

el Dia Internacional de la Dona. Es 
tracta d’activitats on la inclusió i la 
integració de totes les dones de la 
localitat són eix fonamental de to-
tes elles.
   Els actes comencen el dia 2. Tin-
drà lloc la Inauguració Exposició 
“Dones indígenes d’Amèrica Llati-
na” en la Casa de la Dona. Després 
taula redona ‘en el meu nom i amb 
la meua pròpia veu. Diàlegs amb 
les dones de Quart d’altres orígens 
amb la intervenció de: Rosania Ma-
ría Teodoro de Castro, Brasil;  Jie 
Qian de China; Parvinder Kaur de 
India; Yosra Adbib i Bouchra Cha-
tat de Marruecos i Nagham Badran 
de Palestina. La taula estarà mode-
rada per  Saloua Laghrich, media-
dora intercultural de la Liga Espa-
ñola de La Educación a Quart de 
Poblet. Mentrestant a la Casa de la 
Joventut hi ha un taller de disseny 
de pancartes i xapes 8M
   El dia 3 tindrà lloc el taller de mú-
sica empoderadora a la Casa de la 
Joventut i el dia 4 serà la VI Taula re-
dona Dones i Discapacitat. Amb la 
intervenció de Mónica Díez Garcia, 
coordinadora del Consell de Dones 
Sordes de  Fesord CV i el testimoni  
d’una veïna. Serà al saló d’actes de 

l’Ajuntament.
  El dia 5 tindrà lloc el Fòrum Jove 
sobre Igualtat amb la dinamització 
de Mireia Izquierdo amb “La imat-
ge del meu cos no està en venda: 
Construint una imatge corporal 
igualitària a Quart Jove i Cinefórum 
a la Casa de la Joventut.

Marxa Dones Empoderades
El dia 6 als carreres del municipi 
tindrà lloc V Marxa Dones Empo-
derades. A les 10:30 Eixida des de 
la Residència i Centre de Dia (Avda. 
Madrid 8), a les 11:30 Concentra-
ció i lectura del manifest a la Plaça 
de l’Ajuntament i per la vesprada 
Escape room dones. Inscipcions a 
instagram (@cjbarranquet) al casal 
de la joventut Barraquet i Gimcana 
del Dia de la Dona a la casa de la 
joventut. A les 20.30h a l’Auditori 
Teatre cabaret  tindrà lloc l’obra “Es 
mi hombre”, companyia Livianas 
Provincianas.
   El dia 8 serà la manifestació a Va-
lència. Eixida a les 17:00 des de la 
Biblioteca. Inscripcions del 17/02 
al 02/03 a la Casa de la Dona (96 
152 12 31) i el dia 10 al Casino serà 
l’acte poètic “Mujeres del 27” a cà-
rrec del Grup Literari “De paraules 
a poemes”. Entrada gratuïta.

S. Tormo

ELS ACTES COMENÇARAN EL DIA 2
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La Concejala de Igualdad y 
Servicios Sociales de Albalat 
dels Sorells, Yolanda Sán-

chez organiza la quinta edición 
de la “Setmana de la Dona” con 
el lema “MUJERES DE MIRADAS 
AMPLIAS” en conmemoración 
del 8 de marzo, día internacional 
de la mujer trabajadora y con un  
programa que se desarrollará del 
2 al 8 de marzo, en la que se rea-
lizarán diversas actividades, en las 
que “se pondrán en valor el papel 
de la mujer en todos los ámbitos 
sociales” y para el que se va a con-
tar con la colaboración de la ciu-
dadanía, asociaciones, entidades 
y profesionales.
   Los actos comenzarán el lunes, 
2 de marzo, a las 18:00 horas en 
el Centro Cívico y Social con la 
inauguración de una exposición 
colectiva: “MIRADA DE MUJE-
RES” en la que a través de siluetas 
de mujeres de diversos colores se 
reivindica la igualdad de la mujer 
y se denuncia la brecha salarial 
y la violencia de género. Un pro-
yecto colaborativo que ha puesto 
en marcha la concejala con los 
personas que participan en los di-
versos talleres intergeneraciona-
les e interculturales que integran 
el programa “Albalat Activo” que 
viene realizando en la localidad 
con gran éxito. En él se ha trabaja-
do de forma transversal con el fin 

de visibilizarse a sí mismas y mis-
mos, reflexionar sobre el cambio 
integral a nivel personal y social 
que ha significado y significa su 
participación en las actividades 
lúdicas, físicas y formativas iguali-
tarias ofrecidas en el programa, y 
analizar cómo ha mejorado su día 
a día. También se expondrán los 
trabajos realizados por las asocia-
ciones de mujeres, Amas de casa y 
Escuela Taller.

Dinàmicas deportivas
El martes 3, lo comienza con una 
mañana saludable “DONES QUE 
ES MOUEN I VIUEN” en el Parque 
Maestro Serrano, con dinámicas 
físicas y deportivas al aire libre y 
finalizaremos la tarde con un ta-
ller de Mindfulness “VIVINT LA 
DONA QUE SÓC: DONES VISIO-
NARIES” en el realizan un gozoso 
viaje de transformación a través de 
las mujeres que nos habitan. Un 
tarde para dedicarse a una misma, 
a nutrirse de creatividad, sabidu-
ría, aceptación, calma, bondad y 
espiritualidad. Un delicado tiem-
po entre mujeres, a través de la 
inspiración de los talentos de cada 
una, impartido por Antonia Sajar-
do, profesora del Instituto Univer-
sitario de Políticas en Bienestar 
Social y directora de la Escuela de 
Mindfulness Integrativo y Gimna-
sia Mental. 

  El miércoles 4, habrá por la ma-
ñana una excursión a Valencia a 
visitar el Museo de la Seda y por 
la tarde tendrá lugar un taller de 
risoterapia con Héctor Solís. Una 
oportunidad para sacar la niña 
que llevan dentro y aprender a vi-
vir con más alegría, disfrutando de 
los incontables beneficios que la 
risa da a nuestro cuerpo. 
  El jueves 5 en el Centro Cívico, 
disfrutaremos con una noche de 
mujeres divertida. Cena, karaoke, 
baile y sorpresas amenizada por 
Encarna Pérez.

Desayuno solidario
El viernes 6 en el Centro Cívico, 
por la mañana, desayuno soli-
dario intercultural, reparto de 
plantas,”Plantado igualdad”, con-
centración en el ayuntamiento y 
lectura del manifiesto; por la tarde 
actividades para niñas y niños con 
el objetivo de fomentar la igual-
dad y el buen trato. El sábado 7 en 
el Espai Cultural, Concierto de la 
Unión musical de Albalat dels So-
rells en reconocimiento a todas las 
mujeres del municipio, con una 
variada y atractiva selección de 
piezas musicales con temática en 
femenino. Contan con una invita-
da de lujo Ángeles López Artiga, 
compositora, cantante, pianista 
y pedagoga a la cual rendiremos 
homenaje.

Federico Garcia Lorca
Finalmente la semana del 8 de 
marzo día de la mujer trabajado-
ra se cierra con un espectáculo 
teatral LORQUIAN@S 2.0 de la 
compañía TEATREVESTEATRE, 
en el que realizan un viaje por la 
vida y la obra del poeta granadino 
Federico Garcia Lorca, un autor 
que fue revolucionario, especial-
mente, por la manera en la que da 
protagonismo a la mujer en una 
época donde su rol era el del cui-
dado de la casa. Mostraremos a un 
dramaturgo y director que dio voz 
a mujeres de todas las clases so-
ciales y puso luz a muchas de las 
injusticias que vivían.
  Yolanda Sánchez indica que “la 
programación se ha diseñado con 
el fin de visibilizar a las mujeres a 
través de: su contribución al de-
sarrollo de las sociedades, en es-
pecial a la de Albalat, valorando 
el trabajo que tradicionalmente 
han realizado y reflexionar sobre 
la injusticia de los papeles socia-
les discriminatorios que existen y 
han existido en función del sexo”. 
y añade la concejala de la mujer 
de la población que  “su compro-
miso es seguir trabajando, recla-
mando y luchando por la igualdad 
real entre hombres y mujeres en el 
municipio”.

Redacció

L’Ajuntament ha editat la GUIA 
DELS BONS AMORS on s’explica 
a la joventut, tant xiques com xics, 
a reconéixer dins de les relacions 
de parella les conductes de violèn-
cia de gènere, les formes d’amor 
tòxic en contraposició amb l’amor 
constructiu i saludable. La guia re-
copila a més els recursos que exis-
teixen per a millorar o denunciar 
les conductes impròpies.

BONREPÒS I MIRAMBELL
L’AJUNTAMENT EDITA LA ‘GUIA 
DELS BONS AMORS’

“MUJERES DE MIRADAS AMPLIAS, MUJERES 
VISIONARIAS”, EL LEMA DE ESTE AÑO

Albalat dels Sorells, 
con la mujer los 
365 días al año 
defendiendo la 
igualdad

CARRAIXET

El diumenge 8 de març 
amb motiu del Dia 
Internacional de la 

Dona Treballadora La Man-
comunitat del Carraixet or-
ganitza la seua IV Trobada 
amb l’eslògan NI UN PAS 
ENRERE. El punt de la tro-
bada serà a les 09.30h en la 
plaça de Sant Joan de Ribe-
ra. 
Al llarg del dia es realitzaran 
activitats i tallers tant a Alfa-
ra del Patriarca com a Vina-
lesa. Des de la Mancomuni-
tat animen a inscriures en 
l’activitat amb la finalitat de 
donar visibilitat a les reivin-
dicacions de les dones tant 
en matèria d’igualtat com 
en l’àmbit laboral i mostrar 
un rotund rebuig cap als 
comportaments masclistes 
i cap a la violència de gène-
re.

IV TROBADA IGUALTAT
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Paterna es prepara per viu-
re uns intensos dies amb 
motiu del 8 de març. La 

regidoria d’Inclusió Social i Polí-
tiques d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Paterna ha presentat el pro-
grama d’activitats que han orga-
nitzat per a commemorar el Dia 
Internacional de la Dona.
  Tal com ha destacat la regidora 
Isabel Segura “enguany hem pla-
nificat dues setmanes d’activitats 
que tenen com objectiu visibilit-
zar el treball de col·lectius i asso-
ciacions de dones i la importàn-
cia de reivindicar el feminisme 
com a eina de canvi per a acon-
seguir una societat més iguali-
tària”.

  Les activitats commemoratives 
començaran el 2 de març amb la 
inauguració de l’exposició de les 
Dones de la Cañada en el centre 
social del barri titulada “Dones 
viatgeres”, mentre que el dime-
cres 4 tindrà lloc una xarrada so-
bre emprenedoria en el Saló de 
Plens.

Memorial Ana Aibar
Per la seua part el 5 de març, 
se celebrarà la carrera Memo-
rial Ana Aibar, que comptarà 
amb un punt violeta per a sen-
sibilitzar, atendre i informar els 
ciutadans i ciutadanes sobre 
les mesures que existeixen i els 
programes amb els quals comp-
ta l’Ajuntament per a combatre 
la violència de gènere en el mu-
nicipi. A més, també tindrà lloc 
el taller d’apoderament femení 
“Posa’t Flamenca” en el Teatre 
*Capri.
  El divendres 6 de març, les as-
sociacions de dones de la locali-
tat es reuniran en el tradicional 
menjar de dones i, com cada any, 
el 8 de març tindrà lloc una mar-
xa cívica i lectura de manifest a 
les portes de l’Ajuntament.
  El dia 10 de març el taller 
d’apoderament “Posa’t Flamen-
ca” arribarà al barri de la Coma, i 
el dimecres 11 s’organitzarà una 
taula redona que, sota la temàti-
ca “Dones migrants”, abordarà la 

doble discriminació que pateix 
el col·lectiu.
  Amb la representació teatral de 
“La Pícara” el 13 de març a les 19 
h en el Gran Teatre es donarà per 
finalitzat el programa d’activitats 
del Dia Internacional de la Dona.
Però, a més de les activitats del 
8M, la regidora ha explicat que 
també s’han organitzat activitats 
paral·leles amb l’objectiu de sen-
sibilitzar a diferents col·lectius.

Educació
“Juntament amb la regidoria 
d’Educació, s’han programat di-
ferents obres de teatre dirigides 
a estudiants de Primària, ESO i 
Batxiller que, concorde a la seua 
edat, busquen que els menors re-
flexionen sobre compartiments 
masclistes quotidians i que es 
fomenten valors d’igualtat entre 
els alumnes i alumnes”, ha assen-
yalat la regidora.
  Finalment, la regidora d’Igualtat 
també ha avançat que “com en 
cada festa important que se cele-
bra en la localitat, les Falles tam-
bé comptaran amb un punt vio-
leta en els esdeveniments més 
multitudinaris, i es durà a terme 
una campanya de sensibilització 
perquè totes i tots puguen gaudir 
de les festes des del respecte i la 
igualtat”, ha conclòs Segura.

ELS ACTES ES DESENVOLUPARAN DURANT DUES 
SETMANES I SERVIRAN PER A VISIBILITZAR I POSAR 
EN VALOR EL TEIXIT FEMINISTA LOCAL

Paterna presenta 
el seu programa 
d’activitats pel Dia 
de la Dona

Juntament amb la 
regidoria d’Educació, 
s’han programat 
diferents obres de 
teatre dirigides 
a estudiants de 
Primària, ESO i 
Batxiller per a que 
reflexionen sobre 
comportaments 
masclistes quotidians i 
que es fomenten valors 
d’igualtat Redacció
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Abal no només programa activi-
tats dedicades a les dones amb 
motiu del Dia Internacional de la 
Dona. Al llarg de l’any la regido-
ria d’Igualtat realitza tallers per 
les seues veïnes. L’ajuntament ha 
confeccionat un programa per a 
la commemoració del dia de la 
Dona molt complet. Ha preparat 
una setmana d’activitats que co-
mença el dia 2 de març amb una 
representació teatral a la Casa de 
la Cultura interpretada per Ampa-
ro Oltra i Arantxa González sota el 
títol Reviscolar. L’horari serà a les 
19 hores.
A l’endemà, el 3 de març, serà el 
moment de gaudir d’un recital 
de poesia, Homenatge a la Dona, 
a càrrec de l’Associació Paraules 

al vent. Serà a les 19:30 a l’Escola 
d’Adults.
El dia 4 s’impartirà al Centre Poli-
valent una classe de ioga. Aquesta 
activitat està prevista a partir de 
les 19:30. El dijous 5 es podrà re-
alitzar un Taller sobre Feminisme 
i Sororitat, impartit per Livia Gui-
llem i Mar Sanchis de l’Associació 
Col·lectiu per la Sororitat. L’horari 
d’aquesta activitat serà al matí i el 
lloc, l’Escola d’Adults.
 
Manifest
El divendres 6 de març estan pro-
gramats diversos actes. A les 12 del 
matí la regidora d’Igualtat, Melani 
Jiménez, llegirà un manifest per 
les dones. També està prevista 
una representació teatral sobre les 

reivindicacions del 8 de març, dia 
de la Dona. A més, es realitzarà el 
Arbre de la Igualtat amb la partici-
pació dels i de les joves del Con-
sell de la Infància i la Joventut i de 
l’Alumnat de l’Escola d’Adults.
La programació finalitzarà el di-
lluns 9 i el dimarts 10 de març 
amb dos tallers. Dilluns un sobre 
Relacions sanes i el dimarts sobre 
Apoderament de la dona a través 
de les Xarxes socials. Tots dos es-
tan programats a les 19 hores a 
l’Escola d’Adults. Per a més infor-
mació telefoneu o envieu whats-
sap al telèfon de contacte del 
Departament de Dona i Igualtat 
d’Oportunitats: 663962783 Correu 
electrònic: Igualdad@albal.es

Laura lópez

L’Ajuntament, a través de sus con-
cejalías de Bienestar Social y Edu-
cación, ha implantado un proto-
colo en el municipio con el que ha 
conseguido mejorar los datos de 
absentismo escolar. Así, Alfafar ha 
finalizado el año 2019 con un total 
de 15 casos de absentismo, la me-
nor cifra registrada desde que se 
aprobó este protocolo. 
Esta mejora se debe a las numero-
sas y continuas intervenciones de 
las y los profesionales implicados 
en dicho protocolo, así como a su 
buena coordinación. Entre ellos, 
docentes, equipos directivos de 
los centros de educación infan-
til, primaria y secundaria, policía 
local, concejalas de Educación y 
Bienestar Social, técnica de ab-
sentismo y psicólogas del gabinete 
municipal.
En ese sentido, el objetivo de 
l’Ajuntament es seguir reduciendo 
al máximo el número de casos ga-
rantizando así el derecho a la edu-
cación de toda la población. 

ALFAFAR
MEJORA LOS DATOS DE 
ABSENTISMO ESCOLAR

Albal, més d’una setmana 
dedicada a les dones Promover acciones para fomen-

tar el empleo en el ámbito local 
es una máxima del gobierno que 
preside Ramón Marí. Por este mo-
tivo, hace años que el ejecutivo 
impulsa el Plan de empleo muni-
cipal “Albal Incluye”, destinado a 
la contratación de personas des-
empleadas pertenecientes a co-
lectivos desfavorecidos, de difícil 
inserción o en riesgo de exclusión 
social, debido a la falta de trabajo. 
Albal ha destinado 210.000€ del 
presupuesto a tal fin. La primera 
contratación del actual ejercicio 
se realizó con fecha 31 de enero, 
los diez empleados han firmado 
por un contrato para la Brigada 
de Obras, con una duración de 
tres meses. Los perfiles contrata-
dos son cuatro peones múltiples 
que realizarán tareas de apoyen el 
departamento de obras así como 
6  oficiales con perfiles de pintor, 
construcción y conductor.

ALBAL
210.000 € PARA NUEVAS  
CONTRATACIONES

El Departamento de Administra-
ción y Finanzas del Instituto Juan 
XXIII de Burjassot, en colabora-
ción con el Área de Promoción 
Económica de CEMEF, dirigida 
por la Concejala Rosa Coca, ce-
lebrará el próximo viernes 28 de 
febrero en la Casa de Cultura, a 
partir de las 10:00 horas, la VIII 
Feria de Proyectos Empresariales, 
en la que alumnos y alumnas de 2º 
de Administración y Finanzas pre-
sentarán sus proyectos de crea-
ción de empresa desarrollados 
desde el módulo de simulación 
empresarial. 
  La Feria comenzará, como se ha 
indicado, a las 10:00 horas y conta-
rá con la visita de alumnos y alum-
nas del resto de cursos de Ciclos 
Formativos, así como de 4º de ESO 
y Bachiller del centro educativo 
que podrán conocer de primera 
mano cada uno de los proyectos, 
visitando los stands habilitados 
para el caso. 
  También asistirán los Técnicos de 
Promoción Económica de CEMEF, 
que serán parte del jurado y ofre-
cerán a los asistentes una charla 
sobre cooperativas. Además, de 
por los técnicos de CEMEF, el ju-
rado estará también formado por 
un comité de expertos en creación 
de empresas. 
 
Jornada
La jornada concluirá con la entre-
ga del premio al proyecto ganador, 
que está patrocinado por CEMEF, 
así como un detalle por su partici-
pación al resto de proyectos parti-
cipantes. 

BURJASSOT
VIII FERIA DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

Continuando su labor de forma-
ción y fomento del valenciano, el 
Ayuntamiento de Quart de Poblet, 
a través del área de que lidera Cris-
tina Mora, ha puesto en marcha 
un grupo de conversación en va-
lenciano para personas mayores.   
   En el acto de inauguración de 
este proyecto, celebrado el 24 de 
febrero en Trenquem Barreres, 
Mora, acompañada por la conce-
jala de Personas Mayores, Victoria 
García, felicitó a las 36 personas 
participantes por su esfuerzo e in-
terés. 
Así, se crearán dos grupos de trece 
miembros, coordinados y guiados 
por dos personas voluntarias de 
Quart de Poblet, que se reunirán 
durante los meses de marzo, abril 
y mayo, los miércoles de 9:30 a 
10:30 horas en Trenquem Barre-
res.
  A través de dinámicas interacti-
vas y atractivas, se quiere fomen-
tar el uso de la lengua. Así, cada 
semana se establecerá un tema de 
conversación, apoyándose con los 
materiales aportados por Escola 
Valenciana.

Lectura
Además, se plantearán la lectura 
de libros y el visionado de pelícu-
las para incitar a los debates y el 
intercambio de opiniones. 
La mayoría de participantes son 
personas de la tercera edad que 
nacieron fuera de la Comunidad 
Valenciana, llegando a Quart de 
Poblet en su infancia, por lo que 
no habían tenido la oportunidad 
de aprender y practicar el valen-
ciano.

QUART DE POBLET
GRUPO DE CONVERSACIÓN 
EN VALENCIANO PARA 
PERSONAS MAYORES 



23EL MERIDIANO L’HORTA   FEBRER
2020   #8M  

Des de la Regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Alboraia s’han preparat 

nombroses activitats per a març.
Estos mesos es commemora el Dia 
de la Dona, que té lloc el 8 de març. 
Amb motiu d’aquesta data s’han 
organitzat una gran quantitat 
d’activitats, en col·laboració amb 
diverses associacions i col·lectius 
de la nostra localitat.
   L’agenda per a març comença el 
diumenge 1 de març, amb un cin-
efórum de l’obra “Buda va explo-
tar per vergonya”, que reflecteix la 
cultura de la violència des de la 
infància. A les 19:00h. En el Teatre 
Agrícola d’Alboraia. El 3 de març 
a les 18:00h. es durà a terme un 
compte-contes per a públic adult, 
que girarà entorn a les dones i els 
contes. A càrrec de Raquel López 
Cascales, a la Biblioteca Pública 
Municipal.
   També s’ha preparat la 2a Edició 

dels Premis Lia Petrosyan, en els 
quals la Regidoria d’Igualtat pre-
mia a dones destacades d’Alboraia. 
La cerimònia de lliurament serà el 
dijous 5 de març a les 18:00h. en el 
Teatre Agrícola.

Història d’una mestra
El divendres 6 de març a les 
20:30h. es representarà l’obra de 
teatre “Història d’una mestra”, un 
homenatge a les mestres espanyo-
les de principis del s. XX.
El dissabte 7 de març es durà a 
terme la ruta “Dones Valencia-
nes Oblidades per la Història” a 
València, en dos torns de matí i 
vesprada (11.00 i 17:00h.). El tras-
llat es realitzarà amb autobús des 
d’Alboraia, i les inscripcions es 
poden realitzar enviant un mail a 
c.carreras@alboraya.com.
I per al Dia de la Dona, 8 de març, 
hi ha una gran varietat d’activitats 
preparades, que començaran en la 

Patacona. A partir de les 09:30h. Hi
haurà carpes amb activitats, i tam-
bé es donaran reconeixements a 
entitats col·laboradores amb la 
igualtat, i es llegirà el manifest ins-
titucional a les 12:00h. 
   El torn de la Motomascletà Fe-
menina donarà pas a una ruta 
motera per l’Horta i Alboraia, or-
ganitzat per Club Mototurismo 
València al costat de l’Ajuntament 
d’Alboraia. I per a menjar, es cui-
narà una paella popular per a les 
14:00h. A la vesprada serà el torn 
de la manifestació unitària del 8M 
a València, que partirà a les 18:00h 
de l’Estació del Nord.
Per finalitzar, el dissabte 22 de 
març a les 19:00h s’interpretarà 
l’obra “Cul-Kombat” de Cia. Pa-
tricia Pardo, una obra en format 
clown que reflexiona sobre els 
nostres cossos, el gènere i la dis-
criminació.

TINDRÀ LLOC LA 2A EDICIÓ DELS PREMIS LIA PETROSYAN, EN ELS QUALS 
LA REGIDORIA D’IGUALTAT PREMIA A DONES DESTACADES D’ALBORAIA. LA 
CERIMÒNIA DE LLIURAMENT SERÀ EL DIA 5 DE MARÇ  EN EL TEATRE AGRÍCOLA

Rutes, teatre i moltes activitats 
a Alboraia per la igualtat

Redacció

Humana Fundació Poble per a Po-
ble, organització que des de 1987 
promou la protecció del medi am-
bient a través de la reutilització de 
tèxtil i duu a terme programes de 
cooperació al desenvolupament a 
Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia així 
com de suport local a Espanya, ha 
recollit 36.934 kg de tèxtil usat a 
Alboraia durant 2019 per a donar-
los una segona vida a través de la 
reutilització o el reciclatge. Aquest 
registre representa un augment 
del 23% respecte l’any anterior.
   En 2019, els donants van depo-
sitar la roba, el calçat, els comple-
ments i el tèxtil de llar que ja no 
utilitzaven en els contenidors de 
color verd de la Fundació. El ser-
vei de recollida selectiva de tèxtil 
és gratuït i representa un estalvi 
per a l’erari municipal.
   Les tones recuperades per Fun-
dació Humana equivalen a 83.000 
prendes, la gestió de la qual impli-
ca un doble benefici: el primer és 
mediambiental, perquè redueix la 
generació de residus i contribueix 
a la lluita contra el canvi climàtic. 
La reutilització i el reciclatge de 
tèxtil durant a l’any passat repre-
senten un estalvi de 117 tones de 
CO₂ a l’atmosfera. Un estudi de la 
Comissió Europea indica que per 
cada quilo de roba recuperat i no 
incinerat es deixen d’emetre 3,169 
kg de CO₂.
   El benefici social consisteix en 
la creació de llocs de treball in-
clusius, estables i de qualitat: Hu-
mana genera una ocupació inde-
finida per cada 36.000 kg de tèxtil 
recollit. D’altra banda, els recursos 
obtinguts es destinen a projectes 
socials: després de més de tres 
dècades d’activitat, 2,5 milions de 
persones s’han vist involucrades 
en els programes de desenvolupa-
ment als països del Sud.

ALBORAIA
RECUPERAN 36 TONELADAS DE 
TEXTIL PARA FINES SOCIALES

La Escola de Primavera 2020, or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
Almàssera, se dirige a los niños y 
niñas de los cursos escolares de 
1º de Infantil hasta 2º de ESO, de 
edades comprendidas entre los 3 y 
los 14 años y tendrá lugar entre los 
días 14 y 19 de abril, constando de 
las siguientes actividades: CAM-
PAMENTO y ESCOLETA
   El campamento será del 14 al 19 
de abril de 2020 en Mas de Xetà, 
complejo rural en Llutxent en ré-
gimen de alojamiento: pensión 
completa. Las inscripciones pue-
den ser recogidas en la Biblioteca 
Municipal o a través de la página 
web municipal.
  Por otra parte, el Ayuntamiento 
también ofrece la posibilidad de 
la Escoleta, que tendrá lugar del 
14 al 17 de abril en el CEIP Ca-
rraixet, Almàssera en horario de 
09:00 a 13:30. Las edades son las 
comprendidas desde 1º de Infantil 
hasta 2º de Primaria. Las inscrip-
ciones pueden ser recogidas en la 
Biblioteca Municipal o a través de 
la página web municipal. Durante 
la escoleta, los niños y niñas rea-
lizarán diferentes juegos y activi-
dades grupales, así como manua-
lidades diarias relacionadas con la 
fiesta de pascua

ALMÀSSERA
EN PASCUA: CAMPAMENTO 
O ESCOLETA
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‘La igualdad es la palabra, no me 
importa no escucharla cuando 
exista de verdad”, este es el lema 

bajo el que celebra el 8 de mar-
zo la concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de El Puig de Santa 
María. Basándose en su campaña, 
la concejala, Angie Martínez, ha 
querido destacar que “la igualdad 
es una palabra que existe debido 
a la desigualdad que vivimos día 
a dia. Tanto en el ámbito profe-
sional como el socio-personal. 
Tenemos que romper los techos 
de cristal como por ejemplo el co-
brar menos por el simple hecho 
de ser mujer, o algo tan maravi-
lloso como quedarse embarazada  
y en consecuencia  tener miedo a 
perder nuestro puesto de trabajo. 
Educar a los mas pequeños basán-
donos en el amor, respeto y tole-
rancia. Ojalá de verdad , algún día 
dejemos de luchar por la igualdad 
de géneros , porque eso significa-
rá que todos los seres humanos 
tienen los mismos derechos sean 
mujeres o hombres”.
 Por todo ello, Angie Martínez, 
anima a sus vecinas y vecinos a 
participar en las actividades pro-
gramadas para toda una semana 
dedicada a la mujer. Además de 
una completa programación, el 
ayuntamiento, gracias a la Manco-
munitat de l’Horta Nord, ha pues-
to en marcha el plan de igualdad 
local.

Exposición
  La programación comenzará el 1 
de marzo con una excursión a la 
Exposición Thyssen-Bornemisza 
de la Fundación BANCAIXA sobre 
INMPRESIONISMO EUROPEO Y 
AMERICANO. Salida en Bus a las 
16:00 en Prado del Rey.
Desde el día 2 y hasta el 6 de marzo 
se llevarán a cabo dos actividades: 
Cortos por la Igualdad y Concurso 
marcapáginas en el IES El Puig.
Para el miércoles 4 de marzo a las 
19 horas en el salón de plenos del 

Ayuntamiento hay prevista una 
charla y posterior vino de honor. 
La charla tratará sobre la igualdad 
desde distintos puntos de vista.
  Al día siguiente, el 5 marzo, El 
Puig ofrece la posibilidad de reali-
zar un Taller de defensa personal 
y empoderamiento para mujeres  
jóvenes y adolescentes. Para el 

alumnado de bachillerato, el ta-
ller se realizará en el IES El Puig de 
12:20 a 14 horas. El resto de inte-
resadas podrán hacerlo en el Espai 
Jove de 18 a 19:30 horas. Este cur-
so es gratuito y las interesadas se 
pueden inscribir llamando al 610 
100 767.
  Para este mismo día hay pro-
gramada una Caminata Solidaria 
cuya recaudación irá destinada ín-
tegramente para la investigación 
del cáncer de mama. A las 18 ho-
ras en la plaza del Ayuntamiento 
tendrá lugar la salida. El recorrido 
finalizará en el Centro Cultural la 
Marina con una estupenda xoco-
latà. Las inscripciones se podrán 
realizar a partir de las 17 horas en 
la plaza del Ayuntamiento y el do-
nativo será de dos euros.

Concentración
El viernes 6 será el turno de los ac-
tos institucionales. Concentración 
en el Ayuntamiento a las 12 de la 
mañana y lectura de manifiestos 
en conmemoración del día de la 
mujer, con la participación de los 
centros educativos, asociaciones 
y centros residenciales del muni-
cipio.   La música también tendrá 
su espacio en la semana de activi-
dades de la mujer. A partir de las 

El Puig planta cara 
a las desigualdades 

de género
ANGIE MARTÍNEZ, CONCEJALA DE IGUALDAD: 

“TENEMOS QUE ROMPER LOS TECHOS DE CRISTAL”

El Ayuntamiento organiza 
talleres de denfensa 
personal y empoderamiento 
para mujeres, jóvenes y 
adolescentes

EL PUIG

El pasado mes de octubre, inicia-
ron una nueva experiencia labo-
ral en el Ayuntamiento del Puig 
de Santa Maria cuatro personas 
jóvenes, contratadas mediante el 
«Programa Avalem Joves Plus», el 
programa de incentivos a la con-
tratación de personas jóvenes por 
las entidades locales en el marco 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, que gestiona la Generali-
tat Valenciana, mediante Labora y 
ofrece a todos los municipios de la 
Comunidad.

NUEVAS CONTRATACIONES 
PARA JÓVENES 

  La actuación está cofinanciada 
por Fondo Social Europeo, a través 
del Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil 2014-2020, el objetivo 
del cual es promover la sostenibi-
lidad y la calidad en la ocupación 
y favorecer la movilidad laboral, y 
el Ayuntamiento de El Puig apor-
tando el 35% del coste total de la 
contratación para que los salarios 
de las personas contratadas estén 
de acuerdo con el convenio labo-
ral vigente.
  Angie Martínez y Manu Soto, que 
encabezan las concejalías de Ju-
ventud y Empleo, respectivamen-
te, se muestran muy satisfechos: 
«Es muy importante que el Servi-
cio Valenciano de Empleo y For-
macion- Labora ponga en marcha 
estas políticas activas de empleo, 
para que los Ayuntamientos pue-
dan hacer uso de ellas, favorecien-
do la práctica profesional de los 
jóvenes, a la vez que se implemen-
tan en el ámbito local »

20:00 horas en el C.C. La Marina 
se podrá disfrutar de un concierto 
de Las WOT (Woman on tap), tres 
mujeres que cantan en armonía 
versiones de los años 40, 50, 60 y 
70. En cada una de sus apariciones 
las puedes ver totalmente caracte-
rizadas al más puro estilo pin up.
   El sábado 7 de marzo, será el mo-
mento del deporte. A las 10 de la 
mañana en Cámara Agraria, clase 
de pilates y desayuno. Por la tarde, 
de 18 a 19:30 horas se realizará un 
Tik Tok por la igualdad, con la par-
ticipación de las y los jóvenes del 
municipio. El lugar de concentra-
ción será el Espai Jove.
  Por último, para el 8 de marzo, 
hay programada una salida a Va-
lencia a la manifestación del Día 
Internacional de la Mujer. Los au-
tobuses partirán a las 16:00 desde 
Prado del Rey.

Laura López
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L’ajuntament de Massama-
grell anima a les seues veï-
nes a participar en les dife-

rents activitats que ha programat 
per celebrar el dia de la Dona. Des 
de la regidoria d’Igualtat assegu-
ren que “aquest any hem enllaçat 
la programació de l’8M amb una 
campanya que té per nom” Massa-
magrell és feminista “, demostrant 
que la igualtat és transversal en 
les àrees de l’ajuntament i en tota 
la ciutadania”. Les activitats van 
dirigides a diferents sectors de la 
societat i tracten temes molt diver-
sos. Música, teatre, història, lectu-
res feministes, sororitat, formació, 
contacontes, dansa i més, donen 
sentit a la celebració del Dia Inter-
nacional de la Dona.
   Durant el mes de febrer s’han dut 
a terme algunes activitats, però el 
plat fort tindrà lloc els propers dies 
fins al 11 de març. Per al dimecres 
26 de febrer s’ha programat un 
taller de pancartes feministes per 
a majors de 12 anys. L’activitat es 
desenvoluparà a la Sala de Con-
ferències de Centre Cultural de 
17:30 a 19:30.
  Dissabte 29 tindrà lloc un concurs 
de microrelats. Les inscripcions es 
poden realitzar al Centre Cultural 
de 9:15 a 9:45.
  Dilluns al matí es realitzarà una 
excursió a la ciutat de València, 
que inclourà una visita cultural i 
el poder gaudir de la mascletà. A 
la vesprada, al local de les associa-
cions del barri de la Magdalena, es 

durà a terme un taller de risoterà-
pia. Les interessades es poden ins-
criure en igualtat@massamagrell.
es
  El dimarts 3 de març al Centre 
Cultural hi haurà un tupper sex a 
partir de les 19 hores, això sí, per 
a majors de 16 anys. El dimecres 4 
de març serà el torn de la presen-
tació del llibre “Textos i textures” a 
la Biblioteca Municipal.
Dijous, també a la Biblioteca, hi ha 
programat un contacontes infantil 
a les 18 hores.
La jornada de divendres 6 de març 
començarà amb un acte institu-
cional a la plaça de l’Ajuntament. 
Serà a les 12 del matí. A la vespra-
da, a les 18 hores, es realitzarà una 
marxa per la igualtat amenitzada 
per una batucada. A l’acabar el 
recorregut, al pati de Centre Cul-
tural hi haurà música, xocolatà i 
bunyols.
  Per al dissabte 7 de març hi ha 
programat un espectacle de dan-
sa a l’Espai d’el Centre Cultural. El 
8 de març des de la piscina hi ha 
programada una eixida en grup a 
la manifestació de València. Les 
interessades podran apuntar-se 
per viatjar en autobús al correu 
igualtat@massamagrell.es
  Per concloure la programació, 
el dia 11 de març, es projectarà 
la pel·lícula “Mujercitas” (2019) 
al Centre Cultural i l’entrada serà 
gratuïta.

Laura López

HI HA PROGRAMADA UNA EIXIDA EN GRUP A LA 
MANIFESTACIÓ DE VALÈNCIA

Nombroses 
activitats culturals 

a Massamagrell 
per celebrar el 8M

La pasada semana tuvo lugar la 
Junta de Seguridad de Massama-
grell. Presidida por el alcalde de la 
localidad, Paco Gómez, la reunión 
ha contado con la participación 
de la concejala de fiestas y Mujer, 
Nina Sepúlveda, la concejala de 
Igualdad y Educación, Araceli Mu-
nera, el subdelegado del Gobier-
no de España en Valencia, José 
Roberto González, el teniente y el 
brigada del cuartel de la Guardia 
Civil de Massamagrell, , represen-
tantes de la Policía Autonómica, 
agentes y el Jefe de la Policía Local 
de Massamagrell y miembros de 
Protección Civil Massamagrell.
Como puntos más importantes 
de la reunión, el Ayuntamiento de 
Massamagrell ha suscrito un Con-
venio con el Ministerio de Interior 
por el cual la Policía Local del mu-
nicipio aplicará un sistema de se-
guimiento integral para los casos 
de violencia de género y, después, 
se han valorado las diferentes op-
ciones en la coordinación de la 
seguridad de las Fallas de Massa-
magrell entre las fuerzas y cuerpos 
de seguridad presentes.

MASSAMAGRELL
MÁS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA LAS VÍCTIMAS 

El ple de l’Ajuntament de Massa-
magrell va rebutjar el dilluns a la 
vesprada el projecte de pressupos-
tos proposat per l’equip de govern, 
amb els vots en contra de Com-
promís, Ciutadans, Partit Popular 
i Vox i la no assistència de Unides 
Podem, que havien anunciat la 
seua abstenció.   Sobre la base del 
funcionament dels ajuntaments 
en aquest supòsit, al no aprovar-se 
els comptes per a l’any 2020, s’han 
prorrogat automàticament els 
pressupostos del passat any, 2019. 
  Aquest fet suposa una pèr-
dua d’augment pressupostari de 
565.000 euros que anava a desti-
nar-se, principalment, a Benes-
tar Social, Educació, Seguretat i 
Serveis Municipals, entre altres 
partides. En l’Àrea de Benestar 
Social, partides com les ajudes 
d’emergència social i pobresa 
energètica i el “Bo bebé”, han per-
dut un increment previst en 5.000 
euros per a cadascuna, així com 
les ajudes per a pensionistes en 
el bo de transport FGV, previst 
en 7.000 euros més. La partida 
d’Educació, per part seua, deixarà 
de veure’s augmentada en 83.000 
euros, que es repartien, sobre la 
base de la previsió, en 10.000 eu-
ros per a programes de beques 
com “Massamagrell Et Beca”, en 
la creació d’una Ajuda de Trans-
port per a estudiants dotada amb 
25.000 euros i en l’increment de 
les ajudes de beques guarderia i 
material escolar de 15.000 i 5.000 
euros, respectivament.

MASSAMAGRELL
FUNCIONARÀ AMB 
PRESSUPOSTOS PRORROGATS 



Las políticas por la igualdad 
y el firme compromiso con-
tra la violencia de género 

del Ayuntamiento de Mislata, a 
través de la concejalía de Políti-

cas de Igualdad, tienen su mayor 
momento de visibilización duran-
te las Jornadas de la Mujer por la 
Igualdad, que este año cumplen 
treinta y tres ediciones. 
  Hasta el 8 de marzo, cuando se 
conmemora el Día Internacional 
de la Mujer, la Casa de la Dona de 
Mislata -en colaboración con las 
asociaciones de mujeres de la ciu-
dad- programa un amplio abanico 
de actividades formativas, depor-
tivas y lúdicas para que las muje-
res se conviertan en las auténticas 
protagonistas de estas jornadas y 
donde el camino hacia una igual-
dad real es su motivación.
Un camino que en los últimos 
años ha dado grandes pasos en la 
localidad de L’Horta Sud. Misla-
ta se convertía hace dos años en 
una de las ciudades valencianas 

pioneras en contar con un Plan 
Integral de Igualdad, que además 
de ayudar a luchar contra la vio-
lencia de género, “permite educar 
en valores a los escolares, alcanzar 
la conciliación familiar y laboral 
y conseguir una ciudad donde 
hombres y mujeres sean libres e 
iguales”. Esas eran las palabras del 
alcalde de la localidad, Carlos Fer-
nández Bielsa, quien se muestra 
orgulloso porque “Mislata se ha 
convertido en un referente de po-
líticas de igualdad gracias a la ac-
ción, la colaboración y la defensa 
constante del empoderamiento de 
la mujer. El trabajo de la concejalía 
por hacer de estas jornadas un éxi-
to año tras año son la prueba del 
firme compromiso de Mislata por 
la igualdad”. 

Programación
La programación de las XXIII Jor-
nadas de la Mujer,que este año se 
celebran bajo el lema ‘Ni un paso 
atrás’, cuenta con diversos eventos 
como exposiciones, cine fórums, 
presentaciones de libros, teatro 
o una de las novedades de esta 
edición, la campaña de sensibili-
zación ciudadana ‘Demos Luz a la 
Igualdad’. A través de una serie de 
proyectores, los edificios y calles 
principales de la ciudad lucirán 
mensajes por la igualdad.
  Otras de las actividades más 
destacadas son los talleres sobre 
empoderamiento personal o lac-
tancia; la obra teatral Intronews, 

representada por la Asociación de 
Mujeres de Mislata, o la esperada 
salida cultural de mujeres, que 
este año se desplazaran a Cullera 
para disfrutar de una jornada de 

hermanamiento. Carmela Lapeña, 
concejala de Políticas de Igualdad, 
subraya el lema de las jornadas 
y lo pone en valor manifestando 
que “ningún paso atrás en recono-
cimiento de derechos, en generar 
oportunidades, en dar alas a la 
libertad de todas las personas, de 
todas las mujeres, para elegir qué 
quieren hacer con su propia vida”.
   Aunque sin duda, los dos princi-
pales actos se darán los días 7 y 8 
de marzo. El sábado, 7 de marzo, 
tendrá lugar la VII Carrera de la 
Mujer, una cita deportiva no com-
petitiva que año tras año reúne a 
casi un millar de personas y que 
sirve para recaudar fondos a favor 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer. Y por supuesto, el día 8, 
Día Internacional de la Mujer, que 
cerrará estas jornadas con una 
concentración y una marcha por 
la igualdad.

MISLATA FUE UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES DE 
LA COMUNITAT EN IMPLANTAR UN PLAN INTEGRAL DE 
IGUALDAD

Las XXXIII Jornadas 
de la Mujer en 
Mislata dan luz 
a la igualdad

‘Ni un paso atrás’, es 
el lema de este año 
para las Jornadas de 
la Mujer en Mislata 
con motivo del 8M

Miles de personas 
participan anualmente 
en la Carrera de la 
Mujer, que este año 
será el 7 de marzo

Redacción
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Amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona, que 
se celebra el pròxim 8 de 

març, la Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Manises ha or-
ganitzat diverses activitats per 
reivindicar el respecte i els drets 
socials de totes les dones. La regi-
dora d’Igualtat i Diversitat Sexual 
de l’Ajuntament de Manises, Ma-
ria Irene Camps (Podemos), ha 
volgut destacar “la importància de 
reclamar un dia en què es reconeix 
a totes les dones i la seua lluita per 
la integració igualitària en nostra 
societat”.
Les activitats arranquen ja aquest 
mes de febrer amb el taller “8 de 
març, Dia Internacional de les Do-
nes. Imprescindibles per a la Pau”, 
dirigit a l’alumnat dels IES i, que es 
realitzarà a la Casa Violeta en ho-
rari escolar. Es tracta d’una mos-
tra organitzada per Casa Violeta 
amb la col·laboració d’ACNUR, 
en la qual, podrem trobar imatges 
de dones africanes en situacions 
quotidianes per tal de poder abas-
tar tot tipus d’àmbits que confor-
men la vida de les persones, per 
treballar i integrar la igualtat de 
drets.

V Marxa
Diumenge 1 de març tindrà lloc la 
V Marxa “Dia Internacional de les 
Dones”, que eixirà des de la Casa 
Violeta a les 10.30 hores i anirà 
recorrent els diferents carrers 
del municipi. El mateix dia, a les 
11.30 hores, està programada al 
parc Els Filtres una màster class 
de zumba. Les inscripcions per a 
la marxa poden fer-se ja a través 
del següent enllaç http://bit.ly/
Marxa2020 i, a més a més, el dia 
de la marxa abans de començar 
aquesta, també existirà la possibi-
litat de fer un donatiu de manera 
presencial i aconseguir una sama-
rreta. Tota la quantia recaptada 
durant la jornada anirà destinada 
a una associació per a dones es-
portistes, concretament «Nosotras 
Deportistas», les quals dedicaran 

els diners arreplegats al foment 
d’iiniciatives esportives a la nostra 
localitat.
Dimarts 3 de març podrem as-
sistir a una conferència a càrrec 
d’Albert Millet, membre de l’equip 
tècnic d’ACNUR, a la Casa Violeta 
a les 12 hores. Dimecres 4 de març 
es realitzarà un Club de Lectura: 
“Història de dones”, a càrrec de 

Berta Fabra, a la Casa Violeta a les 
18 hores (places limitades, ins-
cripcions a partir del 24 de febrer 
presencialment a Casa Violeta de 
9 a 14 h, per telèfon al 961 54 51 16 
ext.9031 o per mail a igualdad@
manises.es). 
Per al dijous 5 de març està pro-
gramada una classe de biodansa 
“Bodyfulness” a càrrec d’Antonia 

Sajardo, també a la Casa Violeta a 
les 18.30 hores (places limitades, 
inscripcions presencialment a 
Casa Violeta en horari de 9 a 14 h a 
partir del 26 de febrer, per telèfon 
al 961 54 51 16 ext. 9031 o per mail 
a igualdad@manises.es)
Divendres 6 de març està previst 
que es realitze un dels actes ban-
dera de la setmana, la lectura del 

manifest del 8 de març, que tindrà 
lloc a la Casa de Cultura de Mani-
ses a les 12 hores. El mateix dia, 
podrem assistir a una representa-
ció teatral a l’Auditori Germanies 
a les 19.30 hores amb títol “Ca-
minando”, a càrrec de Sororidad 
Teatro (entrada gratuïta amb invi-
tació, punts de recollida a la Casa 
Violeta, Casa de Cultura i Auditori 
Germanies). També hi haurà un 
acte organitzat per la Regidoria de 
Joventut: “Nit d’artistes. Temàtica: 
Feminisme”, a la Casa de Cultu-
ra de Manises a les 22 hores. Les 
inscripcions es poden realitzar al 
Centre Juvenil Barri Sant Francesc 
“Les Simetes” o al mail cjbsfran-
cesc@gmail.com. En l’activitat 
poden participar joves d’entre 12 i 
30 anys i està dirigida a públic de 
totes les edats. 
Per tancar el calendari d’actes, dis-
sabte 7 de març s’ha programat un 
visionat i posterior debat de curts 
per la Igualtat, a càrrec de Paqui 
García (Associació per la Coedu-
cació), que se celebrarà a l’Auditori 
Germanies a les 18.30 hores (en-
trada gratuïta). Amb aquestes 
activitats, el consistori busca una 
vegada més mostrar el seu ferm 
compromís amb la participació 
ciutadana, la sensibilització i for-
mació en matèria d’igualtat de gè-
nere i l’apoderament de la dona en 
totes les esferes socials.
Des de fa quasi dos anys, Casa 
Violeta és un espai destinat a la 
transformació de les relacions 
de desigualtat de gènere exis-
tents entre la ciutadania i des del 
qual es promou la participació i 
presència de les dones en la vida 
política, econòmica, cultural i 
social del municipi. El departa-
ment d’Igualtat fa una gran tasca 
d’atenció, formació i assessora-
ment durant tot l’any atenent les 
necessitats de nombroses dones. 
Cal recordar que tots els diven-
dres, sempre amb cita prèvia, 
s’ofereix també un servei específic 
d’assessorament legal per a dones.

LA REGIDORIA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT HA ORGANITZAT 
DIVERSES ACTIVITATS PER REIVINDICAR EL RESPECTE I ELS 
DRETS SOCIALS DE TOTES LES DONES. ESTAN PREVISTES 

TAMBÉ ACTIVITATS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Manises programa 
nombrosos actes 

entorn el 8M

Redacció
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Foios celebra el 8 de Març 
amb dotze intensos dies on 
la programació va dirigida a 

tota la població, amb una atenció 
especial als més joves de la loca-
litat. A més, els actes organitzats 
han comptat amb el suport de 
nombroses entitats locals, cosa 
que demostra la implicació social 
que existeix a Foios contra la des-
igualtat entre homes i dones.
  Els actes del dia de la dona a Foios 
comencen el proper dia 1 de març 
amb el Concert de joves promeses 
de la música al Llar de la música a 
les 12.00h. El dia 2 de març tindrà 

lloc una xerrada  “La Salut Sexual 
integral, els Drets Sexuals fona-
mentals per al benestar de totes 
les persones.”  impartida per Dr. 
Vicent Bataller i Perelló, President 
de Sexòlegs Sense Fronteres. Serà 
al saló d’actes de l’Ajuntament de 
Foios a les 18.00h. 
  Per al dia 3 de març està previs-
ta la visita al cementeri medie-
val de València organitzada per 
l’Associació de Dones de Foios. 
El 4 de març seran les Calderes, or-
ganitza l’Associació de Dones.
  L’art també és molt important 
dins de la setmana de la dona de 

Foios, per això des del dia 4 fins 
al  13 de març  será posible visi-
tar l’Exposició feminista “Som 
Notícia” que compta amb obres 
d’artistes com  Antonia Carbonell, 
Amparo Santamarina i Pepa Arró-
niz.La inauguració será el 4 a les 
19.00 hores.
  El dia 5 de març hi hauran calde-
res, organitza l’Associació Ames 
de Casa Tyrius. Per al dia 6 de 
març està previst teatre. L’obra “A 
toda costa” serà a la Casa de Cul-
tura amb dues sessions: 18.30 i 
22.00 hores. L’activitat l’organitza 
L’Associació Ames de Casa Tyrius.

S. Tormo

Picanya: “Feminisme 
per a canviar el món”
El 8 de març de 2019, per 

segon any consecutiu, els 
carrers s’ompliren de cente-

nars de milers de dones. La cons-
ciència feminista ha arribat a totes 
parts. 
  Espanya se situa com el ter-
cer país més feminista del món, 
s’entén com aquelles persones 
que defensen i donen suport a la 
igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes. Així es defineix el 44% 
de la població espanyola, segons 
l’estudi internacional d’IPSOS 
portat a cap per al Dia Internacio-
nal de la Dona “Actituds Globals 
Cap a la Igualtat de Gènere”. 
La població espanyola és la més 
crítica a l’hora de valorar, si s’ha 
fet el suficient, per aconseguir la 
igualtat en àmbits com: l’atenció 
a les criatures i a la llar, el món 
laboral, les retallades, el govern i 
la política, els mitjans de comu-
nicació i l’educació. El 46% de les 

persones espanyoles consideren 
clau l’educació en les escoles per 
a aconseguir la igualtat de gènere 
(IPSOS).
Els tres principals problemes als 
que s’han d’enfrontar les dones, 
segons aquest estudi, són: la vio-
lència sexual, l’assetjament sexual 
i la violència física.
  Malgrat els avanços aconseguits, 
encara falta molt fer. En aquets 
sentit, us presentem el programa 
d’activitats “Els Dies de les Dones”, 
fruit del treball conjunt (Ajunta-
ment, Centres Educatius, Asso-
ciacions), que recull propostes 
diverses en les que LES PROTAGO-
NISTES SÓM TOTES LES PERSO-
NES, per a sensibilitzar a la ciuta-
dania amb la finalitat d’aconseguir 
eixa Igualtat real i, eliminar la 
violència i l’assetjament cap a les 
dones.

Redacció

LA REGIDORIA ORGANITZA NOMBROSES ACTIVITATS ADREÇADES A TOTS ELS PÚBLICS

Les associacions de 
Foios s’involucren en la 
programació del 8 de Març

  El 7 de març està previt una xe-
rrada  “  Elles, Compositores en la 
Música Antiga.” será al Llar de la 
Música a les 18h i compta com a 
ponent a Sabrina Martín Guinal-
do, profesora de Clavecín.  Al fi-
nalitzar la xerrada haurà berenar. 
L’activitat l’organitza l’Associació 
Dones de Foios.

Manifestació
El dia 8 de març, Dia Internacio-
nal de la Dona, tindrà lloc la ma-
nifestació pel dia internacional de 
la dona. L’eixida será des del Parc 
Rei en Jaume a les 12.00 hores, de 
vesprada será la manifestació pel 
dia internacional de la dona a Va-
lència.
  Continuen els actes a Foios el 9 
de març amb la  II Jornada Esport 
i Dona a la  Casa de Cultura a les 
10.00 hores. Per al dia 10 de març 
està previst teatre infantil “Sí que 
es pot”  de la companyia Esce-
noarts a la sala multiusos Centre 
Serveis Socials a les 17.30 hores, i 
per a finalitzar el 12 de març será 

la representació de textos literaris 
de dones per l’alumnat de l’IES 
Escultor en Francesc Badia en la 
Casa de Cultura a les 10.00 hores.
  Segons va explicar la regidora 
d’igualtat, Mónica Chirivella, “és 
important que les veïnes i veïns 
participen de tots els actes per di-
verses raons, la primera: perquè 
com sempre dic, el que no es par-
la, no existeix, així hem de dur la 
conversa feminista a totes les per-
sones i escoltar les veus de totes 
aquelles que vulguen participar. 
També perquè no sols la regido-
ria d’igualtat organitza actes en 
aquesta setmana, les dues asso-
ciacions de dones del poble (As-
sociació Dones de Foios i Tyrius) 
han estat treballant per aconseguir 
activitats que consciencien i/o 
anime aquesta setmana de reivin-
dicació i lluita. I per últim, perquè 
totes les activitats organitzades 
són de caràcter cultural, educatiu i 
reivindicatiu on totes les persones 
són benvingudes”. 



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 02 - FEBRER 2020

En aquesta edició:

DONES 
CIENTÍFIQUES 
I COM FER SLIME

Com ens agrada!

1. 
Col·loquem en un recipient 

de plàstic dues cullerades de 
cua blanca i afegim colorant 

alimentari del color que 
ens agrade, també li podem 

posar purpurina. El barregem 
fins que quede uniforme.

2. 
En un altre recipient afegim 

dues cullerades de detergent 
líquid i una d’aigua. A moure 

s’ha dit. El detergent líquid 
tipus Wipp Express.

3. 
Ara ajuntem les dues mescles 

i ho remenem fins que la 
barreja siga homogènia. Ho 

vam passar a les mans i el 
manipulem fins que siga més 

consistent

FEM UN SLIME
A CASA?

4. 
Ja el tenim?

LES SUPERHEROINES DE LA CIÈNCIA

L. López

L’11 de febrer es va celebrar 
el Dia Internacional de 
la Dona i la xiqueta a la 
Ciència, encara que en les 
universitats espanyoles el 
nombre de dones estudiant 
carreres és major o igual que 
el dels homes, en el terreny 
de la Ciència i la tecnologia 
són poques les xiques que 
opten per aquests estudis.

Per aconseguir que cada 
vegada siguen més les 
xiquetes que trien dedicar la 
seua vida a el camp científic 
o de les enginyeries, és 
important que coneguen 
la història d’algunes dones 
que van aconseguir grans 
avanços per a la humanitat. 

Per això, volem que 
vosaltres, xiquets i xiquetes, 
conegueu la vida d’aquestes 
tres dones: Ada Lovelace, 
Marie Curie i Margarita 
Salas. Elles van ser pioneres i 
van trencar barreres.

  Ada Lovelace
  Matemàtica i escriptora
  Londres, Anglaterra
  1815 – 1852

Ada va ser una xiqueta molt 
especial amb molta imaginació, 
era filla del poeta Lord Byron i 
d’una matemàtica, Anna Isabella 
Milbanke. Des de molt petita va 
mostrar interès per tot el que 
tingués relació amb els nombres i 
les fórmules matemàtiques. 
La seua amistat amb Babbage, 
creador d’una màquina que 
comptava nombres, li va fer 
intercanviar coneixements i li 
va fer pensar que els nombres 
servien per a alguna cosa més 
que per explicar, per exemple per 
enviar ordres. Ella es va convertir 
en la primera programadora de 
la història, un segle abans de 
l’aparició dels nostres actuals 
ordinadors.

  Marie Curie
  Científica
  Varsòvia, Polònia
  1867 – 1934

Marie va somiar sempre amb ser 
ciéntifica i ho va aconseguir. La 
seua vida no va ser fàcil, va haver 
d’abandonar el seu país on les 
dones no podien accedir a estudis 
superiors per a poder seguir amb 
la seua formació. I va anar a París 
on continuà els seus estudis de 
medicina. Allí va conéixer al seu 
marit, Pierre, que al costat d’ella va 
treballar per a la ciència. Marie va 
descobrir dos elements, el radi i el 
poloni; va desenvolupar la teoria 
de la radioactivitat i és l’única 
persona que posseeix dos premis 
Nobel en diferents disciplines: 
física i química. Gràcies a ella es 
van aplicar els raigs X a la medicina 
als hospitals de campanya de la 
Primera Guerra Mundial. 

  Margarita Salas
  Bioquímica
  Canero, Astúries
  1938 – 2019

Encara que va nàixer en una època en la 
qual la majoria de les xiques no realitzaven 
estudis universitaris, Margarita va tindre 
la sort de poder estudiar gràcies al suport 
dels seus pares. Ells tenien clar que tots els 
seus fills foren xics o xiques havien d’anar 
a la universitat.
Va decidir estudiar Químiques i no es va 
equivocar, ja que li entusiasmava treballar 
en un laboratori i investigar. El seu interés 
per la bioquímica li ho va despertar 
conéixer a Severo Ochoa. En la seua etapa 
universitària va conéixer al seu marit, 
i els dos, van dedicar la seua vida a la 
investigació científica. Primer van treballar 
a Nova York en el laboratori de Severo 
Ochoa, i després, van tornar a Espanya per 
a portar tot el que havien aprés i dirigir el 
seu propi laboratori. Van descobrir un 
munt de coses importants en el terreny de 
la biologia molecular. 

TORNEIG DE 
JOCS DE TAULA

28
FEBRER

Mikado, Cranium, Jungle Speed 
i molts més ...
(De 12 a 17 anys)

5
MARÇ

PAIPORTA

CUSTOMIZACIÓ I
RECICLATGE DE TEXANS

28 de febrer i 6 de març
17:30 – 20:00
Poliesportiu Planta Baixa

PÒSTERS PER AL 8 DE MARÇ

17:30 – 20:00
Poliesportiu Planta Baixa

28
FEBRER

TORRENT

29 de febrer i 1 de març
El món dels fòssils
Telèfon 961 255 152
Centre ambiental del Vedat

Diumenge 1 de març
Històries d’estels
d’11 a 13.30 hores
l’Hort de Trénor
Gratuït

Diumenge 8 de març
Món Aquàtic
d’11 a 13.30 hores
l’Hort de Trénor
Gratuït

7 i 8 de març
Carnestoltes
Telèfon 961 255 152
Centre ambiental del Vedat

BENETÚSSER

ALBORAIA

EXCURSIÓ A VALÈNCIA 7
MARÇ

visita a Gulliver +  
mascletà + visita cultural fallera
(De 12 a 30 anys)

TRIVIAL 11
MARÇ

18:00 – 20:00
Espai Jove

TALLER DE 
WARHAMMER

10:00 – 13:00
Espai Jove

TALLER DE XAPES 
PEL DIA DE LA DONA

4
MARÇ

dimecres 4 de març
17:00 – 20:00, Espai Jove.
diumenge 8 de març
09:30 – 14:00, La Patacona.

29
FEBRER

7-8
MARÇ



Aquest mes us proposarem 
una recepta saborosa i 
tradicional. A més, ho 
aneu a passar genial en 
la seua elaboració. Si sou 
molt xicotets és millor 
que us supervise un adult, 
pot ser el vostre “pinche”. 
Comencem?

Elaboració:

1En un recipient mesclem 
la carn, els ous, l’all picat, 
el julivert i el pa ratllat. 

Ara que tenim una espècie 
de massa li afegim una mica 
de sal i ens posem a fer les 
pilotetes, que seran les nostres 
mandonguilles.

2 El següent pas serà fregir. 
Calfem oli d’oliva en una 
paella i col·loquem amb 

cura les nostres mandonguilles, 
abans de posar-les en l’oli les 
passem per pa ratllat. Ja les 
tenim dauradetes? Perquè, 
prepararem la salsa.

3Sofregim la ceba i la 
carlota en una miqueta 
d’oli. Després, afegim 

la tomaca, que li posarem 
una culleradeta de sucre i 
una mica de sal. I en aquest 
moment, afegim les nostres 
mandonguilles ja cuinades, el 
tapem, i deixem tot a foc mitjà 
perquè es cuinen bé. Uns 20 
minutos, i ja estarà el plat llest. 
Per a acompanyar podem fer 
unes creïlles fregides, ja veureu 
com us encanta.
Ja están preparades les 
Mandonguilles amb salsa de 
tomaca, a menjar!!!

Quin és l’animal salvatge que més t’agrada?

SOPA DE LLETRES... SABIES QUE... A DIBUIXAR...

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

Les zebres són animals que s’alimenten d’herba, viuen 
en la sabana, en planes i zones boscoses d’Àfrica i poden 

arribar a viure més de 30 anys.

Els seus majors depredadors són els lleons.

Les ratlles del seu pelatge són un mecanisme de 
camuflatge ja que els permeten amagar-se entre les 

herbes encara que aquestes no siguen blanques i negres, 
perquè els felins no poden distingir els colors!

Un altre mètode de defensa de les zebres, com viuen en 
grups, és que les ratlles ‘unides’ confonen als carnívors ja 
que no poden distingir amb claredat  si es tracta d’un sol 

animal gegant o de diversos units.

El Meridiano sortea 4 entradas para 
Futuroscope (Francia)
SORTEAMOS 4 
ENTRADAS PARA 
FUTUROSCOPE 
(FRANCIA) CANJEABLES 
PARA CUALQUIER DÍA 
DEL AÑO (INCLUSO EN 
TEMPORADA ALTA).

El sorteo se realiza a través 
de la página de Facebook de 
El Meridiano, para participar 
sólo tienes que darle al 
«Me Gusta» a la página de 
Facebook de El Meridiano, 
comentar con quien irías y 
compartir la publicación 
del sorteo.

El lunes, día 2 de marzo, 
daremos el nombre de la familia 
ganadora de las 4 entradas, que 
podrán disfrutar del parque y 
de su nueva atracción Objetivo 
Marte, la primera montaña 
rusa del Parque pensada para 
toda la familia. Se trata de una 
atracción capaz de combinar 
tecnologías de vanguardia 
con una tematización sobre 
el espacio y su conquista. Se 
trata de la mayor inversión de 
la historia del Parque ya que su 
puesta en marcha ha costado 20 
millones de euros. La atracción 
estará abierta al público en 
marzo.

Esta nueva atracción permitirá 
al visitante ponerse en la piel de 
un futuro astronauta y medir sus 
habilidades para partir a una 
misión al planeta Marte. El pre-
show ludo-sensitivo incorpora 

distintos 
tests que permitirán 
evaluar la resistencia 
física de los 
visitantes que tendrá lugar 
en el módulo de contención. 
Campos electromagnéticos, 
erupciones solares, aceleración 
supralumínica, puntos de alta 
velocidad hasta los 55Km/h… 
Futuroscope pone toda su 
experiencia tecnológica al 
servicio de la creación de una 
montaña rusa familiar de nueva 
generación.

Futuroscope cumple años y lo 
hace aumentado su número 
de visitantes. En el 2019, un 
total de 1,9 millones personas 
disfrutaron del Parque. De 

los extranjeros que fueron a 
Futuroscope (Francia), los que 
más visitas hicieron provenían 
de Barcelona y País Vasco 
seguido de Madrid y Valencia

El Parque cuenta con 40 
atracciones para todas las 
edades y el espectáculo 
nocturno cada noche incluido 
en el precio de la entrada y 
creado por “Le Cirque du Soleil”. 
Además, disponen de 10 hoteles 
alrededor del parque, de una a 
cuatro estrellas, para alojarse. 
Todos a unos 12 minutos a pie.

RECETA:

Mandonguilles

Ingredients:

-  500 gr. de carn picada
-  2 ous
-  pa ratllat
-  sal
-  Julivert
-  Tomaca triturada 
-  2 carlotes en trossets molt 

xicotets 
-  una culleradeta de sucre per a 

llevar l’acidesa de la tomaca
-  oli d’oliva
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Cerca entre aquestes lletres 
7 animals salvatges

Solució: hipopòtam, girafa, elefant, lleó, zebra, antílop i cocodril.

SORTEO
4 ENTRADAS PARA 

FUTUROSCOPE 

En Facebook

EL MERIDIANO 
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