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ssives al nostre territori, una
notícia que presagia el principi
del fi, del que cada vegada estem més a prop.

EDITORIAL

Tornar als
orígens

No podem ni hem d’oblidar
d’on venim. 2020 ha estat un
any llarg i dur, amb restriccions, privacions i, sobretot,
ple d’incertesa. Ara, injectem
esperança amb les vacunes, en
un accés universal, equitatiu i
plenament inclusiu per a tota la
població que ja ha arribat a més
d’1.200.000 valencians i valencianes, el que representa més
del 93% de les dosis rebudes.

Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA

Sense pretendre-ho, la crisi sanitària i les restriccions han tret a la
llum velles costums, que potser
mai es degueren perdre.
L’horta, les marjals o les senderes
de les muntanyes de la comarca
s’omplin cada cap de setmana.
La naturalesa i els espais oberts
són ara més demandats que mai
per una ciutadania que porta més
d’un any convivint amb la anomeda no tan “nova normalitat”.
En El Meridiano d’aquest mes fem

un repàs pels llocs més transitats
de la comarca, als quals cada cap
de setmana acudeixen nombroses
persones, simplement a gaudir de
l’aire fresc.
Mai unes mesures van servir tant,
sense ser el seu objectiu, per a posar més en valor tot el patrimoni
mediambiental de la Comunitat
Valenciana i sobretot de la comarca.
‘Sense eixir de l’Horta” els mostra
els llocs més destacats.

Injectant
esperança
Maribel Albalat Asensi
Primera Tinent d’Alcaldia i
regidora de Cultura de Paiporta

É

s evident la bona marxa
del procés de vacunació
a la Comunitat. Hui per
fi podem anunciar i celebrar
l’inici de les vacunacions ma-

raper Rivadulla. Ja m’entenen, els guardians de les essències democràtiques.

Ciència i política (ficció)
Albert Ferrer - Universitat de València
Aquest mes que acaba ha estat de celebracions al nostre país: un any de
la declaració de l’estat d’alarma i tres
mesos de la primera persona vacunada contra la COVID-19. Un temps que
ha canviat els costums i ha augmentat
el desconcert i les incerteses amb milers d’infectats, ingressats i difunts. Un
lapse de contradiccions, prohibicions,
temors i negacions en què la ciència ha
entrat en les llars com mai no ho havia
fet –no sempre a través d’experts, sinó
de divulgadors, periodistes i comentaristes-de la mà de la política i els seus
professionals de l’embolic que avui
diuen una cosa, a l’altre la contrària i,
sempre, la que millor convinga als seus
interessos. Ningú (o quasi) no esmenta
que, en realitat, més que d’una i l’altra
de qui depenem més que mai és de les
multinacionals farmacèutiques, eixos
emporis privats que sempre guan-

yen i que es serveixen al seu antull
d’ambdues, com redivius portaveus
del Despotisme il·lustrat. Ja saben: tot
per al poble, però sense el poble.
Des dels mitjans s’han carregat les
tintes contra els negacionistes, també –de passada- contra els incrèduls i
tots aquells que, analitzant les dades
oficials i oficioses a l’ús, discrepaven legítimament per considerar-les
insuficients i/o esbiaixades. Ha prevalgut el criteri únic, cosí germà de
l’homogeneïtat i antítesi de la pluralitat de pensament i opinió. Només
hi ha una veritat, encara que aquesta
s’haja imposat tal qual dogma de fe i
per damunt de la llibertat d’expressió.
Eixa que, precisament, s’ha desvirtuat
calculadament en atribuir-li-la alguns,
gairebé en exclusiva, a personatges tan
barroers i de mig pèl com el polèmic

Ara mateix, encara no sabem com
aquest coronavirus aparegué en les
nostres vides (ni ho sabrem, no li peguen voltes), tampoc des de quan
exactament, ni les vertaderes víctimes
que ocasionà on féu acte de presència
(més del mateix), desconeixem les mutacions que constantment el fan més
letal, ignorem per què –malgrat les mesures profilàctiques emprades pertot
arreu- està iniciant-se una quarta onada, assistim desesperançats als efectes
secundaris de determinades vacunes,
eixes que -sí o sí- ens subministren
amb disciplina castrense… Mentrestant, l’OMS no cessa en advertir que
anem preparant-nos per a escenaris
semblants o de pitjors d’ara en avant.
Amb aquest estat de les coses, fa molt
de temps que els polítics deixaren el
vocabulari militar en el calaix. Allò de
tots units vencerem, açò és una guerra,
cal defensar-se i combatre a l’enemic
invisible, aplicar el toc de queda… pareix haver passat a millor vida. Com
també la nova normalitat, per desgràcia ja moneda d’ús corrent. Tanmateix,
per què l’utilitzaren abans i ho han
deixat de fer? És només una treva, un

Precisament gràcies a tot
aquest esforç, la Comunitat Valenciana té unes xifres molt positives, la millor en tot el territori espanyol, quant a nombre
d’hospitalitzats, de pacients a
l’UCI, nous contagis i incidència acumulada, amb només 36
casos per 100.000 en els últims
14 dies.
Les xifres ens ho mostren molt
armistici o, realment, l’avantsala d’una
mena de guerra biològica mig encoberta?
Creuran vostès, és normal, que qui
açò escriu és un pirat més d’eixos que
apareixen de tant en tant en la televisió, oportunament. La mateixa que,
fins fa només uns mesos, explotà fins
a la sacietat monstres mediàtics com
Trump, Bolsonaro i els seus respectius
seguidors, capaços inclús d’assaltar
el símbol de la sobirania nacional de
la primera potència del món després
d’un míting incendiari del seu propi
president electe renuent a acceptar la
derrota. Per cert, les seues conseqüències estan per veure’s a mitjà i llarg terminis per molt que es vulga fer creure
que allò forma part del passat.
Alemanya, després que altres països
nòrdics hagen vetat una de les vacunes,
ha fet el mateix i, en tot cas, ha canviat
la franja d’edat on fer-la efectiva; de la
mateixa forma que altres estats, que la
paralitzaren cautelarment, segueixen
administrant-la perquè
–estranyament- no han detectat entre els seus
milions de ciutadans greus efectes secundaris. Diuen que la ciència encara
no té resultats concloents i, per això
mateix, cal seguir vacunant sense des-
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clarament: les mesures funcionen. Aquestes són molt bones
notícies, però no podem perdre
de vista l’objectiu final d’aquest
procés de vacunació: la immunització de tota la població.
En moments difícils el que toca
és ser solidaris i col·laborar
tot el possible per superar la
crisi sanitària. No és moment
d’alarmismes ni de discussions.
És el moment de sumar i contribuir en aquesta causa comuna
en la que totes i tots hem de remar en la mateixa direcció.
Des de Paiporta ens unim a eixe
esperit de col·laboració i disponibilitat per a contribuir amb
el que necessiten les autoritats
sanitàries. Perquè tenim molt
clar i som molt conscients que
la Salut és el més important i la
primera de les prioritats a l’hora
d’aplicar totes les nostres polítiques econòmiques i socials.
Toca injectar esperança, i entre
totes i tots ho aconseguirem.
cans a mesura que arriben els lots. I és
que algunes prestigioses revistes científiques, on van publicant-se reputats
estudis entre d’altres que no ho són,
esdevenen més que mai l’oracle de
Delfos del que tothom depèn, menys
les farmacèutiques en les mans de les
quals estem.
Després de la crisi econòmica, aquesta
pandèmia suposa un nou gir de rosca
a aquella com a la salut mundial, una
mescla explosiva els efectes dels quals
s’evidencien nítidament a hores d’ara,
encara que les veritables conseqüències les anirem experimentant més
avant, qui sap si de forma més dramàtica a pesar de les milionàries ajudes i subvencions que puguen vindre
de la UE perquè no s’acabe d’ensorrar
tot.
Estem davant d’un escenari en què
apareixerà un nou ordre mundial?
Aquells països que aviat arriben a la
immunitat de ramat tindran avantatja o l’encapçalaran? Si fos així, quin
model triomfarà? Per contra, si en el
context global els desfavorits tradicionals van a ser-ho més encara a partir
d’ara, alguna cosa ens fa pensar que
d’aquesta catarsi van a eixir millor parats? Ciència i política (ficció).
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La descontaminación
de L’Albufera, a
expensas de una nueva
depuradora
LA EDAR DE PINEDO, SATURADA, EL COLECTOR
OESTE, INEFICIENTE, Y LA INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO, OBSOLETA

U

Tomás Laguarda

n enésimo estudio sobre el
sistema de canalización y
vertido de aguas residuales y pluviales en el entorno de
L’Albufera en L’Horta Sud, encargado por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competente en la materia, viene a dejar
la reivindicada descontaminación
del lago a expensas de la construcción de una nueva depuradora,
con ubicación cercana al polígono
industrial El Pla de Alcàsser como
posible mejor opción, además de
otras mejoras, al constatar lo que
ya es patente desde hace bastantes
años, que la EDAR de Pinedo está
saturada, que el Colector Oeste es
ineficiente y que la infraestructura
de saneamiento está obsoleta.
Hay que tener en cuenta que,
en dicho estudio, se señala la detección de “valores muy altos de
contaminación en los tramos del
Colector Oeste situados al sur del
Barranco del Poyo, asociados a
un mayor componente industrial,
que llegan a incumplir las ordenanzas de saneamiento”, destacando los ramales de Catarroja
Matadero y Beniparrell Industrial,
así como un “significativo aumento en la concentración de todos los
parámetros de contaminación en
el tramo final del colector, de Alfafar a Turia, en tiempo lluvioso”.
Ya en 2004, otro estudio, encargado por la Confederación Hidro-

Colector Oeste

gráfica del Júcar, sobre las infraestructuras hidráulicas del entorno
de L’Albufera, concluía que “para
disminuir la llegada de contaminantes al lago quedan muchos
problemas por resolver, como
conseguir la independencia completa de las acequias y las redes de
saneamiento de las poblaciones y
aumentar la capacidad del Colector Oeste, para evitar que alivie a
las acequias que acaban desembocando en el lago”.

Valores muy altos de
contaminación en los
tramos del Colector
Oeste situados al Sur
del Barranco del Poyo,
asociados a un mayor
componente industrial
En el actual estudio encargado por
la Generalitat Valenciana se especifica que el Colector Oeste tiene
problemas de aterramientos y aliviaderos cegados en el cruce con
el Barranco del Poyo, así como un
punto conflictivo con frecuentes
desbordamientos en Massanassa,
en el entorno de la Cooperativa
San Pedro, debido a “la poca profundidad del colector, la existencia

de elementos estructurales que
reducen la capacidad hidráulica
del colector (tritubo) y la incorporación aguas abajo del ramal de
Picanya (50% del caudal aprox.).
además de “discontinuidades en
las juntas de unión en el colector
que sugerían pérdidas de estanqueidad en la conducción”.
Otros problemas del colector indicados en el citado estudio son que
la estación de bombeo de aguas
residuales de Sedaví, junto con la
de Turia, “recogen la totalidad del
volumen generado en el sistema,
por lo que, cuando éste es superado durante los episodios de lluvia,
provoca desbordamientos en la
estación, no existiendo un cauce
receptor de los mismos, como sí
ocurre en la EBAR de Beniparrell,
en la cual, no obstante, se detecta
“posible insuficiencia de bombas
en el aliviadero”. Y que en el entorno de la empresa FRUSA, en Albal,
“se han detectado niveles de aterramiento elevados en el colector,
lo que explica los desbordamientos en este punto por capacidad
insuficiente”, mientras que en el
cruce bajo el canal de la balsa de
Silla se hay una “posible reducción
de la sección útil por cruce”.
Acequias como desagües
En cuanto a las acequias, se destacan “interferencias con la de
Favara y la Real del Júcar, siendo
“especialmente problemática la

ABRIMOS

UN NUEVO CANAL DE

COMUNICACIÓN
Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con
las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este enlace
y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.

interferencia con la de Favara, al
existir numerosos brazos en uso
que atraviesan el casco urbano”.
Asimismo, se resalta que las acequias “son la vía tradicional de salida de las pluviales en municipios
al norte del Barranco del Poyo”, y
que los municipios al sur del barranco “han desviado las acequias
del entramado urbano, mejorando
notablemente el problema, como
es el caso de Catarroja, donde se
emplea un colector de pluviales de
la zona industrial como by-pass de
la Acequia de la Rambleta, punto
negro de la zona”.
Obras de Acuamed
En el caso de la Acequia de Favara
se mencionan las obras en ejecución a cargo del organismo estatal
Acuamed, parte de las cuales es la
construcción de nuevos ramales
para “derivar agua limpia aguas
abajo de los cascos urbanos, hacia
las zonas de riego al este de la V-31,
e interceptar tramos desconectados al oeste de la V-31 que interfieren con la red de saneamiento”.
En este sentido, se señala que hay
“nuevos ramales con ejecución
incompleta y dispar, necesarios
para la desconexión con la red de
saneamiento y reducir vertidos a
la Albufera”, y “acequias sifonadas
bajo los nuevos ramales”, así como
“problemas en la evacuación de
pluviales y necesidades de mantenimiento y limpieza”.

Otra parte de las obras de Acuamed, de las cuales se recalca la
necesidad de su finalización, es la
construcción de nuevos colectores
interceptores hacia los depósitos
de tormenta, sobre los cuales se
menciona en el estudio que quedaban por ejecutar “los tramos
que presentaban mayor paralelismo con la V-31 (depósitos de Beniparrell y Catarroja), así como “las
conexiones con el Colector Oeste
y ramales”.
Desconexión de Pinedo
El estudio encargado por la Generalitat Valenciana, con su propuesta de construcción de una
nueva depuradora, lleva implícito el objetivo de la desconexión
con la de Pinedo de todo o parte
del sistema de saneamiento del
entorno de L’Albufera en L’Horta
Sud y, por tanto, del propio Colector Oeste, el cual se plantea incluso convertirlo en “elemento de
evacuación de las aguas pluviales
hacia distintos medios receptores”, como el Nuevo Cauce del Turia. No obstante, hay cuatro opciones de desconexión, al 100%,
al 93%, al 87% y al 58%.
Esta propuesta coincide además con la renuncia de la Generalitat Valenciana al proyecto de
ampliación de la depuradora de
Pinedo, que había encontrado
oposición en el Ayuntamiento de
Valencia.
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L’Horta comptarà amb 18 nous centres
de dia i residències públiques
EL PLA DESTINARÀ EN
LA COMUNITAT 561
MILIONS D’EUROS
A 247 PROJECTES
QUE PERMETRAN
CREAR 6.600 NOVES
PLACES PÚBLIQUES EN
RESIDÈNCIES I CENTRES
DE DIA

E

S. Tormo

l
Pla
‘Convivint’
d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 suposarà una inversió de 561 milions
d’euros per a la reforma o posada
en marxa de 247 instal·lacions en
la Comunitat Valenciana, que permetran la creació de 6.600 noves
places públiques en residències
i centres de dia per als col·lectius
més vulnerables, com les persones
grans, amb diversitat funcional o
usuàries de prestacions relacionades amb la salut mental.
L’Horta
En la comarca de l’Horta el nous
centres estaran ubicats: Meliana,
Rafelbunyol, Paterna, Paiporta,
Mislata, Alfafar, Picanya, Quart de
Poblet, Catarroja, Xirivella y Alaquàs.
El pla es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com amb
els procedents de les ajudes europees i d’algunes aportacions municipals.
Serveis socials
El president de la Generalitat ha
assenyalat que la posada en marxa d’aquest pla permet parlar de
«moment històric», perquè suposa
desenvolupar una «eina potent»
de consolidació de l ‘ «estat social
valencià» que seguirà combatent
el «forat negre» en què , segons
ha assenyalat, anteriors governs
havien sumit als serveis socials,

sobre els quals pesava una «diferència catastròfica», en termes
de convergència, amb la mitjana
estatal de despesa.
Ximo Puig s’ha referit a més
a la rellevància de l’objectiu
d’universalització dels serveis socials que es persegueix amb aquest
pla, que permetrà aconseguir una
societat «més cohesionada» i «més
humanitzada», i, per tant, també
«més decent».
«Res és més important per a una
societat que la convivència» i la
justícia basada en la cohesió social, ha manifestat el cap de Consell en relació amb els principis
en què es basa ‘Convivint’, i ha
subratllat a més que les actuacions que es duran a terme dins
d’aquest programa permetran
comptar amb una xarxa de recur-

PLA CONVIVINT
INFRAESTRUCTURES NOVES PER A PERSONES MAJORS DEPENENTS

Meliana
Rafelbunyol
Paterna
Paiporta
Mislata
Alfafar
Picanya

sos integrats, definits d’acord amb
necessitats reals i sense espai per a
l’arbitrarietat.
Per la seua banda, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha destacat
la importància d’un ambiciós
pla que impulsarà la construcció
de centres públics i la reforma
d’instal·lacions que, en molts casos, portaven més de 30 anys sense
cap tipus d’actualització i que ara
s’han d’adaptar als nous models
convivencials que inclouen els
aprenentatges adquirits durant la
COVID-19 i que situen les persones en el centre.
Oltra ha afirmat que aquest pla,
a més, funcionarà com a tractor
de l’economia valenciana des de
«d’una perspectiva feminista»,
basada en la revalorització de les
cures i l’economia de l’criar, cuidar

Centre de Dia
Centre de Dia
Residència i Centre de Dia
Centre de Dia
Residència i Centre de Dia
Residència i Centre de Dia
Residència i Centre de Dia

INFRAESTRUCTURES NOVES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Paterna
Massamagrell Quart de Poblet Catarroja
Xirivella
-

Residència i Centre de Dia
Residència i Centre de Dia
Centre Ocupacional i de Dia
Residència
Residència

INFRAESTRUCTURES NOVES PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Horta Nord
Alfafar

Oltra ha afirmat que
aquest pla funcionarà,
a més, com a tractor
de l’economia
valenciana

-

- CEEM
- CEEM i CRIS

INFRAESTRUCTURES NOVES PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Horta Nord
Alaquàs
Alfafar
Horta Sud

-

Centre de Dia d’Inserció Sociolaboral
Punt de Trobada Familiar
Punt de Trobada Familiar
Centre de Dia d’Inserció Sociolaboral
Dades de la Conselleria

i guarir; i que es preveu que puga
crear més de 3.500 llocs de treball
directes des d’una òptica de «qualitat i estabilitat».
Mapa de necessitats
El pla Convivint d’Infraestructures
de Serveis Socials 2021-2025 s’ha
elaborat a partir d’un mapa de necessitats, un treball realitzat des
de l’Institut Valencià de Formació,
Investigació i Qualitat dels Serveis
Socials, a través d’una metodologia pionera a Espanya i que ha
tingut en compte tant indicadors
socials i poblacionals com de vulnerabilitat i edat, així com la demanda efectiva de recursos.
Aquestes variables són les que
han guiat el desenvolupament del
pla Convivint, que s’ha traçat des

Actualmente tengo una cuenta en una caja de ahorros y todos los meses me cobran
7€ de mantenimiento, ¿quería saber si es correcto que me cobren dichas cantidades
mensualmente?
En relación con la consulta que nos plantea sobre los gastos de mantenimiento, indicarle
que deberá estar a las cláusulas del contrato de apertura de la cuenta que firmó en su día.
Cada entidad debe tener publicadas sus propias comisiones, aunque dependiendo del tipo
de cuenta, se aplican unos gastos de mantenimiento u otros.

dels principis de transparència i
participació, i en el qual han participat les diputacions i els ajuntaments a través de l’Òrgan de
Coordinació i Col·laboració Administrativa (OCCI), que ha sigut
l’encarregat de consensuar totes i
cadascuna de les actuacions incloses en el pla.
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DIPUTACIÓ
LLIUREN A LES FAMÍLIES LES
RESTES DE 17 PERSONES
ENTERRADES EN LA FOSSA
127 DE PATERNA
La delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València va
participar en el lliurament de les
restes de 17 víctimes de la repressió franquista a les seues famílies
en el cementeri municipal de Paterna. L’acte s’emmarca en el projecte d’excavació i exhumació de
la fossa comuna 127 del cementeri
de Paterna, subvencionat íntegrament per la Diputació amb una
mica més de 200.000 euros.
El responsable provincial de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, ha
assistit a l’acte al costat de la consellera de Transparència i Qualitat
Democràtica, Rosa Pérez Garijo,
el vicepresident de la Diputació i
alcalde de Burjassot Rafa García,
la diputada provincial i regidora
a Manises Pilar Molina, membres del consistori local i alcaldes
i regidors de diferents municipis
valencians que, igual que García
i Molina, compten amb víctimes
que van ser enterrades en la fossa
comuna 127 de Paterna.
Recuperació
El projecte va arrancar en 2018
amb l’objectiu d’exhumar, recuperar, estudiar i identificar fins a 143
cadàvers de persones afusellades
en tot just dos setmanes en 1940
i enterrades en tres saques en la
fossa comuna 127 del cementeri de la localitat de L’Horta Nord.
L’anàlisi genètica ha permés identificar a 17 víctimes, totes elles homes i amb traumatismes i ferides
que evidencien una execució per
afusellament i l’ús del tir de gràcia.

Equitat territorial
La cobertura de les necessitats i
l’avançament cap a l’equitat territorial són dos dels objectius
d’aquest projecte, juntament amb
la finalització d’obres pendents de
plans posats en marxa per governs
anteriors, i la lluita contra el despoblament, impulsant la posada
en marxa de serveis de proximitat
en l’àmbit rural i d’interior..

Por lo tanto, deberá comprobar si en el contrato se estableció la bonificación de dichos gastos
de mantenimiento, vinculados a la domiciliación de determinados servicios domiciliados como
nómina o pensión, seguros, pago de la cuota de la hipoteca, etc. En caso de no disponer de
dicha documentación, puede dirigirse por escrito a la entidad a fin de que acrediten el cobro
de los importes por gastos de mantenimiento. Si no obtiene respuesta, o la respuesta fuera
negativa, puede acudir a los organismos de consumo públicos o privados para la realizar la
correspondiente reclamación, aportando la documentación correspondiente.

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org
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Sanidad abre los
grandes centros
de vacunación en
Comunitat
LA CONSELLERIA HA HABILITADO CUATRO
GRANDES CENTROS DE VACUNACIÓN EN LA
COMARCA, A LOS QUE SE SUMARÁN NUEVOS
CUANDO LLEGUEN MÁS VACUNAS

L

Redacción

a Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
ha abierto esta semana los
grandes centros de vacunación
de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, así como los 18
puntos de vacunación específicos
y los consultorios de las 48 Zonas
de Salud Básicas de los diferentes
Departamentos de Salud para vacunar a la población valenciana
frente al coronavirus, en una jornada en las que la inoculaciones,
según ha resaltado la consellera
Ana Barceló, se han realizado de
forma ágil.
Según ha manifestado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, “el
proceso de vacunación a toda la
población de la Comunitat Valenciana está transcurriendo a buen
ritmo y de forma ágil”, y ha señalado con respecto al inicio de la vacunación masiva que “es un gran
día para la sociedad valenciana,
un día histórico, porque seguimos avanzando en la inmunización frente al coronavirus y, entre
todos, conseguiremos poner fin a
esta pandemia”.
Barceló ha mostrado también su
agradecimiento a los y las profesionales y al personal que forma
parte de los equipos de vacunación “porque desde el principio
han mostrado una gran profesionalidad, y están trabajando de

forma incesante para que todo el
proceso de vacunación transcurra de forma ágil y eficiente”.
Previsión
La previsión es que se administren más de 30.000 dosis esta
semana en los cuatro grandes
puntos de vacunación (Castellón, Valencia y Alicante) que han
arrancado su actividad. También
se van a administrar 185.000 dosis a lo largo de todos los puntos
y centros de salud habilitados.
En concreto, 68.000 son primeras dosis para personas de 70 a 79
años, un segmento de edad que
también recibirá 55.000 segundas
dosis.
Janssen
Por otra parte, las 14.600 vacunas
de Janssen destinadas a la Comunitat Valenciana, llegan a Valencia y la intención de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública era, a ser posible, iniciar
su inoculación 23 de abril.
Transporte
Los Ayuntamientos de Benetússer, Sedaví, Alfafar y Llocnou de la
Corona han puesto en marcha un
servicio especial de autobús para
acercar a los vecinos al punto de
vacunación asignado que es el
ubicado en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias.

PUNTS DE VACUNACIÓ
MUNICIPI

CENTRE DE VACUNACIÓ

HORTA NORD
Albalat dels Sorells
Alboraia
Albuixech
Alfara del Patriarca
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
El Puig de Santa María
Emperador
Foios
Godella
La Pobla de Farnals
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Paterna
Puçol
Rafelbunyol
Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa

Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Sagunto
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Sagunto
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Paterna
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias

VALÈNCIA
València
HORTA SUD

Ciudad de las Artes y las Ciencias y Paterna

Alaquàs
Albal
Alcàsser
Aldaia
Alfafar
Benetússer
Beniparell
Catarroja
Lloc Nou de la Corona
Manises
Massanassa
Mislata
Paiporta
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Sedaví
Silla
Torrent
Xirivella

Xirivella
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Torrent
Mislata
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Xirivella
Xirivella
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Mislata
Xirivella
Mislata
Torrent
Torrent
Torrent
Mislata
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Xirivella
Torrent
Xirivella
Dades de la Conselleria de Sanitat
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QUART DE POBLET
EL AYUNTAMIENTO PAGA
EL TOTAL DE LAS AYUDAS
PARÉNTESIS
El objetivo principal era que el
dinero llegara cuanto antes a las
cuentas de los vecinos y vecinas y,
por eso, el Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha pagado el total de las
Ayudas Paréntesis del Plan Resistir a las empresas y autónomos
que lo habían solicitado. El Consistorio ha abonado 312.000 euros
en tiempo récord y ha sido uno de
los primeros municipios en resolver los expedientes de las Ayudas
Paréntesis.
Además, más del 85% de las solicitudes se han aprobado y tan sólo
veinticinco se han tenido que desestimar, la mayoría de ellas por no
pertenecer a las actividades económicas incluidas en la orden de
la Generalitat Valenciana. El grueso de las ayudas se han destinado
a hostelería, restauración, ocio
nocturno, turismo así como las relacionadas con la creación artística, cultural o las vinculadas con el
deporte y el entretenimiento.
Sin embargo, el Consistorio es
consciente que hay otros muchos
sectores castigados por la pandemia. Por ello, se ha marcado como
objetivo prioritario sacar una
nueva convocatoria de las ayudas
Paréntesis con el remanente de la
primera fase para que se puedan
beneficiar otros negocios como el
taxi o los comercios tradicionales.

QUART DE POBLET
VUELVE EL TALLER DE TEATRO
MUNICIPAL
Quart de Poblet ha retomado el
Taller de Teatro Municipal, un referente cultural en el municipio.
Hace más de treinta años que la
concejalía de Cultura organiza
esta actividad que llega a toda la
ciudadanía, desde los más pequeños hasta las personas más mayores.
Este año se han puesto en marcha
dos grupos infantiles, un grupo
para jóvenes y adolescentes, que
tienen entre 13 y 17 años, y dos
grupos para personas adultas.
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L. López

n dels aspectes positius
que ha portat amb si la
pandèmia de la Covid-19
ha sigut la posada en valor dels
espais naturals. Oci saludable que
ajuda a gaudir de la naturalesa. La
idea de passar temps a l’aire lliure
ha fet que es redescobrisquen i
posen en valor racons de la nostra comarca. Cada cap de setmana
trobem visitants en tots i cadascun
d’aquests espais. El tancament
perimetral de la Comunitat Valenciana també ha contribuït al fet
que ens moguem i explorem llocs
pròxims a la nostra llar.
L’Albufera
Un dels llocs més atractius que
trobem a la comarca és el Parc Natural de l’Albufera. Albal, Alfafar,
Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví i Silla, són les localitats
que comprenen el territori. Més
municipis formen part del parc
natural però nosaltres ens centrem en la comarca de l’Horta.
El Port de Catarroja és un dels
racons d’accés a l’Albufera, un
preciós lloc on pots gaudir d’un
tranquil passeig amb barca o a
peu al costat del seu embarcador.
Al costat de l’entrada del port de
Catarroja es troba un panell amb
cadascun dels elements que disposa el port, així com, més endavant, un itinerari interpretatiu de
l’anomenada “ruta blava”, un recorregut d’uns quasi 4 quilòmetres
en línia recta que té com a inici el
port de Catarroja i com a final el

Un racó de l’Horta que
s’ha recuperat gràcies
a una subvenció de la
Diputació ha sigut la
Marjal de Massamagrell
amb la recuperació de
sendes
El Port de Silla és un altre dels paratges especials de la comarca. Un
passeig pel port, ens pot fer passar
una estona agradable en contacte amb la naturalesa, el cultiu de
l’arròs, i un seré passeig amb barca
amb unes vistes immillorables.
En aquests moments s’estan
desemvolupant obres de millora
de les instal·lacions. Ja hem fet una
passejada en barca, hem contemplet l’entorn i hem caminat entre
arrossars, ara podem observar la
seua fauna. L’Albufera és un paradís per a observar ocells.
Hi ha milers d’ocells, 350 espècies,

Port de Catarroja

Marjal de Puçol

Marja de Massamagrell

L’Albufera i les marjals
de Massamagrell i Puçol,
tresors de l’Horta
PARATGES DE FOTOGRAFIA AL COSTAT DE CASA
sent les més comunes les anátidas, els corbs de mar, les garses o
l’arpella.
Marjal
Un racó de l’Horta que s’ha recu-

perat durant aquests mesos ha
sigut la Marjal de Massamagrell,
els treballs de condicionament
d’aquest espai han consistit principalment en neteja, desbrossament i recuperació de sendes,

millora d’un ‘ullal’, creació d’una
zona d’esplai amb taules de pícnic, cartelleria i aparcabicicletas, i la instal·lació d’una caseta
d’observació d’ocells.
L’adequació mediambiental de

EL MERIDIANO L’HORTA
TOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:

www.elmeridiano.es

l’espai ha servit perquè la ciutadania s’acoste a conéixer aquest
paratge.
A l’Horta Nord també trobem
un espai protegit zepa (zona
d’especial protecció per als ocells),
un aiguamoll d’extraordinari valor
situat entre els termes municipals
de Puçol i Sagunt, és la Marjal dels
Moros.
Miradors
Disposa de diversos miradors, una
passarel·la de fusta sobre l’aigua,
un bell recorregut interio, que estarà tancat o clos en èpoques de
nidificació, i unes vistes immillorables que fusionen mar i aiguamoll. És un dels llocs de la comarca que més visites ha rebut des del
tancament perimetral.
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La Mancomunitat impulsa el
potencial turístic de l’Horta Sud
CULTURA, PATRIMONI, GASTRONOMIA, HORTA, FESTES O NATURALESA ESTAN
#PROPDETU

L

Laura López

a Mancomunitat de l’Horta
Sud vol impulsar el seu
potencial turístic a través
de la marca Turisme Horta Sud.
Una nova marca que mostra les
excel·lències d’una comarca amb
grans atractius: cultura, patrimoni, gastronomia, horta, festes o
naturalesa.
Per dur a terme la promoció ha
realitzat un vídeo #PropDeTu que
repassa el nodrit patrimoni històric, cultural, natural i industrial
de la comarca.
Començant el recorregut, per
les torres que durant dècades van
servir com a cinturó defensiu de
València i que van ser construïdes
en època andalusí; com la Torre
Espioca de Picassent, la Torre del
Castell de Torrent, la Torre musulmana de Silla o la Torre àrab
d’Albal, totes elles es poden explorar a la ruta de les quatre torres.
Patrimoni
Un altre símbol del patrimoni cultural de l’Horta Sud és el Castell
d’Alaquàs, que data del segle XVI
i és una majestuosa construcció
que s’ha convertit en un dels centres culturals més importants de la
Comunitat Valenciana. S’hi duen a
terme nombrosos esdeveniments i
activitats culturals.
Un dels llocs més insòlits de la
comarca es troba en Beniparell, és
un Claustre de Carmelites del segle XVIII al costat de l’Església de
Santa Bàrbara.
Ceràmica
Una comarca que ha sabut modernitzar-se i ser un referent en el sector de la indústria de la Comunitat.
On Manises ocupa un lloc destacat per ser un lloc on s’ha treballat la ceràmica generació darrere
generació de forma artesanal. On
Aldaia s’erigeix com a capital del
palmito, no obstant, al municipi es
troba el Museu d’aquest complement, que és l’únic d’Espanya de-

dicat de forma integra a l’artesania
del ventall.
El patrimoni industrial de la comarca disposa d’emplaçaments

La Mancomunitat vol
impulsar el potencial turístic
de la comarca a través de la
marca Turisme Horta Sud

que contribueixen a mostrar exposcions i activitats, conservant
l’essència dels espais. Aquest és el
cas del Museu de la Rajoleria de
Paiporta, antiga fàbrica de rajoles
que s’ha convertit en un espai on
es treballa dia a dia en la recuperació del patrimoni etnològic, al mateix temps que pretèn dinamitzar
la cultura del municipi.
Museus
Per conèixer la història de la comarca un lloc fonamental es troba a Torrent, és el Museu Comarcal Josep Ferrís March, centre de
conservació, difusió, investigació
i exposició del patrimoni cultural de la comarca, implicat en la
dinamització social i cultural del
seu territori, basant-se aquells elements que històricament han definit la personalitat de l’Horta Sud
i constitueixen els seus senyals
d’identitat.
El museu es troba instal·lat en ca
l’Estudiant de Boqueta, una antiga
casa de llauradors construïda durant la primera dècada del segle
XX.
Gastronomía
La gastronomia també és un dels
encants de la comarca, on desta-

quen els seus deliciosos arrossos,
el gustós all i pebre, els embotits
de Xirivella o dolços com el Plat de
Glòria de Alcàsser.
Festes
Les seues festes també són un gran
reclam tant per als visitants com
per als seus propis veïns i veïnes.
Les Falles, la Setmana Santa, els
Moros i Cristians inunden els seus
carrers de música, pólvora i color.
Una festa genuïna és la passejà de
Sant Onofre a Quart de Poblet, patró de la localitat, aquesta celebració té el seu origen en 1623.
Quant a la Setmana Santa, destaquen les de Torrent i Benetússer,
que omplen els carrers de l’Horta
de passió, fe i tradició. A més, la
Setmana Santa de Benetússer és
d’Interès Turístic Provincial per
les seues extraordinàries representacions.
Un altre al·licient festiu de la comarca és el Festival Mac de Mislata, art i activitats per a tots els públics a peu de carrer.
Els Moros i Cristians també tenen una tradició molt arrelada a
l’Horta Sud, un exemple es pot
gaudir a Sedaví.
Bicis
Tots els municipis de la comarca
estan potenciant l’ús de la bici,
un mitjà de transport no contaminant com a alternativa a l’excesiu i
abussiu ús del cotxe.
Un exemple pot ser a Picanya,
on la xarxa de carril bici, a més de
giravoltar tot el nucli urbà, permet un accés directe als pobles
veïns de Torrent i Paiporta i també
l’enllaç amb el barri de Sant Isidre
a València.
En darrer lloc destaquen els seus
espais naturals, l’enorme riquesa
natural del Parc de l’Albufera a Catarroja, Alfafar, Silla o Massanassa,
és un reclam que s’ha revaloritzat
més si és possible durant la pandèmia i que permet gaudir d’un
lloc únic.

Imatge de l’horta productiva de la comarca

Tradicional toc de campanes

Representació Setmana Santa a Benetússer

Torre d’Albal
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Redescobrint
paratges naturals
i rutes per les
muntanyes de
l’Horta
ELS PULMONS VERDS DE L’HORTA PLE DE
PASSEJOS I RUTES A L’AIRE LLIURE
Esport a la Calderona

L. López

S

eguint amb les possibilitats
que ofereix la natura a la comarca, un altre lloc per a realitzar excursions és la Serra de Perenxisa a Torrent. El Pla de Toxar a
326 m, màxima altitud del paratge
i de l’Horta Sud mostra bones vistes de l’Albufera i de la Plana de
Quart. A Torrent també, podem
acostar-nos a respirar aire pur a
el Vedat, allí podrem recórrer en
família qualsevol de les seues rutes o simplement gaudir d’aquest
espai natural. La Muntanya de el
Vedat és l’elevació de Torrent més
pròxima a la mar i al nucli urbà,
representa una superfície pròxima a les 49 Ha i arriba com a cotes
màximes als 143 m al Balcó de el
Vedat ja els 132 en la Torreta. El
seu alt valor paisatgístic ve dau per
l’excel·lent conservació dels seus

boscos en els quals trobem arbres
de gran port mesclats amb un estrat arbustiu molt variat, en el qual
hi ha presència de fauna diversa,
en la qual destaca per la seua especial importància la representació de l’avifauna.
La Costera de Puçol
Aquest és un enclavament vinculat històricament al gaudir de
la naturalesa. per part dels veïns
de Puçol, ja que és l’únic reducte
natural dins d’una zona densament poblada i urbanitzada. Té
una extensió de 66 hectàrees i està
formada per materials del Triàsic
amb una altura de 162 metres situada a només 4 quilòmetres de
la platja de Puçol i constituïda
pels últims contraforts de la Serra
Calderona. La Costera és la culminació de l’eslògan “Puçol, entre mar i muntanya”. La vegetació

està formada per la típica garriga
mediterrània, de pins, carrasques,
garroferes i oliveres. Tot això la
converteix en una zona de gran valor paisatgístic, botànic, ecològic i
geomorfològic.
La Vallesa i la Canyada
En el terme municipal de Paterna
existeixen àmplies zones muntanyenques i boscoses que discorren paral·lelament al Túria,
especialment en la zona de La
Canyada, conformen un hàbitat
d’extraordinària qualitat no sols
per a gaudir el seu paisatge que es
presenta davant nosaltres sinó per
la transcendència que posseeix
per a la conservació de l’entorn.
Entre elles es troba La Vallesa,
declarat espai natural protegit.
Amb més de sis hectàrees, aquesta
meravellosa extensió alberga una
abundant població de pins i ma-

ABRIMOS

UN NUEVO

CANAL DE
COMUNICACIÓN
Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con
las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este
enlace y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva

tolls típics dels boscos mediterranis com a timó, romer, carrasca o argilaga. L’aroma de la

Un dels pulmons
verds de major valor
mediambiental, el Bosc
Mediterrani d’Albal
frondositat, la vista d’un paisatge
tan grat, la respiració d’aire pur i la
tranquil·litat, suposen tot un plaer
per als nostres sentits. També cal
destacar la Lloma de Betxí, un poblat de l’Edat del Bronze situat en
el paratge de la Vallesa de Mandor
i datat entre el 1800 i el 1300 a.C,
conserva les restes d’una gran edi-

ficació amb tres habitacions.
Albal
Un dels pulmons verds de major valor mediambiental, el Bosc
Mediterrani d’Albal ha reobert les
seues portes. L’Ajuntament d’Albal
ha ressaltat que el paratge no és
una zona de passatemps sinó un
espai de divulgació ecològica.
La Devesa del Saler
És un bosc típicament mediterrani que es troba entre l’Albufera i la
mar. En total més de 800 hectàrees
de plena naturalesa. La Devesa del
Saler és un lloc privilegiat per a
l’observació d’aus i observació de
la fauna, com L’Estany del Pujol,
la marjal del Saler, o la mateixa albufera. També és un emplaçament
ideal per gaudir de diferents rutes
senderistes, algunes de fins a 4
quilòmetres on és possible recórrer La Devesa de nord a sud.
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P

er seguir coneixent l’Horta us
proposem una ruta senderista als Camins del Carraixet,
una bona opció que trien moltes famílies els caps de setmana. Per a qui
no conega els Camins del Carraixet estan formats per una sèrie de
rutes, con un recorregut de 28 km,
que connecten els quatre pobles de
la Mancomunitat (Alfara de la Patriarca, Vinalesa, Foios i Bonrepòs i
Mirambell). Es tracta de rutes senzilles senyalitzades a partir de panells
informatius i fites, i amb punts d’inici
marcats en cadascun dels municipis.
A la pàgina principal de la web de la
Mancomunitat s’ha habilitat un visor
cartogràfic amb un mapa referit als
camins i informació referent a cadascun dels punts d’interès. En aquesta
zona de la comarca també tenen les
seues pròpies rutes els municipis
d’Almàssera, Meliana i Albalat dels
Sorells.
Recórrer el Parc natural de Túria ja
siga passejant en família o fent esport
ens permet apropar-nos a conèixer

Gaudint de la natura en els
camins del Carraixet i el
Parc Natural del Túria
QUART DE POBLET PROMOU LA RUTA DE L‘AIGUA

Recórrer el Parc
Natural de Túria, ja
siga passejant o fent
esport, ens permet
apropar-nos a conèixer
paisatges mediterranis
de gran interès ecològic

La zona compta amb carrils bici que passen per plena horta

paisatges mediterranis de gran interès ecològic, dominats per boscos
de pins i matolls, la excepcional ribera del riu i la presència extraordinaria
de la poderosa horta valenciana, que
aprofita l’aigua del Túria per créixer.
Parc del Túria
El parc natural s’estén per les comarques de l’Horta, El Camp de Túria
i Els Serrans. Un recorregut des de
la ciutat de València fins a Pedralba. Les poblacions de la comarca
de l’Horta per les quals discurre són
Mislata, Quart de Poblet,
Manises i Paterna
Quart de Poblet, capçalera del
Parc natural, alberga un Centre d’Interpretació del Parc, una
passarel·la i un hort ecològic. Pel que
fa al centre, és totalment accessible
per a tothom gracies a les rampes
projectades junt a les escales i compta amb dos aules, una d’audiovisuals,
despatxos, magatzem i banys adaptats.
La terrassa de l’edifici es converteix
en una plaça-mirador cap al Túria,
lloc privilegiat per als veïns i veïnes.
A més, Quart de Poblet es distingeix
de la resta de municipis del parc per
la proximitat del casc urbà al riu.
El Túria i el Parc són també escenari
de la Ruta de l’Aigua, itinerari promogut per la Regidoria de Joventut
de Quart de Poblet, que apropa així

Carril bici a Meliana, un dels més transitats

a la ciutadania al patrimoni natural i
cultural lligat als recursos hídrics.
Com a complement a un passeig pel
Parc Fluvial del Túria, l’àrea de Turisme ha desenvolupat una aplicació
per a mòbil per conèixer la fauna
que habita en el tram de riu Túria
al seu pas per Quart de Poblet. Les
espècies que habiten aquest entorn
són l’esquirol, senglar, guineu, eriçó,
xoriguers, blauet, bernat pescaire o
llopet, amfibis i rèptils com llangardaixos ocel·lats o sargantana cua-

llarga entre d’altres.
A Manises, podem trobar a 3 km
del centre urbà una àrea recreativa
al costat del riu, en aquesta, podem
veure diversos embassaments, però
a la vora d’aquests hi ha molt fang
estancant i diversos elements dins
el riu que fan d’aquesta una zona en
la qual el bany està prohibit. Aproximadament a 100 metres de l’àrea
podem veure l’éstació d’aforaments
per on el riu es canalitza per arribar
als xicotets embassaments d’aigua,

aquest aforament permet conèixer
l’evolució del cabal per la zona. L’àrea
recreativa disposa de taules picnic,
papereres, zona infantil de jocs, serveis, aigua i pàrquing.
No podem oblidar-nos del tram de
parc que discorre per la localitat de
Mislata, molt concorregut i cuidat,
on es pot gaudir del temps lliure.
Com podeu comprovar les possibilitats són infinites i variades a la
comarca. Des de El Meridiano hem
volgut destacar-les.
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DIPUTACIÓ
MUNICIPIS DE LA COMARCA
DE L’HORTA REBRAN UN
TOTAL DE 12 MILIONS
D’EUROS DE LA DIPUTACIÓ
La comarca de L’Horta rebrà
12.011.707 euros de la Diputació
de València a través del Fons de
Cooperació Municipal en el qual
la corporació provincial participa al costat de la Generalitat.
D’esta partida, que este dimarts
ha passat per comissió informativa i s’ingressarà als ajuntaments
després de l’aprovació definitiva
en el ple del dia 27, els municipis de L’Horta Nord es repartiran
5.407.884 euros i els de L’Horta
Sud 6.603.823 euros.
La Diputació de València ha portat a la Comissió d’Hisenda els
42.447.592 euros que destina enguany al Fons de Cooperació Municipal, una quantitat que duplica
l’aportació del Consell a la província i que s’afegix als més de 17
milions d’euros amb els quals va
sumar-se la Diputació al Pla Resistir per a reactivar els sectors més
afectats per la pandèmia.
Inversió
Els alcaldes i alcaldesses de tots
els municipis de la comarca coneixen ja la quantitat exacta de la
qual podran disposar a partir del
mes de maig, després d’haver sigut informats mitjançant un missatge personalitzat enviat des de
la corporació provincial, reforçant
la comunicació directa amb els
consistoris per la qual aposta el
president Gaspar, qui considera
el Fons de Cooperació al costat de
la Generalitat “una eina que està
resultant molt útil per a impulsar
el municipalisme i millorar el finançament local amb agilitat i eficiència”.
Este pla és la principal partida
en el capítol de transferències corrents de la Diputació i al costat
del Pla d’Inversions deixa cada
any més de 120 milions d’euros
en els municipis valencians, amb
l’objectiu de garantir la liquiditat
dels ajuntaments, especialment
els més xicotets, i donar resposta a
les necessitats dels consistoris per
a exercir eixa autonomia local en
la qual basa la seua gestió el president de la institució, Toni Gaspar.
Segons explica el diputat
d’Hisenda, Vicent Mascarell, “esta
important assignació, que pot
destinar-se tant a inversió com a
despesa corrent, serà abonada als
ajuntaments al començament de
maig, una vegada aprovada la proposta de distribució”.
Més ajudes als municipis
La Diputació de València va tancar
l’exercici 2020 amb 217.279.410
euros en transferències als ajuntaments de la província i entitats
pròpies, entre les quals es troben
el Consorci Provincial de Bombers, Divalterra i Turisme.

alfafar-deporte-marcas.pdf
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Vela Latina, recurso histórico y deportivo

Parque Natural de la Albufera, recurso paisajístico

Alfafar desarrolla su plan
de turismo
SU PROXIMIDAD A LA CIUDAD DE VALÈNCIA, SU POTENTE OFERTA
COMERCIAL Y SU PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOLÓGICO SE PRESENTAN
COMO LOS PRINCIPALES RECLAMOS DEL MUNICIPIO
Redacció

L

’Ajuntament d’Alfafar ha comenzado el desarrollo del
Plan Estratégico de Turismo
2021-2025. El municipio cuenta
con diversas potencialidades para
convertirse en un destino turístico.
Su proximidad a la ciudad de Valencia, su potente oferta comercial
y su patrimonio cultural y etnológico se presentan como uno de
los principales reclamos del municipio, a lo que se suma el Parque
Natural de La Albufera. Además,
el calendario de actividades festivas, culturales y deportivas pueden ayudar a desarrollar la actividad turística de Alfafar, ubicando a
esta localidad en el mapa turístico
de la Comunidad Valenciana y de
todo el país. Sin embargo, la falta
de una estrategia turística clara
y de la declaración de Municipio
Turístico evita el crecimiento y el
conocimiento de todos los aspec-

tos mencionados de Alfafar, que
dispone de un potencial claro .
Incio del plan
La conclusión del plan resulta
fundamental para ordenar de forma eficiente y sostenible la actividad turística, sacando el máximo
rendimiento a la frecuentación
turística mientras se minimizan
sus impactos socioculturales y
ambientales. Según el concejal de
fiestas y deportes, Eduardo Grau,
“la planificación estratégica nos
va a permitir tomar el control de
nuestro destino, y adoptar medidas para la cogobernanza turística con el objetivo de crear nuevos
productos turísticos que amplíen
la estancia media en Alfafar y poder diseñar nuevas estrategias comerciales y promocionales”.
Oferta natural
El plan se centrará en varios factores del municipio, algunos exis-

tentes, otros a fomentar y otros de
nueva creación. El principal factor
será el desarrollo de la oferta natural del municipio, buscando la
conexión de Alfafar con el Parque
Natural de la Albufera a través de
la recuperación de rutas ciclopeatonales, el inventariado de los

El objetivo es crear nuevos
productos turísticos que
amplíen la estancia media
en Alfafar

caminos existentes y de los edificios y la puesta en valor del paisa-

Festa de la Font, recurso turístico cultural

je como motor del turismo local,
siempre de una forma sostenible
y desestacionalizada. También se
desarrollará la oferta cultural y deportiva del municipio, fomentando los eventos existentes y creando nuevos eventos y acciones de
calidad, formando así un programa cultural y deportivo saludable,
de calidad y de ocio para toda la
población y sus visitantes.
Se fomentará en tercer lugar la
oferta comercial del municipio,
con la hostelería y la restauración
como centro de la misma, y buscando recuperar y potenciar aquellos lugares que promuevan la gastronomía propia del municipio
y la zona. Por último, se realizará
un inventario arquitectónico, pictórico y escultórico del municipio
para dar a conocer la amplia variedad de obras de arte, edificios
y monumentos de que dispone el
municipio, su puesta en valor e información de los mismos.
Destino turístico
Los objetivos del plan son crear
e implantar una estrategia turística desestacionalizada, sostenible e innovadora en el municipio
de Alfafar, mejorar la eficacia y
competitividad de Alfafar como
destino turístico, crear una marca turística propia de Alfafar con
su web y redes sociales, dotar de
valor y conocimiento a los potenciales recursos turísticos del municipio, impulsar el desarrollo de
nuevas infraestructuras turísticas
y de ocio, obtener la certificación

de municipio turístico, trazar las
redes necesarias para hacer de
Alfafar un municipio turístico referente en la comarca de l’Horta
Sud, relacionar las acciones del
Plan Estratégico con el documento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Uni-

Entre las propuestas,
destacan la recuperación
de rutas ciclopeatonales
y el inventariado de los
caminos existentes y de
los edificios

das, la Agenda 2030 y las 100 recomendaciones para los destinos
turísticos de la GVA y ampliar el
conocimiento de la sociedad sobre la nueva oferta turística del
municipio.
Recuperación post-Covid-19
Para Eduardo Grau, “este programa debe servir para que los alfafarenses demos importancia y valor
a todos los recursos que tenemos,
además de crear una oferta de
destino de calidad, sostenible, innovador y desestacionalizado, que
fomente la actividad económica
en Alfafar y sirva como inicio de la
recuperación post-covid”.
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Alfafar comptarà amb
una nova residència i
centre de dia públics

ALFAFAR
EL MUNICIPI FORMARÀ PART
DE L’ITINERARI DELS PUNTS
LABORA MÒBILS

LA POBLACIÓ COMPTARÀ TAMBÉ AMB UN CENTRE
DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL, UN CENTRE
ESPECÍFIC PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL
CRÒNICA I UN PUNT DE TROBADA FAMILIAR

L

Redacción

’Ajuntament d’Alfafar, a través
de la regidoria de Benestar
Social, ha aconseguit la inclusió del municipi en el Pla ‘Convivint’ de la Generalitat Valenciana
per a la construcció de noves infraestructures per a persones majors i per a persones amb malaltia
mental.
Segons ha anunciat el Consell,
Alfafar comptarà amb una nova
Residència i Centre de Dia de ma-

jors públics, la qual cosa permetrà
donar una millor resposta les necessitats de les persones majors del
municipi i les dote d’autonomia en
entorns segurs i atenció pròxima i
humana.
De la mateixa manera, han anunciat la creació d’un Punt de Trobada
Familiar a Alfafar, un servei que para
atenció professional especialitzada
per a facilitar les relacions familiars
amb menors durant els processos i
les situacions de separació, divorci,
protecció d’infància i adolescència

L’alcalde i regidors durant l’anunci del Pla Convivint

o altres supòsits d’interrupció de la
convivència familiar.
Així mateix, el Pla ‘Convivint’ també contempla la creació a Alfafar de
noves infraestructures per a atendre persones amb alguna malaltia
mental. En concret, s’ha previst la
construcció d’un Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i
un Centre Específic per a persones
amb Malaltia Mental (CEEM). Estos
centres enfoquen la seua actuació a
la inclusió social d’estes persones,
normalitzant les relacions amb la

comunitat i creant xarxes de suport
inclusives que faciliten la convivència.
Pla ‘Convivint’
La Generalitat Valenciana ha dotat
al Pla Convivint d’Infraestructures
de Serveis Socials 2021-2025 amb
561 milions d’euros per a 247 actuacions entre 2021 i 2025. A través d’estes actuacions, el Consell
preveu crear 6.600 places en les infraestructures públiques i generar
3.500 ocupacions.

Alfafar, Sedaví,
Massanassa, Catarroja y
Albal acuerdan un proyecto
común de carril bici

Xarrada amb joves de la població

Alfafar convida a Shuarma
a una xarrada amb joves
del municipi

L

Redacción

’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes
Addictives (UPCCA) que depén
de la regidoria de Benestar Social,
ha convidat a l’intèrpret Shuarma,
músic, compositor i vocalista del
grup Elefants, a una xarrada amb
alumnat de 4t de l’ESO de la localitat.
Al voltant de 50 adolescents
d’Alfafar van participar en una
xarrada amb l’artista al voltant de
la seua trajectòria musical i artística. L’acte, realitzat ahir dijous
15 d’abril en el pavelló cobert del
Poliesportiu d’Alfafar, va tindre un
excel·lent acolliment per part de
l’alumnat de 4t d’ESO, plantejantli les seues pròpies preguntes sobre la seua música, el seu llibre i
el personatge que protagonitza en
el seu últim projecte teatral, i fins i
tot la relació entre les drogues i el
món artístic.
Shuarma va ser convidat a Alfafar
aprofitant la visita de l’intèrpret a
València amb el musical “Antonie,

la increïble història del creador
d’El Petit Príncep”, que estarà en
el teatre Olympia fins diumenge
que ve 18 d’abril. El cantant va ser
convidat per Laura Martínez, Educadora Social responsable de la
UPCCA.
Grup Elefants
Shuarma és músic, compositor i
vocalista del grup Elefants. La banda, formada en 1994, ha compost
i publicat un total de 7 discos al
llarg de la seua trajectòria. A més,
Shuarma en solitari ha compost i
publicat 4 discos en total, l’últim
d’ells denominat “Traços” va eixir
publicat divendres passat 9 d’abril.
Amb tot això, es va embarcar l’any
passat en un projecte que combina la música i la interpretació, el
musical denominat “Antonie, la
increïble història del creador d’El
Petit Príncep” inspirat en la vida
d’Antonie de Saint-Exupery, aviador i escriptor francés de diversos
llibres, el més famós d’ells és “El
Petit Príncep”. Precisament el paper de Shuarma en este musical és
el del mateix Petit Príncep.

EL MERIDIANO L’HORTA

L

os alcaldes de Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja y
Albal se han reunido para
desarrollar un proyecto conjunto
de despliegue de un carril bici que
permita unir todos los núcleos urbanos, sus zonas comerciales y el
parque natural de la Albufera.
En esta reunión se ha planteado el
trabajo en un proyecto en común,
en colaboración con la Diputación
de Valencia, para incorporarlo a
todos los Proyectos de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) de los
cinco municipios que permita su
adhesión a programas de ayudas
europeas.
Los alcaldes de las cinco localidades han mostrado una posición
unánime en la necesidad de unirse para liderar proyectos en los
cuales la movilidad sostenible sea

el centro. Así mismo, todos han
coincidido en el deseo de incorporar el parque natural a los núcleos
urbanos, salvando las dificultades
que implica la V-31 como barrera
entre los municipios y la zona verde.
Grupo de trabajo
Tras esta primera toma de contacto, se ha acordado la creación de
un grupo de trabajo compuesto
por los concejales de urbanismo
y movilidad de todos los municipios.
Este grupo será el encargado de
plantear las ideas en un proyecto
común que se pueda presentar
ante la Diputación de Valencia y
trabajar conjuntamente para poder llevar acabo su desarrollo y
ejecución.

Reunió dels alcaldes

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de
l’Agència de Desenvolupament
Local (ADL), s’ha adherit al conveni de col·laboració entre la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP) i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) per a la posada en marxa
de dos Punts Labora Mòbils.
Esta iniciativa té com a objectiu
portar presencialment els serveis
de Labora a aquelles localitats en
les quals no existix un Espai Labora. D’esta manera, Alfafar formarà
part de l’itinerari d’estos Punts Labora Mòbils, a través d’autobusos
adaptats que es desplaçaran fins a
la el municipi en dies prèviament
assenyalats.
La incorporació d’este nou servei a Alfafar facilitarà l’accés de la
ciutadania als tràmits que actualment s’han de realitzar en el Espai
Labora de Catarroja de manera
presencial, permetent que es realitzen en estos punts mòbils.
Amb esta iniciativa, Alfafar aposta per ampliar els recursos que
permeten a la població accedir
als serveis d’orientació laboral i
formativa, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i ocupació de
la ciutadania.

TALLER
ALFAFAR ORGANITZA UN
TALLER EN LÍNIA PER A
DEIXAR DE FUMAR
L’Ajuntament d’Alfafar, a través
de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives
(UPCCA) que depén de la regidoria de Benestar Social, ha organitzat un taller en línia per a deixar
de fumar. Este taller es realitza en
col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).
Per a participar les persones
interessades hauran d’inscriure’s
trucant al telèfon 96 318 24 36. El
termini d’inscripció estarà obert
fins al pròxim 30 d’abril o fins a esgotar places.
El taller estarà a càrrec de professionals especialitzats de l’AECC
i es desenvoluparà en 11 sessions
al llarg de tot un any. L’horari en
el qual es realitzarà el programa
de deshabituació tabàquica serà a
les 16h. Cada sessió té una duració
aproximada d’una hora i mitja i es
realitzarà en línia.
Per a poder realitzar el taller,
les persones participants seran
sotmeses a una revisió mèdica per
a valorar si tenen alguna contraindicació per a començar el tractament. La participació en el programa és gratuïta.
L’activitat està emmarcada dins
de les actuacions que s’estan realitzant des de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de
l’Ajuntament d’Alfafar
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Albal ingresa la primera convocatoria
del Plan Resistir, que asciende a 186.821 euros
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EDUCACIÓ

LA AYUDA HA IDO DIRIGIDA A 87 AUTÓNOMOS Y ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO
LA GENERALITAT I LA FVMP
RECONEIXEN EL PROGRAMA
“IMAGINA ALBAL”

E

l Ayuntamiento que preside
Ramón Marí, ingresó ayer la
primera convocatoria de las
ayudas del Plan Resistir que viene
a aliviar la situación económica de
87 autónomos y establecimientos
de hostelería, gimnasios y negocios relacionados con el turismo de
la localidad de l’Horta Sud.
El consistorio hizo efectivo el ingreso de 186.821 euros- sufragados
por la Generalitat, la Diputació y
València, a cada establecimiento
que recibirá una subvención de
entre 2.000 y 7.400 euros. El alcalde informa que cuando la segunda
parte de las ayudas paréntesis se
hayan ingresado, Albal habrá destinado más de medio millón de euros en subvenciones directas “para
paliar los devastadores efectos de
la crisis provocada por la pandemia”.

Terreza de uno de los bares de la población

Dos negocios del municipio Burguer L’Horta y la Agencia de Viajes
Albal Tours, han aplaudido la aportación “es un bálsamo para nues-

El Ayuntamiento ha
destinado 23.000 euros a la
creación de un ‘marketplace’
y la digitalización de la
hostelería
tros negocios”.
El propietario de Albal Tours, Javier León, asegura que “hubiera
sido imposible subsistir por más
tiempo, las agencias llevamos año
y medio haciendo devoluciones de
viajes contratados, sin tener ingre-

sos”. León espera que despegue el
turismo nacional y reivindica que
cuando ocurra “será seguro viajar”.
Por su parte, el gerente de Burguer
L’Horta, Blas Lozano, afirma es un
local de cenas, “ahora no podemos
explotar este horario y está siendo
muy duro”. Aún así, el joven empresario ha sacado el lado positivo
de la Covid-19 “porque ha unido al
sector de la hostelería local y estamos sacando cosas muy positivas
de esta situación”.
Tasa terrazas
El pasado marzo, el pleno aprobaba, por unanimidad, la suspensión
de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por la utilización de
terrazas, por mesas y sillas. El pasado año, el Ejecutivo también avaló
su exención por lo que dejó de ingresar 12.000 euros. “Compensar

las restricciones sobre los cierres
de la hostelería y las posteriores
medidas implantadas por la pandemia, centradas en la reducción
del aforo y de los horarios, ha sido
el objetivo”, añade el primer edil.
Albal impulsa un marketplace
Hace 15 días que el Área de Comercio que dirige el concejal José
Arias, lanzó un marketplace (comprarenalbal.es), una plataforma
digital donde más de 40 comercios
y la hostelería local venden ya sus
productos. Albal ha destinado a
este proyecto 23.000 euros, junto a
la digitalización de cartas de hostelería, las campañas de difusión,
packaging (embalaje) y delivery
(entrega). Según Arias, «fomentar
la modernización, es tiempos de
pandemia, es una del presente que
atraerá ventajas para el comercio
local, en un futuro inmediato”.

La Direcció General d’Inclusió
Educativa del Govern Valencià, la
Federació Valenciana de Municipis
i Províncies (FVMP) i el Consell Escolar han reconegut a l’Ajuntament
que presideix Ramón Marí, per una
pràctica d’èxit, a través del seu programa socioeducatiu “Imagina Albal”, un projecte que treballa la diversitat i inclusió, en tots els centres
de la localitat, des de l’any 2017. El
Consell es va dirigir al consistori
albalenc per a aplaudir la iniciativa
que reforça els plans comunitaris
que desenvolupa la Generalitat
des de l’àrea educativa. La felicitació i valorada d’esta bona pràctica
municipal arriben quan està a punt
de formalitzar-se el projecte que
s’impulsa, de manera transversal,
a través de les àrees de Serveis Socials, Igualtat, Educació i Seguretat
Ciutadana.
Pròximament el consistori signarà
un acord amb els centres escolars
per a crear una xarxa de treball
multidisciplinari i que servisca
com a eina per a detectar i eliminar
factors de risc entre els estudiants,
i que no vegen minvat el seu benestar físic ni emocional. Entre
altres objectius, tal com explica
la responsable de l’Àrea de Serveis Socials, Leticia Ricart, està la
prevenció i el tractament de comportaments disruptius a les aules,
la reducció de l’absentisme i el
fracàs escolar, incrementar la taxa
d’escolarització en l’educació postobligatòria o millorar habilitats.

Albal destina este año tres
millones de euros a proyectos

E

l Ayuntamiento de Albal ha
anunciado la realización
de 30 proyectos para el
2021 con cargo al remanente de
tesorería y que asciende a cerca
de 3 millones de euros.
Este año se ejecutarán importantes actuaciones patrimoniales, a la ya anunciada restauración de la Torre árabe del siglo
XI -única Bien de Interés Cultural
de la localidad-, se suma ahora
la eliminación de las humedades
en la ermita Santa Anna. En la
hoja de ruta del 2021, también se
encuentra la tercera fase de modernización del caso histórico,
que incluye la semipeatonalización de las calles Lluna, Massanassa y del Mercado, así como la
puesta en marcha del concurso
de ideas para la transformación
de la Plaça del Jardí. También se

llevará acabo la rehabilitación
de la Casa de Cultura, con la ampliación de la sala de ensayos y la
rectificación de las aceras de la
zona de la Balaguera, alzadas por
la fuerza de los árboles.
Medio ambiente
En el Bosque Mediterráneo se va
a cambiar la señalética y a modernizar las aulas, también se
hará un carril bici. En materia
deportiva, se cubre la pista polideportiva del parque de la Balaguera y de la pista de pádel y se
crea una zona de paelleros en la
antigua Tabacalera. Aumenta la
inversión para el proyecto “Albal
Incluye” y se crea una partida
para modernizar y apoyar al comercio local. También se adquirirá un nuevo vehículo eléctrico
para la Brigada de Obras.
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Torna el Fòrum d’Ocupació
Emple@lcàsser

emple@lcàsser

5

DURANT ELS DIES 6 I 7 DE MAIG, ALCÀSSER ACOLLIRÀ CONFERÈNCIES PRÀCTIQUES
EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ, AIXÍ COM UNA MARATÓ D’ENTREVISTES

L

Redacció

’Ajuntament d’Alcàsser, i després de l’èxit de les passades
edicions, llança la cinquena
edició del Fòrum d’Ocupació Emple@
lcàsser, però adaptada a les mesures
de prevenció per la Covid-19. La trobada és impulsada per la Regidoria
d’Ocupació, Promoció Econòmica i
Benestar Social, en col·laboració amb
RH en positiu i, enguany, com a novetat, es dividirà en dues jornades diferents per a assegurar totes les mesures
sanitàries.
D’aquesta manera, es limitarà
l’aforament i es controlarà el distanciament social de forma més segura.
Es potenciarà, a més, la desinfecció
constant i el control en l’accés als recintes perquè l’esdeveniment puga
desenvolupar-se sense incidents.
Així, la primera jornada tindrà lloc el
dijous 6 de maig, de 9.00 a 14.00 h, en
el Centre Cultural, situat en C/ Dionis Chanza, 14 del municipi. Durant
aquesta jornada, les persones inscrites assistiran a diferents Conferències

pràctiques, que proporcionaran les
claus necessàries per a superar qualsevol procés de selecció i ser el millor candidat/a. L’acte, presentat per
Gema Font, comptarà amb quatre ponents de la talla de Sergio Ayala, Javier
Alandes, Joan Carles Roselló i Cristina
Guerrero, que seran els encarregats
d’inspirar, motivar i ajudar a millorar
la seua ocupabilitat.
La segona jornada estarà marcada per
la Marató d’Entrevistes, que tindrà lloc
el divendres 7 de maig, de 9.00 a 14.00
h, en el Centre Social, situat en C/ Sant
Antoni, 40 del municipi. I és que un
dels objectius del Fòrum d’Ocupació
és posar en contacte a empreses que
busquen ampliar la seua plantilla de
treballadors amb candidats que busquen una oportunitat laboral.
Les persones assistents a aquesta trobada tindran l’oportunitat
d’entrevistar-se amb els responsables
de Recursos Humans de les empreses
de la zona i participar en processos
de selecció reals de les seues ofertes d’ocupació actives. Per a aquesta
cinquena edició es compta ja amb

deu empreses confirmades que
van actualitzant constantment les
ofertes d’ocupació fins a l’últim dia
d’inscripció.
El Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser,
com explica la regidora d’Ocupació,
Paqui Abella, «és un referent per a persones en situació de desocupació pel
gran nombre d’oportunitats que genera. A més, la previsió és augmentar
el nombre d’empreses que participen
en la jornada respecte a edicions anteriors, amb el que també s’augmentarà
el nombre d’ofertes de treball publicades».
Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «l’èxit de les anteriors edicions
avalen a aquest esdeveniment que,
cada any, compta amb més empreses i
candidats, una mostra de la importància d’aquest Fòrum d’Ocupació per a
millorar la inserció laboral de les persones desocupades del nostre poble».
El termini d’inscripcions per a Emple@lcàsser estarà obert, a través de
la pàgina web https://forum.emplealcasser.es, fins al diumenge 2 de maig a
les 23.59 h.

EL MERIDIANO L’HORTA
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Inscriu-te en:

Ajuntament d’Alcàsser

f o r u m . e m p l e a l ca s s e r. e s
Inscripcions obertes fins al 2 de maig

DIJOUS 6 DE MAIG

ENTREVISTES DE TREBALL
DIVENDRES 7 DE MAIG

CENTRE CULTURAL

CENTRE SOCIAL

XARRADES PRÀCTIQUES

DE 9 A 14h DE 9 A 14h
C/ DIONÍS CHANZA Nº 14, ALCÀSSER

C/ SANT ANTONI Nº 40, ALCÀSSER

AGENDA

09:00 Obertura i registre d’assistents
10:00 L’hora dels homes mitjans | Sergio Ayala
11:00 Supera amb èxit l’entrevista de treball
| Joan Carles Roselló
11:45 Com la pandèmia ha canviat la forma de
trobar treball | Cristina Guerrero
12.30 Connecta els teus punts | Javier Alandes

Organitza:

Col·labora:

Oportunitats laborals reals oferides per les
empreses col·laboradores. I si trobes el treball
que busques?

PORTA EL TEU
CURRÍCULUM!
Més informació a:
forum.emplealcasser.es
facebook.com/emplealcasser

Regidoria d'Ocupació, Promoció
Econòmica i Benestar Social

info@emplealcasser.es

banda, el rector Hermosilla destacava la importància de la tasca de
la universitat a l’hora de transferir
i fer arribar a les comarques del
nostre territori tot el coneixement
que genera a través de la investigació i la formació.

Imatge d’arxiu. Veïna preguntant al ple de l’Ajuntament de Paiporta

Imatge de la jornada

Torna la participació ciutadana Les V Jornades de
als plens de Paiporta
Memòria Històrica acosten
Redacció
’Ajuntament de Paiporta recupera a partir del pròxim
plenari, que se celebrarà dijous 29 d’abril, la intervenció i participació de la població paiportina
a través del torn de precs i preguntes, en finalitzar el ple.
“Han passat molts mesos des de
l’última volta en què comptàrem
amb públic de manera presencial al saló de plens. Gràcies al fet
que la situació de la pandèmia
evoluciona molt favorablement a
la Comunitat i a Paiporta, reprenem a poc a poc la normalitat en
la pràctica democràtica al consistori. És una molt bona notícia.
Esperem poder reprendre també
molt prompte el contacte i la seua
intervenció directa amb la ciutadania en els plens”, ha manifestat
la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

L

La represa d’aquest torn
d’intervenció ciutadana sorgeix
d’una proposta de la Regidoria
de Participació, que facilitarà
l’adreça de correu electrònic participacio@paiporta.es perquè la
ciutadania puga fer arribar les
seues consultes, en forma de precs
i preguntes que hauran d’estar correctament explicats i anar acompanyats del nom, cognoms i DNI
de la persona.
Aquestes consultes es podran enviar fins al divendres de la setmana anterior al ple. Posteriorment,
la regidora de Participació, donarà
lectura de les mateixes en el punt
de Precs i Preguntes, en finalitzar
el ple.
Per a formular precs i preguntes
al ple d’aquest mes d’abril les persones interessades tenen fins al
pròxim divendres, dia 23, per a fer
arribar els seus mails a l’àrea.

a Paiporta als aeròdroms
de campanya republicans

L

a Biblioteca María Moliner
Ruíz de Paiporta ha acollit
una xarrada sobre els aeròdroms de campanya republicans a
càrrec de l’historiador Pep Alabau,
nascut a Utiel i establit a Paiporta.
L’activitat s’inscriu dins de la programació de les V Jornades de Memòria Històrica que s’estan desenvolupant aquests dies a Paiporta.
La xarrada es va completar amb
la inauguració de la mostra ‘Memòria democràtica i Patrimoni.
1936-1939. Conéixer, difondre i
posar en valor’, organitzada pel Vicerectorat de Projecció Territorial
i Societat de la Universitat de València. Una exposició que, a través

de gràfics, mapes, compilacions
de premsa i textos, ens acosta a la
riquesa del patrimoni cultural de
la Guerra Civil i al seu ús com a recurs territorial local.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Isabel Martín; la
vicealcaldessa i regidora de cultura, Maribel Albalat; el vicerector
de Projecció Territorial i Societat
de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, i un dels comissaris de la mostra, el professor Jorge
Ramos.
Les dirigents paiportines coincidiren en assenyalar la importància
de recordar per a no tornar a repetir errades del passat. Per la seua

Memòria Històrica
Alabau, membre de la Comissió
de Memòria Històrica de Paiporta,
va fer un recorregut per l’estat de
l’aviació, les seues infraestructures
i instal·lacions a la República i la
seua evolució al llarg del conflicte.
L’historiador va relatar així mateix
com el bàndol republicà comptava en el seu territori amb avions
tàctics, antics i obsolets militarment fins a l’arribada de l’ajuda
soviètica, així com la creació de
les diferents zones aèries com la
zona aèria de Llevant, que incloïa
els aeròdroms de l’Altet, Manises i
Castelló.
Així mateix, també va detallar
els elements mínims que havien
de tenir els camps d’aviació de
campanya que anaren sorgint per
pal·liar les carències dels aeròdroms del territori que no tenien
caràcter militar.
La mostra es pot visitar a la Biblioteca fins al pròxim dijous 22
d’abril, dia en què tindrà lloc la
presentació del llibre ‘Nietas de la
Memoria’ per a cloure aquesta primera part de les trobades amb la
Memòria Història a Paiporta, que
es reprendran en el mes de novembre, del 3 al 18, amb més propostes literàries o expositives.
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Aldaia presenta su candidatura para ser Ciudad
Creativa de la Artesanía del Abanico de la UNESCO

15

EL AYUNTAMIENTO PEDIRÁ TAMBIÉN A LA GENERALITAT LA DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ABANICO COMO BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

L

a artesanía del abanico
(palmito) de Aldaia, con
una larga trayectoria de más
de doscientos años de historia, se
postula ahora para ser reconocida como «Ciudad Creativa de la
UNESCO» en la categoría de Artesanía y Artes Populares con la
propuesta “Aldaia Ciudad Creativa de la Artesanía del Palmito”.
Así se acordó en el pasado pleno
municipal, dejando abierto el camino para iniciar los trámites de
solicitud de este prestigioso reconocimiento a nivel internacional.
En la misma sesión se dio luz
verde para solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración de la
artesanía local del palmito como
Bien de Relevancia Local, una calificación que «ayudaría a reforzar el carácter singular, histórico
y patrimonial de esta industria»,
indican desde el área de Cultura.
El alcalde de Aldaia, Guillermo
Luján, se muestra «profundamente agradecido a todos los grupos
políticos» que forman parte del
consistorio «por apoyar de forma
unánime» estas iniciativas, ya que
se trata de un «objetivo común» y
«un reto que podremos conseguir
si caminamos todos unidos en la
misma dirección».
UNESCO
Luján señala que el objetivo del
Ayuntamiento a través de las candidatura de la UNESCO y la declaración de BRL es «preservar y
potenciar la artesanía histórica
del palmito y armonizarla con las
industrias culturales actuales, el
diseño y las nuevas tecnologías,
así como fomentar la creatividad
del sector en consonancia con las
artes visuales y escénicas, el arte
urbano, el diseño, la gastronomía popular, la I+D+I y las nuevas
tecnologías, dentro de los pará-

metros de sostenibilidad urbana
marcados en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.»
Promoción
Por su parte, la edil de cultura
de la localidad y Diputada de
Educación, Empar Folgado, explica que «en los últimos años,

Como Bien de Relevancia
Local, una calificación
que «ayudaría a reforzar
el carácter singular,
histórico y patrimonial
de esta industria

el Ayuntamiento de Aldaia, en
colaboración con otras instituciones públicas valencianas, el
Gremi de Mestres Palmiters y artesanos independientes, ha desarrollado una notable actividad
de promoción de la artesanía del
palmito con la organización de
acontecimientos como la Nit de
l’Artesanía del Palmito, los premios Amic dels Palmitos, la Fira
d’Artesans Palmiters, exposiciones en el MUPA, la edición de la
Colección Llotgeta de Patrimonio
Local o la guía empresarial ‘La
Ruta dels Palmiters d’Aldaia’, y
ahora queremos dar un paso más
optando a este reconocimiento
por parte de la UNESCO.
Único museo del abanico
Para preservar e impulsar este
sector artesanal que forma parte
del patrimonio cultural e industrial de Aldaia, el Ayuntamiento

Alcalde i regidor durant la presentació

Arranca en Aldaia la tercera
edició de ‘Jove Oportunitat’

E

l
Servei
de
Joventut d’Aldaia, amb la
col·laboració dels centres

educatius, Educació i Serveis
Socials, va començar en febrer
el procés de creació del grup de

El proceso de elaboración de un palmito es muy laborioso porque se hace de manera manual

Fachada del Museo del Palmito

restauró la Casa de la Llotgeta
(edificio renacentista de finales
del s. XVI y principios del XVII),
inaugurado en 2010, para albergar el Museo del Palmito de Aldaia
(MUPA), que en 2015 fue reconocido por la Generalitat Valenciana como Colección Museográfica

Permanente de la Comunidad Valenciana, entrando a formar parte
de la red autonómica de museos.
El MUPA, de titularidad municipal y único en España en esta especialidad, contiene una excelente colección formada por más de
400 abanicos, piezas y utensilios

para la fabricación de palmitos.
La colección agrupa palmitos de
más de 15 países de Europa y de
Asia con cronologías que van desde los siglos XVII hasta el XXI. Se
trata del único espacio museístico
de España dedicado a esta especialidad artesanal y artística.

participants per a la nova edició
del programa ‘Jove Oportunitat’
(JOOP), de l’Institut Valencià de
la Joventut -IVAJ-, cofinançat pel
Fons Social Europeu i gestionat
per l’ajuntament d’Aldaia.
El JOOP és un programa, inclòs en les escoles de segona
oportunitat, que intervé sobre
joves que ni estudien ni treballen però, a diferència d’altres accions, actuen sobre el col·lectiu
i fuig d’una filosofia assistencial
i d’accions que directament els
porten al mercat laboral.
JOOP vol ser per als/les joves
participants una experiència de
canvi vital, amb l’objectiu, de millorar l’ocupabilitat juvenil i especialmente busca reincorporarlos al sistema educatiu a través

d’un canvi d’actitud, motivació,
autoestima, positivitat...
Tota esta tasca es porta a terme
a través d’una coach o orientadora que els acompanya al procés de reintegració. Guillermo
Luján, alcalde d’Aldaia, destaca “la importància de disposar
d’una orientadora especialitzada al seu servici, que pot facilitar l’aprofitament màxim d’esta
oportunitat i l’adquisició de les
ferramentes que els ajude a poder ser competitius”.

edició Aldaia va aconseguir un
èxit del 100% amb la reincorporació a l’itinerari formatiu de tots
els i les assistents.”

Formació
El regidor de Joventut, Sergio
Gómez, assegura que “estem
molt orgullosos de la resposta i
participació en este programa a
la nostra localitat. En la passada

En esta edició del JOOP s’ha
aconseguit de nou un ‘complet’
amb 14 participants que se sumen a la orientació personal que
al Gent Jove s’oferix des d’esta setmana. Els usuaris troben a més,
orientació especial amb visites
fins i tot a empreses de diferents
sectors professionals, mòduls i
dinàmiques dirigides a desenvolupar habilitats socials, seguretat i autoestima “necessaris per
a afrontar una vida adulta. Les
seues experiències i bons resultats ens animen a seguir treballant pels i les nostres joves”.
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Alaquàs, seu de la XXXIII
Trobada d’Escoles en Valencià
de l’Horta Sud 2020-2021

A

Imatge treballadora municipal amnb instàncies

Aldaia emet més de 500 certificats
d’empadronament digitals en el
primer trimestre de 2021
L’AJUNTAMENT VA IMPLEMENTAR L’OPCIÓ TELEMÀTICA A LA SEUA SEU
ELECTRÒNICA A PRINCIPIS D’ESTE MATEIX ANY

L

a seu electrònica de
l’Ajuntament
d’Aldaia
ha registrat un total de
533 sol·licituds de certificats
d’empadronament digitals en el
període comprès entre l’1 de gener i el 9 d’abril de 2021.
Esta nova eina telemàtica, posada a la disposició de la ciutadania
amb l’entrada del present any, ha
permès agilitzar en gran manera
l’expedició d’estos certificats i ha
ajudat a descongestionar les dependències municipals en una
conjuntura social marcada per la
Covid-19.
Segons paraules de Laura

Delgado, Regidora d’Oficina
d’Informació
Administrativa
(OIA) i Govern Obert, “amb la si-

A més s’han fet 4.099
gestions realitzades de
manera presencial al
Consistori

tuació actual, era una prioritat que

un document tan fonamental com
el certificat de padró, que és necessari per a pràcticament qualsevol gestió, es puga descarregar
des de casa. És un gran avanç per
als veïns i veïnes d’Aldaia poder
fer aquestes gestions de manera
telemàtica, i estem molt contents
amb la resposta observada des de
la seua implantació”.
Estos
533
certificats
d’empadronament digital se sumen a les 4.099 gestions realitzades de manera presencial per a
registrar un total de 4.632 expedicions de certificats de padró per
part de l’Ajuntament d’Aldaia.

Abierto hasta agotar plazas el taller
de refuerzo educativo de Aldaia

L

Redacción

a actividad de refuerzo escolar del Ayuntamiento de
Aldaia tiene como finalidad
cubrir las desigualdades a nivel
educativo que se hayan podido
acentuar con esta situación sanitaria, a la vez que ayudar a la conciliación familiar y promover el
principio de igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho
a la educación.
Duración y lugar
La duración de la actividad es de
una hora dos días a la semana,
pudiendo elegir entre el horario
de Lunes y Miércoles o de Martes
y Jueves.
Se realizará por las tardes al finalizar las clases, en cada uno de
los centros educativos en el que se
consiga formar un grupo mínimo
de alumnos y alumnas en el hora-

rio de 16:30 a 17:30 horas.
Tendrá comienzo a partir del mes
de enero de 2021 y terminará en el
mes de mayo de 2021.

para la actividad de “Refuerzo escolar” debidamente cumplimentados todos los campos y firmada
por el solicitante.

Requisitos
Podrá participar en esta actividad
todo el alumnado que esté matriculado en alguno de los centros
educativos públicos o concertados de Aldaia que cumplan con
los siguientes requisitos: estar empadronado en el municipio de Aldaia, estar cursando los cursos de
4º, 5º o 6º de primaria durante el
periodo de realización de la actividad, tener evidentes dificultades,
en el área educativa, que hagan
que no se alcancen los objetivos
mínimos señalados por cada etapa educativa y presentar la solicitud en tiempo y forma establecida.
Para inscribirse será necesaria
rellenar una hoja de inscripción

Plazos
El plazo está abierto hasta agotar
plazas. Los interesados deberán
enviar la documentación requerida a la dirección de correo: extraescolars@ajuntamentaldiai.org
Será válidamente entregada cuando el personal del departamento
haya confirmado la recepción de
la documentación.
Consultas
Todas las consultas y dudas sobre
este servicio gratuito muncipal
se resolverán a través del correo
electrónico: extraescolars@ajuntamentaldiai.org o llamado al teléfono del departamento de educación: 96 198 88 12

Redacción

laquàs ultima els detalls
de la XXXIIIa TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ,
que no es va poder celebrar l’any
2020 a causa de la situació marcada per la Covid. Així, l’agenda
d’activitats mamprendrà el proper
divendres 23 d’abril a les 10:30 h
amb una simbòlica Volta a Peu
que partirà del parc de la Sequieta per finalitzar a l’esplanada de la
Biblioteca Municipal Ausiàs March
d’Alaquàs.
A més de l’Alcalde d’Alaquàs Toni
Saura, la Regidora d’Educació Marian Espert i els membres de Guaix,
Coordinadora pel Valencià, Vicent
Font i Carmina Payà, hi participarà
l’alumnat dels col·legis del municipi (dos xiquetes i xiquets per cada
centre), així com el professorat i
directores i directors dels centres
educatius. Estaran a més convidades les dones que, per la seua trajectòria vital i professional, seran
homenatjades per l’alumnat del
nostre municipi.
Homenatge
El CEIP Vila d’Alaquàs homenatjarà a l’artista, pintora i professora
d’art, Carme Mateu; el CEIP Sanchis Almiñano farà el mateix amb
la mestra i component del grup de
Danses de l’Olivar, Montiel Navarro; l’Escoleta Pública L’Alqueria
homenatjarà a qui ha sigut Alcaldessa d’Alaquàs durant 10 anys, Elvira
García Campos; el Col·legi Mare de
Déu de L’Olivar homenatjarà a qui
va ser Directora del Centre a més
de Jutgessa de Pau al municipi,

Amparo Alabau Torres; per la seua
banda, el CEIP González Gallarza
ha volgut destacar i homenatjar la
figura de la periodista i escriptora,
Fani Grande; el CEIP Ciutat de Cremona, homenatjarà a títol pòstum
la pilot espanyola d’automobilisme,
Maria de Villota; i el CEIP Bonavista, per la seua banda, homenatjarà
a la conserge Paqui González.
Una vegada finalitza la Volta
a Peu, cada col·legi exposarà el
motiu de l’elecció de cada dona
homenatjada i donarà a conèixer les il·lustracions de gran format que han elaborat. Els treballs
s’exposaràn al Claustre del Castell
d’Alaquàs fins al 31 de maig.
Seguidament, es procedirà a descobrir els dos murals que han sigut
creats per recordar i commemorar
la celebració de la primera edició
de les Trobades a Alaquàs l’any
2000 així com també la celebració de l’edició actual. En finalitzar
l’acte, està previst el lliurament
d’uns obsequis als centres participants.
L’acte central de la festa de la llengua tindrà lloc el 8 de maig. El parc
del Dijous acollirà de bon matí la
cita Llavors que consistirà en la
plantació de plantes autòctones
aromàtiques. Per tancar la cita, a
més de la intervenció musical de
l’artista Dani Miquel, es lliurarà un
cartell en record de la celebració de
les jornades.
El dia 22 de maig, al Claustre del
Castell d’Alaquàs, coneixerem el
nom dels guardonats i guardonades del concurs de literatura en valencià, Premi Sambori 2021.
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a Entidad Metropolitana
para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) ha comenzado el 2021 con la puesta en marcha
de una serie de mejoras en la red
de ecoparques fijos del área metropolitana de València. Ha instalado nuevas luminarias con la
tecnología LED PC-Ámbar, más
ecológicas y eficientes, y está realizando obras en las casetas donde se almacenan para su reciclaje
los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEEs) y los considerados peligrosos por su alto
poder contaminante. En total, la
EMTRE ha invertido 195.000 euros en estas mejoras, de los cuales
30.000 euros provienen de una
subvención de la Diputación de
València para la instalación de las
luminarias.
Las nuevas luminarias LED PCÁmbar se han instalado en 13 de
los 20 ecoparques fijos que la EMTRE gestiona a lo largo del área
metropolitana de València. Se
trata de una tecnología más respetuosa con el medio ambiente
porque no emite luz azul, la más
contaminante desde el punto de
vista lumínico. Esta luz es la más
adecuada para iluminar espacios
al aire libre porque la fauna nocturna es muy sensible a la radiación de luz con tonalidad azul y
la que emiten estas luminarias, de
un tono anaranjado, no perturba
sus ciclos vitales. También es la
más apropiada para iluminar zonas de interés astronómico, ya que
se aprecia con más nitidez el cielo
nocturno.
Las mejoras en las casetas de
recogida de RAEEs y de residuos
peligrosos se han llevado a cabo
en 11 ecoparques fijos. Estas
construcciones deben cumplir
una normativa muy estricta para
evitar fugas y derrames contaminantes que pueden perjudicar al
medio ambiente. En el caso de los

La EMTRE invierte 195.000 euros en
mejorar su red de ecoparques fijos
HA CAMBIADO LAS LUMINARIAS POR OTRAS MÁS ECOLÓGICAS Y HA ADAPTADO A LA NORMATIVA
LAS CASETAS DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y PELIGROSOS

Imagen de uno de los ecoparques fijos de la EMTRE

ecoparques más antiguos, era necesario adecuar estas zonas para
cumplir con la normativa vigente.
En algunas de estas instalaciones solo hay que hacer algunas
modificaciones en materia de seguridad para prevenir derrames.
Pero en siete de los ecoparques es
necesario eliminar totalmente las
construcciones actuales y construir nuevas casetas que cumplan
con todos los requisitos de seguridad.
Para el presidente de la EMTRE
y vicealcalde de València, Sergi
Campillo, “estas mejoras ponen
de manifiesto la voluntad de la

Torrent acoge tres conciertos
tributo a U2, Héroes del
Silencio y Fito y los Fitipaldis

V
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uelve la actividad cultural
a Torrent. Los próximos
días 4, 11 y 18 de junio el
Auditorio de Torrent acogerá tres
conciertos tributo a Héroes del
Silencio, U2 y Fito y los Fitipaldis.
Las entradas ya están a la venta
en www.creativamusica.com, y es
posible comprar entradas para ver
los conciertos de forma presencial
o entradas para seguir el espectáculo por Streaming.
El periódico El Meridiano como
colaborador oficial sorteará durante el mes de mayo dos entradas
presenciales para cada uno de los
conciertos y cinco entradas para
seguir el concierto de forma onli-

ne. Para participar en el sorteo deberéis entrar en el Facebook de El
Meridiano l’Horta y en la publicación comentar con quien queréis
ir al concierto.
Recuerda que, si has comprado
ya la entrada, pero participas en
el sorteo y resultas ganador de las
dos entradas, puedes solicitar la
devolución del dinero en un plazo
de 48 horas desde que se te comunique que has sido agraciado con
las entradas.
Conciertos
4 de junio Spyplane (U2), 11 de junio Fitipaldis Band (Fito) y 18 de
junio Iberia Sumergida (tributo a
Héroes del Silencio)

EMTRE para mejorar las instalaciones de la red de ecoparques fijos del área metropolitana, mejoras que continuarán a lo largo del
presente año.”
En el 2020, los ecoparques fijos de
la EMTRE recogieron 69.000 toneladas de residuos de todo tipo. Las
instalaciones están a disposición
de toda la ciudadanía del área metropolitana de València de forma
totalmente gratuita para reciclar
todo lo que no se puede depositar en los contenedores que hay
habitualmente en la vía pública,
como muebles, colchones, botes
con restos de pinturas y barnices,

escombros procedentes de obras
domésticas, aparatos eléctricos y
electrónicos o restos de poda, entre otros residuos.
Bonificaciones al reciclaje
La EMTRE sigue estudiando fórmulas para premiar el esfuerzo de
los ciudadanos y ciudadanas del
área metropolitana que se esfuerzan por reciclar correctamente los
residuos que generan. La última
Asamblea General de la Entidad
ha aprobado, por unanimidad,
crear una comisión para estudiar
la modificación de la tasa TAMER
de reciclaje con la participación

de todos los grupos políticos. La
comisión contará con el asesoramiento de expertos externos y de
entidades vecinales y de otro tipo
que aportarán su visión y sus opiniones para la reforma del cobro
de la tasa.
También está a punto de lanzar
la aplicación para dispositivos
móviles donde quedará registrado
el historial de visitas de los usuarios a los ecoparques y la cantidad
de residuos que se llevan para reciclar. Cuanto más y mejor se recicle, mayor será la bonificación
que se aplique en la tasa TAMER.

MANISES
CELEBRA LA SETMANA DE
LES LLETRES DEL 18 AL 25
D’ABRIL
La Regidoria de Cultura celebrarà
aquest any la Setmana de les Lletres del 18 al 25 d’abril.
Segons paraules de Xavier
Morant, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manises, “a pesar de les circumstàncies sanitàries en les quals ens trobem, des
d’ací, animen a totes les persones
del poble a participar en les activitats programades durant la
Setmana de les Lletres”. “Des de
l’Ajuntament apostem per fomentar la cultura segura sempre amb
totes les mesures sanitàries”, ha
afegit el regidor.
La Setmana de les lletres finalitzarà el diumenge 25 d’abril
amb l’espectacle musical familiar
“Marcel el marcià, el pirata pataxula”, que es posarà en escena a les
12.00 h en el Parc dels Filtres.

18

ACTUALITAT

ABRIL

2021

Ladera de la montaña afectada por la cantera

Torrent quiere poner fin al cráter de
la Sierra Perenxisa
EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO INICIAN LOS TRÁMITES
PARA LA ORDENANZA QUE REGULARÁ EL USO DEL PARAJE

R

eponer la montaña de la
Sierra Perenxisa, utilizada
como cantera, entra en la
hoja de ruta del Ayuntamiento de
Torrent. El alcalde de la población,
Jesús Ros, ha informado en rueda
de prensa que el Ayuntamiento
iniciará los trámites administrativos para recuperar la Sierra. “Será
un proceso lento, de muchos
años, pero es necesario cerrar la
herida de la Sierra Perenxisa”.
La montaña de piedra está totalmente al descubierto por un lateral y, además, en su ladera hay un
enorme cráter. La piedra de esta
montaña sirvió para hacer el nuevo cauce del rio Turia tras la gran
riada. La mayor extracción de piedra se produjo en los años 60 y 70.
La cantera
La cantera cerró hace 10 años y en
el 2011 el Consejo de Participación del Paraje Natural de la Serra
Perenxisa, integrado por entidades locales, ecológicas e incluso la
Conselleria de Medio Ambiente,
realizó un informe para regenerarla. “En el 2011”, explica el alcalde, “el proyecto de recuperación
se quedó en un cajón y nunca se
hizo nada. Nosotros ahora queremos poner en valor la Sierra, cerrar la herida, recuperar la Sierra
y darle un uso ambiental para el
disfrute de los vecinos y vecinas
de Torrent”.
El Consejo de Participación que

se ha reunido esta semana con el
Ayuntamiento ha acordado dar un
nuevo impulso a las conclusiones
que desde el año 2011 estaban a
la espera de ser implementadas,
para poner en marcha de manera
definitiva un proyecto que requerirá del apoyo, la participación y la
complicidad tanto de las autoridades municipales y provinciales,
como de las iniciativas ciudadanas representadas en los diferentes colectivos que trabajan por la
conservación del medioambiente.
Espacio paisajístico
En esta reunión del Consejo y el
Ayuntamiento se ha decidido establecer los pasos a seguir para
iniciar este ambicioso proyecto
de recuperación medioambiental. En una primera fase se hace
necesario aprobar una ordenanza
reguladora de los futuros usos de
este paraje natural; posteriormente, el proyecto debe abordar los
estudios previos para que los trabajos de restauración adapten las
conclusiones de la intervención
que se planteó en 2011 e incluyan
las posibles modificaciones actualizadas; asimismo, es imprescindible que el proyecto sea precedido de un estudio de movilidad, ya
que el volumen de los residuos y
su transporte requiere de una previsión concienzuda para que nada
contravenga el sentido de una intervención medioambiental; y, fi-

La Fundación Deportiva Municipal
de Torrent estrenará nueva imagen
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n su apuesta por seguir innovando y actualizándose a los nuevos tiempos, la
Fundación Deportiva Municipal
de Torrent estrenará una nueva
imagen corporativa, a la cual se le
suman las nuevas mejoras en las
instalaciones deportivas de la ciudad para completar un proyecto

de renovación y modernización.
Después de 40 años fundación de
la FDM y con ella el logo que durante tanto tiempo la ha acompañado, la fundación ha decidido
renovar su imagen. Esta nueva
imagen corporativa ha sido diseñada por el diseñador torrentino
Eugenio Simón.#

nalmente, será ineludible encontrar la fórmula con la que conciliar
los propósitos e intereses de todas
las asociaciones que participan en
la decisión de dar cumplimiento
a la restauración de este espacio
paisajístico.
El cráter, provocado por la extracción de millones de quilos de
piedra, es un “agujero enorme, es
tan grande que caben 3.600 torres
como la Torre de Torrent dentro
de esa zona”.
El alcalde explica que el proceso
de recuperación será largo, “quizás dentro de 50 años el perfil de
la Sierra vuelva a ser tal cual era,
pero hay que empezar, porque es
importante recuperar lo nuestro,
nuestra historia”. El alcalde explicaba que en esa línea el Ayuntamiento ha adquirido el Palauet de
Cortina o el Cine Cervantes, dos
elementos arquitectónicos que
forman parte de la historia y vida
de la ciudad.
Recuperar la montaña
Llenar el agujero de la cantera y
recuperar la ladera se hará a través
del vertido de escombros limpios
y controlados, un proceso que requerirá un control y gestión de los
mismos.
Con el paso de los años, sobre
esos escombros, se generarán sedimentos y se recuperará la montaña.
Desde la FDM han querido agradecer el trabajo de todos los trabajadores que hicieron posible su
creación, en un momento en que
se están produciendo importantes mejoras en las instalaciones
deportivas de la ciudad, como la
incorporación de campos de minifutbol, renovación de vestuarios
de Parc Central y Trinquet.
A estas mejoras en las instalaciones deportivas se suma la creación de 4 plazas en la fundación,
nuevos conserjes y un nuevo gerente.

EL MERIDIANO L’HORTA

Torrent quiere promover
el uso de la bici como medio
de transporte sostenible

E

Redacción

l Ayuntamiento de Torrent
se ha adherido recientemente a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), una
agrupación de asociaciones y entidades locales, que actualmente
cuenta ya con 137 socios distribuidos por todo el territorio español.
En la RCxB los asociados disponen de información y apoyo para
organizar jornadas formativas y
cursos destinados a representantes políticos, técnicos y de los equipos de policía local de los ayuntamientos. Podrán, por tanto, hacer
uso de un manual formativo teórico con indicaciones para crear
itinerarios seguros, gestionar grupos y coordinar las diferentes acciones que puedan llevarse a cabo
con los colaboradores (colegios,
institutos, entidades locales…). Se
pretende, de esta manera, cumplir con los objetivos de la Agenda
2030, según las políticas marcadas
por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
En este sentido, el concejal de
Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Torrent, Raúl Claramonte, ha destacado que “con la
adhesión a la red de ciudades por
la bicicleta, estamos apostando
por promever el uso de este medio

Carril bici

de transporte ecológico y seguro,
que es , a su vez, el fomento del
deporte y la movilidad sostenible
en nuestro entorno más cercano”.
Por otra parte, con la ampliación
del carril bici se ha pretendido dar
más empuje al servicio de Torrentbici y dirigirlo también a posibles
beneficiarios que vivan fuera del
casco urbano, en diseminados o
procedentes de otros núcleos limítrofes para cubrir los desplazamientos a otras zonas, como polígonos industriales o municipios
cercanos que no cuentan con estaciones de bicicleta pública.
Limpieza por la Covid-19
Cabe señalar que la empresa concesionaria de este servicio municipal sigue reforzando las tareas de
limpieza de bicicletas y estaciones
durante estos meses de crisis sanitaria, ya que diariamente se desinfectan los puños y sillines de las
bicis así como los teclados de las
estaciones y, además, se han publicado una serie de recomendaciones para que todos los usuarios
puedan colaborar en las labores
de prevención.
Darse de alta en Torrentbici es
muy sencillo: se debe entrar en
www.mibisivalencia.es y seleccionar la opción para abonarse.

Inicio de la repavimentación en
los accesos a colegios del Vedat
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l Ayuntamiento de Torrent
dentro del plan de mejora y
renovación de vías públicas
continúa con las actuaciones centradas principalmente en la reurbanización de espacios públicos
y pavimentación de calzadas en
zonas donde es importante reforzar la mejora de la movilidad y la
seguridad de vehículos y peatones.
Por ello, se han considerado esenciales aquellas intervenciones que
revierten en la mejora de los elementos de seguridad vial y en la
modernización de los accesos a
colegios e institutos.
Así, las intervenciones en la calle
Joaquín Costa y el camino Barranc

de Canyes, en el Vedat, continúan con los planes trazados por
el ayuntamiento para mejorar la
accesibilidad en el entorno de los
centros educativos, como las ya
realizadas en otros puntos del núcleo urbanos.
Por otra parte, como señala la
responsable del área de Gestión de
la Ciudad y Seguridad, Inma Amat,
estas iniciativas “implican la coordinación de los departamentos
de de Educación, Modernización,
Movilidad y Seguridad Ciudadana, además de contribuir, en cierto modo, al crecimiento urbano,
económico y social de la ciudad”,
explica el concejal.

EL MERIDIANO L’HORTA

L

ACTUALITAT

ABRIL

2021

19

Redacción

a regidoria d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Catarroja
ha iniciat les primeres “actuacions d’urbanisme tàctic amb
la marca paraigües de Catarroja
Camina. D’aquesta manera es
preten, de forma ràpida i económica, reorganitzar l’espai públic i
prioritzar els trànsit de persones i
de mobilitat sostenible”.
Una de les primeres actuacions ha sigut al carrer Casetes
d’Isidoro, amb la incorporació
de jardineres adaptades a l’espai
viari per a garantir la seguretat
dels vianants. També, els pròxims
dies finalitzarà una actuació al
carrer Colon de la població, on
s’està creant un mural sobre la
calçada amb motiu musicals (el
carrer allotja la seu de la Banda L’Artesana) i es reordenarà
el trànsit de vehicles per reduir
la presència de cotxes i vehicles
pesats, tal com es va fer al barri
del Raval la legislatura passada.
Aquesta actuació compta amb
l’informe favorable de la policía
local i s’han utilitzat materials
anti relliscants i adequats als estandards viaris.
A continuació s’actuarà sobre la
plaça Vella, al centre històric del
poble, convertida actualment en
una zona d’estacionament en superfície, per a recuperar espai pú-

Catarroja Camina, una campanya
d’urbanisme ‘tàctic’
UNA SÈRIE D’ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA BUSQUEN RECUPERAR ESPAI PER AL VIANANT

Carrer de Catarroja, pas de zebra simulant un piano

blic de qualitat per al veïnat.
“Catarroja Camina funcionarà
com a marca paraigües d’altres
actuacions municipals, com la
reurbanització del carrer Paluzié,

les obres del qual començaran de
forma immediata i que preveuen
un carrer en plataforma única i
que incorpore arbrat i mobiliari
urbà o la ruta ciclopeatonal que

connectarà Catarroja amb Paiporta i Massanassa en un projecte
subvencionat per la Diputació de
València”, explica Martí Raga, regidor d’urbanisme. Per al disseny

del cartell de la campanya s’ha
comptat amb l’artista de Banyeres, César Barceló que ha adaptat
en format còmic una Catarroja
amb un urbanisme més amable.

Ajuntament de Catarroja

Catarroja destina 3.000
euros per a la reforma de les
vivendes socials de l’Herència
Herrero Penella

El alumnado de Benetússer aprende
a observar y valorar la naturaleza urbana

ES TRACTA D’UNA SUBVENCIÓ DE CAIXA RURAL
TORRENT

LOS CENTROS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD COMPLETAN LA SEGUNDA FASE DEL
PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL ‘LA VOLTA AL MÓN PELS ÀRBRES DE BENETÚSSER’

L
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’Ajuntament de Catarroja ha
destinat 3.000 euros per a la
reparació i posada a punt de
les vivendes de l’Herència Carmen
Herrero Penella. Aquesta subvenció per a fins socials ha sigut possible gràcies a l’aportació de Caixa
Rural de Torrent qui ha aportat el
capital.
Amb aquesta, continuen les inversions en l’Herència Carmen
Herrero Penella, i complementen
altres inversions realitzades des
del 2015 i amb les que ja s’ha aconseguit fer habitables 5 vivendes, les
quals es destinaran a persones en
situació de vulnerabilitat i majors
com era la voluntat de l’Herència
Carmen Herrero Penella.

Entre les despeses pel recondicionament de les vivendes destaquen reparacions de teulats, del
terra, i la col·locació de cablejat i
intèrfon.
“Aquesta subvenció de Caixa
Rural Torrent és una gran ajuda,
per seguir apostant per la vivenda
pública, i en aquest cas, per poder
condicionar els habitatges amb un
fi social”, ha afegit Jesús Monzó, alcalde de Catarroja i president del
patronat de l’Herència Carmen
Herrero Penella.
Les vivendes socials estan destinades a persones majors de Catarroja sense recursos econòmics ni
suport familiar, atenent a les condicions marcades pels estatuts de
l’Herència.

Grupo de escolares participando en la actividad
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l Ayuntamiento de Benetússer, a través de su área
de Medioambiente, busca
potenciar el valor de la naturaleza
urbana del municipio a través de
un programa ambiental dirigido
a sensibilizar a las nuevas generaciones en el respeto por la naturaleza. Para ello, desde hace más de
25 años, se trabaja con el alumnado de 4º de primaria el proyecto
‘La volta al món pels àrbres de Benetússer’, una iniciativa destinada
al estudio y observación de las especies arbóreas del municipio. A
través de esta puesta en valor del
arbolado próximo, el consistorio
tiene como objetivo contribuir a
cambiar la concepción que los y

las escolares tienen del paisaje urbano para fomentar el desarrollo
de actitudes respetuosas y conservacionistas hacía la naturaleza
tanto a nivel local como global.
El programa consta de dos fases
coincidentes con las estaciones
del otoño y de la primavera con la
finalidad de aprovechar al máximo la observación de todos los
detalles del ciclo natural de los
árboles.
Para nosotros es fundamental
introducir a nuestros niños y niñas en el respeto por el entorno
natural así que hemos buscado
alternativas para continuar con el
programa en tiempos de Covid-19,
facilitando el aprendizaje en entornos completamente seguros”,

señala la concejala de Medioambiente, Dolors Tarín Belda.
Puesta en valor Desde el Ayuntamiento de Benetússer se trabaja
activamente para fomentar la convivencia y la sensibilización de los
vecinos y vecinas con la naturaleza urbana. Para ello, la ciudadanía
tiene a su alcance sencillas rutas
por el centro del municipio para
hacer un seguimiento de los árboles del mundo, entre que se pueden encontrar jacarandas, magnolios, encinas, palmeras datileras,
moreras o eucaliptos. Cada una de
las especies está acompañada de
una placa informativa que cuenta
con un código QR que, al ser escaneado, remite a la información.

20

ACTUALITAT

ABRIL

2021

EL MERIDIANO L’HORTA

Floristería en Paterna

Instalación fotovoltaica en la guardería de Fuente del Jarro

Paterna reduce las emisiones de CO2
tras la puesta en marcha de plantas
fotovoltaicas en colegios
ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO EN LOS COLEGIOS DE LLOMA LLARGA, SANCHIS
GUARNER, AUSIÀS MARCH, ANTONIO FERRANDIS Y EN LA GUARDERÍA DE
FUENTE DEL JARRO

P

aterna reducirá en 90 toneladas las emisiones de CO2
tras poner en marcha cinco
plantas fotovoltaicas en diferentes
centros educativos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Paterna ha
finalizado las obras de instalación de las 437 placas solares en
los CEIP de Lloma Llarga, Sanchis Guarner, Ausiàs March, Antonio Ferrandis y en la guardería
de Fuente del Jarro, una infraestructura solar que les permite ser
autosuficientes desde el punto de
vista energético.
Estas plantas fotovoltaicas permitirán la reducción de la huella
energética de Paterna gracias a

una producción de energía aproximada de 216.000 Kwh/año.
Este importante proyecto de reconversión energética, incluido
en el Plan Actúa y cofinanciado
con fondos FEDER de la Unión
Europea, ha tenido una inversión
de 190.000 euros, que se amortizará en 8 años, y que supondrá un
ahorro anual en la factura eléctrica de 23.688 euros correspondientes al consumo energético de
estos centros.
Energía solar
En total, se han instalado 874 metros cuadrados de placas solares
que reconvertirán la luz del sol en

E

l Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo se ha reunido con la nueva Presidenta de la Junta Local Fallera de Paterna, Amparo Giménez Calatrava,
la primera mujer en presidir esta
entidad, que ha acudido acompañada por miembros de su Junta
Directiva.
Durante el encuentro, al que
también han asistido la Teniente
Alcalde de Presidencia, Eva Pérez
y la concejala de Turismo, Cultura
y Fuego, Teresa Espinosa, Calatrava ha presentado al primer edil el

E

l Ayuntamiento de Paterna ya ha
hecho efectivos los pagos correspondientes a la primera convocatoria de las Ayudas Paréntesis, en las
que 317 negocios locales del sector del
ocio y la restauración principalmente
han sido beneficiarios de esta línea de
subvenciones directas.
En total, se han destinado 740.000 euros para las solicitudes aprobadas, con
una media de 2.400 euros por solicitud,
destinada a ayudar a los sectores más
afectados por la crisis del coronavirus a
paliar los efectos de la misma.
Tras haber terminado esta primera convocatoria, el consistorio ha anunciado
que ya tiene preparada la segunda edición que, previsiblemente, se abrirá la
próxima semana.
Esta nueva edición permitirá destinar
más de 1.400.000€ para ayudar a la recuperación económica de peluquerías,
floristerías, taxistas, tintorerías, librerías, centros de estética, autoescuelas,
talleres de reparación o centros de enseñanza no reglada, entre más de 70
actividades.
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que ha
explicado que “habíamos previsto que
tendríamos un remanente superior al
millón de euros tras ejecutar la prime-

ra convocatoria de ayudas, por lo que
pusimos en marcha los mecanismos
para poder convocar cuando antes una
segunda edición que nos permitiera llegar a muchas más actividades que han
acusado una sustancial reducción en su
nivel de facturación por las restricciones
de movilidad y aforos”.
Desde el Servicio de Empresa, Industria y Universidad del consistorio y cuyas competencias asume directamente
el primer edil han elaborado un listado
de sectores beneficiarios prioritarios,
teniendo en cuenta la diversidad del tejido productivo local así como aquellas
actividades sobre las que la pandemia
ha tenido un mayor impacto económico.Las ayudas de esta segunda edición
oscilarán entre los 2.000 y los 4.000 euros por negocio o autónomo, estimándose que unos 450 negocios locales
podrán ser beneficiarios de las mismas.
Así lo explicaba el Alcalde Sagredo,
quien ha precisado que “nuestro objetivo es paliar los efectos de la crisis, evitar
la destrucción de empleo y fomentar
la recuperación de nuestras empresas
por lo que, como hicimos en la primera
convocatoria, vamos a destinar todos
recursos posibles para agilizar los trámites y que las ayudas puedan hacerse
efectivas cuanto antes”.

Europa, pendiente del proyecto
Guardian para la prevención
de incendios en la Vallesa

Nueva
Presidenta de
la Junta Local
Fallera de
Paterna
Redacción

energía y, además, en caso de que
exista excedente de producción,
se inyectará en la red de la empresa suministradora y se compensará la energía entregada.
Esta iniciativa del Ayuntamiento
de Paterna se enmarca dentro de
las acciones que, desde el equipo
de gobierno socialista se están
llevando a cabo para materializar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implantando políticas de
protección del entorno a través
del uso de energías más limpias,
promoviendo el uso de transportes más sostenibles y protegiendo
los enclaves naturales de la ciudad
de Paterna.

Pagadas las ayudas a
hostelería en Paterna y ayudas
para el resto de sectores

L

programa que han diseñado desde JLF con el propósito de seguir
mejorando las Fallas, ampliar su
presencia en todos los barrios,
recuperar parte del censo fallero
resentido por la crisis derivada de
la pandemia del coronavirus y reforzar el espíritu fallero.
Por su parte, el primer edil ha manifestado “el firme respaldo del
Ayuntamiento a la federación y a
la fiesta” al mismo tiempo que ha
agradecido a la Presidenta y a su
Junta Directiva la ilusión y las ganas de trabajar y les ha trasladado la disposición del consistorio

a Vallesa es uno de los mayores pulmones verdes de la Comunitat. Su protección contra
Imagen de la reunión incendios es fundamental, y en eso
a respaldar económicamente al consiste el innovador proyecto Guarcolectivo fallero para ayudarles a dian liderado por los Ayuntamientos
remontar la complicada situación de Paterna y Riba-roja.
que atraviesan y a colaborar con Sin embargo, no se trata solo de un
ellos para que la fiesta más emble- proyecto para prevenir incendios,
mática siga creciendo en repercu- el desarrollo del mismo, que cuensión y en número de falleros/as.
ta con una subvención de la Unión
Del mismo modo, la Presidenta Europea, une la innovación, reuha manifestado “su satisfacción tilización del agua y participación
por la predisposición del consis- ciudadana, aspectos fundamentales
torio a seguir trabajando conjun- que la Unión Europea quiere impultamente con la federación como sar en los países socios. Por eso, este
hasta ahora se venía haciendo proyecto está en el punto de mira de
para seguir manteniendo viva la Europa para poder exportarlo a otros
germanor y el sentimiento por las países como Grecia que ya se ha inFallas de Paterna”.
teresado por él. La reutilización del

agua es la pieza clave en este proyecto. El agua que llega a la depuradora será regenerada y tratada para
eliminar cualquier tipo de partículas
contaminantes, después esa agua se
traslada a cinco depósitos con capacidad cuatro de ellos de 500m3 y uno
de ellos de 300 m3. Esa agua llegará
a unos cañones de agua, que alcanzan
hasta los 18 metros de alto, y que distribuirán agua en 40 puntos de la Vallesa
(términos de Paterna y Riba-roja).
Incendios
El objetivo no es sólo proveer de agua
la zona en caso de incendio, sino
prevenir que se produzcan, y eso se
harán humedeciendo de forma pautada las diferentes zonas del parque
natural.
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Paterna cede a la Generalitat un solar de 6.000 m2
para la construcción de la residencia
ESTARÁ UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA RITA Y PRETENDE SER LA MÁS GRANDE E INNOVADORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

E

Redacción

l Ayuntamiento de Patena
ha dado un paso más en la
atención y protección de
sus mayores con la cesión a la Generalitat Valenciana de un solar
municipal de 6.000 m2 situado en
el número 12 de la calle Benimar
del barrio de Santa Rita para la
construcción de una Residencia y
Centro de Día para Personas Mayores público que será una de las
infraestructuras sociales de este
tipo más grande, inclusiva e innovadora de toda la Comunitat.
Esta cesión se ha materializado
este mes de abril en un acto oficial
en el que el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo y la Vicepresidenta del Consell y consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas,
Mónica Oltra han suscrito un Protocolo de Intenciones que además
de la cesión del terreno municipal para la creación, en menos de

La construcción de
una residencia para
los más mayores de
la población es una
demanda histórica de las
asociaciones de vecinos
de Paterna
cuatro años, de esta infraestructura social también recoge la cesión
a la conselleria de la Residencia y
Centro de Día para Personas con
Diversidad Funcional de la ciudad
situada en la carretera de Manises,
de 3.562,37 m2 construidos y capacidad para 104 usuarios.
El encuentro, que se ha celebrado en las instalaciones de la Residencia para Personas con Diversidad Funcional y ha seguido con
todos los protocolos de higiene y
de seguridad anti COVID, también
ha contado con la asistencia del
Director General de Infraestructuras Sociales, Enric Juan, miembros
del equipo de gobierno y de la
corporación municipal así como
representantes del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve y
de las familias de usuarios y de
diferentes asociaciones vecinales
del municipio.
Tras la firma del documento, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo ha señalado “la importancia de este día tan “especial”
que escenifica el compromiso de

ambas administraciones públicas
por mejorar el cuidado, la atención y la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de Paterna con
infraestructuras sociales y públicas adaptadas a sus necesidades
y pensadas para hacerlos sentir
como en casa” al mismo tiempo
que ha destacado “la lucha vecinal
en la consecución de estas instalaciones”.
Durante su intervención, el pri-

mer edil también ha agradecido la
predisposición y la sensibilidad de
la Vicepresidenta Oltra con los colectivos más vulnerables y necesitados de la ciudad al mismo tiempo que ha asegurado que “hoy
hemos firmado el mayor contrato
social de los últimos años”, en referencia a que el acuerdo suscrito,
además de recoger las dos cesiones, también contempla que el
Centro de Menores municipal de

Paterna permanezca temporalmente emplazado en una parte
del centro de día para personas
con diversidad funcional hasta que se traslade a su ubicación
definitiva en la antigua Alfarería,
espacio en que el Ejecutivo socialista está recuperando para transformarlo en el Centro Sociocultural “Paco Giner”, que además del
centro de menores, albergará los
nuevos servicios sociales y una ex-

posición permanente del alfarero
Paco Giner.
Dos instalaciones
Por su parte, Mónica Oltra ha firmado que “con estas dos nuevas
instalaciones, Paterna completa la
red de de infraestructuras sociales públicas y se convierte en un
ejemplo de municipio amable e
inclusivo que vela siempre por las
personas”.
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ALBORAIA

del deporte
S’ADHEREIX A LA XARXA DE
DESTINACIONS TURÍSTIQUES
INTEL·LIGENTS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Enrique Ruiz en una partida realizada recientemente.

L’Ajuntament d’Alboraia ha incorporat la localitat en la Xarxa de Destinacions Turístiques
Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, una iniciativa coordinada per l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat-tur).
D’aquesta manera, Alboraia fa un
pas més en l’adaptació de la seua
gestió turística al nou decret del
municipi turístic de la Comunitat
Valenciana, una nova regulació
que configura un sistema dinàmic
de compliment de requisits i assumpció d’obligacions per part de
les localitats denominades turístiques.
Les bases d’aquest model
s’assenten sobre la sostenibilitat,
la intel·ligència en els sistemes de
coneixement i gestió, l’hospitalitat,
el codi ètic, la valorització del territori i el paisatge, la rellevància de
la cultura, els senyals d’identitat i
tradició local i la cooperació i participació de les entitats i organitzacions locals en un nou sistema de
governança.
L’adhesió, amb data de 15 de
març de 2021, es produeix arran
de la sol·licitud de l’alcalde
d’Alboraia, Miguel Chavarría, a
l’autoritat competent. Actualment,
l’Ajuntament d’Alboraia està treballant a dur a terme juntament amb
Invat-tur i Turisme Comunitat Valenciana el desenvolupament en
clau DTI del municipi.

Adrián Celda durante una partida

MUSEROS: VA DE BO!!!!!
Texto y fotos: Redacción

La línea de la idiosincrasia de los
municipios de l´Horta Nord se dibujan siempre partiendo de su cultura y sus tradiciones, el carácter
de un municipio lo conforman sus
personas y sus asociaciones entre
otras cosas. Así pues y con la coincidencia en algunos municipios
entre sí de la parte Nord de l´Horta
como son las fiestas, cultura y tradiciones destaca en l´Horta, la localidad de Museros. Un municipio
festero, a menos de 10 kilómetros
de Valencia y donde sus vecinos se
conocen y en verano salen a la fresca. Así, tradicional y sin filtros.
Museros destaca por ser festero,
cultural y deportivo. Estas tres disciplinas se pueden vislumbrar en:
falles, bous y pilota. Es por ello que,
entre otras cosas, estas tres características lo hacen único. Hace meses
desapareció uno de sus pilotaris
más emblemáticos a la edad de 80.
Un personaje amante de la pilota
y de este deporte valenciano que
ha dejado un legado entre la población: Adrian Celda o Adrian de
Museos y Enrique Ruiz “Enrique,
el de Museros”. Dos pilotaris, y ante
todo amigos.
Adrian de 44 años se crio viendo
jugar a pilota, por las noches, a la
fresca junto a uno de los grandes
de la pilota de los años 60 en Museros, El Xato. Hizo de este deporte
su pasión y su profesión. El Xato
falleció hace apenas unos meses y
es uno de los pilotaris de “ El trio
de Ferro” compuesto por Ferreret,
Ruiz y el Xato. Todos ellos nacidos
entre los años del 1930 y 1932. Este
trio legendario hizo crecer “frutos
pilotaris” en Museros: tal como hoy
son los jóvenes Adrián y Enrique.

Adrian comenzó a tomárselo en serio a los 17 años y hoy por hoy destaca como una figura de la pilota.
Su profesión lo marca: entrenador
de jóvenes promesas de pilota en
la Escuela de Massamagrell. Celda asegura que “mi padre era aficionado de toda la vida y tener de
vecino al Xato también sumó en
mi curiosidad por este deporte”. El
palmarés es alto: Formó parte de
la empresa Valnet y ahora dedica
su carrera deportiva a la modalidad de frontón. Sus disciplinas más
destacadas: escala y corda y frontó.
En 2008 formó parte de la Selección
Valenciana. En 2010 fue declarado
mejor jugador de frontó y en 2015
venció a Alejandro de Paterna en
el autonómico por parejas. Ha sido
campeón del autonómico de frontó individual en 2010 y 2011 y subcampeón en 2009 y 2012. También
se declaró campeón del Mundo de
Pilota PV 2010. Desgraciadamente
Adrian, bouero de sangre, también
tradición muy arraigada en la localidad, sufre una cogida que lo aparta del mundo de la pilota varios
años. Consiguió posicionarse en
7 finales de individual consecutivas como campeón y 3 consecutivos en la modalidad de Frontó 4 i
Mig. Uno de sus máximos es Paco
“el Genovés”. Celda o Adrian II es
ahora entrenador de jóvenes que
quieren ser pilotaris. A parte de
ello tiene un grupo de escuela de
tecnificación. Aclara que “en este
deporte es también importantísimo entrenar y preparase, no es sólo
jugar”. Adrian entrena también a
unas 7 chicas y mantiene que “cada
vez son más las mujeres que se interesan por la pilota. En el grupo
de las chicas hay jóvenes de Massamagrell, Museros o Rafelbunyol.

Ambos jugadores hace años tras ganar el trofeo

Además tienen mucho nivel. Ahora
llevo también la preparación física
y mental de un grupo de 14 o 15 jóvenes”. Adrián se muestra contento
y no se separa pase lo que pase de
su mundo: la pilota.
Por su parte, no muy lejos de él
está Enrique Ruiz amigo, pilotari y
como él define “para mi Adrián es
familia”. Enrique también empezó
a jugar a pilota cerca de los 17 años.
“Empecé en el mundo de la pilota
en verano -añade entre risas- en
invierno jugaba al fútbol”. Como su
amigo Enrique también conoció al
Xato y su abuelo fue una figura importante en el mundo de la pilota
en Museros tal vez de ahí la afición.
“Formé parte de la Escuela de pilota de Massamagrell durante quince
años pero me la dejé por cosas de

la edad durante al menos 5 años
pero siempre he estado relacionado en el mundo de la pilota; volví
sobre los 26 años y empecé a hacer
palmarés, jugué de nuevo federado al frontón quedando en 2005
campeón en la segunda categoría
individual”. Con Adrian he jugado
mucho como pareja de frontón logrando verdaderos logros y disfrutando como grandes amigos que
somos”. Actualmente Enrique está
activo y ha jugado con figuras de la
talla de Lemay Estrada.
El duo de Museros, que destacan
por pilotaris, pero sobretodo por
la admiración y la amistad que
les une. Ellos son hoy por hoy el
legado más palpable de que la pilota en pleno siglo XXI, va de bó en
Museros.

Experiència
Això significarà orientar la localitat fins a la consolidació d’una
infraestructura
tecnològica
d’avantguarda que garantisca el
desenvolupament sostenible del
territori, accessible per a totes les
persones, facilitant la interacció
i integració de les persones visitants amb l’entorn i incrementant
la satisfacció de l’experiència en el
destí. L’objectiu és també millorar
la qualitat de vida de les persones
residents.
La incorporació a aquesta iniciativa segueix la línia de treball de la
regidoria de Turisme que encapçala Raquel Casares Dolz, qui explica
que des de l’Ajuntament d’Alboraia
“estem desenvolupant una política turística activa i compromesa
amb els valors i estratègies de Turisme Comunitat Valenciana”. El
nou marc legal i estratègic “propicia una nova era on es reforçarà
la professionalització del sector,
les bones pràctiques i sobretot
s’impulsarà la qualitat turística”,
afig.
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ALCALDESSA D’ALFARA I PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET

Marisa Almodóvar: “Acabarem tots els
projectes que Llorenç va deixar iniciats”
ho van fer, i controlant l’aforament i les hores de
bany sí que es pot obrir. Pel que fa a les festes, depenem de l’evolució de la pandèmia i el que ens
diguen les autoritats sanitàries. Jo crec que alguna
cosa podrem fer, potser esdeveniments més culturals i sempre controlant aforaments. A mitjans de
maig ens reunirem amb les clavariesses i clavaris
per veure què podem fer, però ja avançe, que les
festes com abans les coneixíem amb macrodiscomóviles això no es podrà fer.

“LA MANCOMUNITAT TÉ
ELS BRAÇOS OBERTS A
TOTES LES POBLACIONS
QUE ES VULGUEN UNIR.
JO CREC MOLT EN LA
MANCOMUNITAT, EN LA
IMPORTÀNCIA D’UNIRNOS I PODER OFERIR
BONS SERVEIS”

Parlem de la Mancomunitat, és l’últim any del Pla
de Governança Turística que compta amb l’ajuda
econòmica de Generalitat i Diputació, quines propostes posarà en marxa enguany Turisme Carraixet?
S. Tormo

Arriba a alcaldia després d’una trista notícia com
va ser la mort de Llorenç Rodado
La pèrdua de Llorenç ha sigut un cop duríssim. No
només era el nostre alcalde i company de partit,
també era el nostre amic. A més, nosaltres sempre
hem sigut un equip de govern que tot ho comentàvem i a dia d’hui, en la presa de decisions ,és
molt dur ja no poder comptar amb la seua opinió.
Com ha sigut la reorganització de l’equip de govern?
Ha entrat Pilar Miralles a l’Ajuntament i ha assumit
les àrees de benestar social i majors que portava jo,
i ara jo com a alcaldessa seguiré portant també les
regidories d’igualtat i de festes.
Quina serà la línia de treball?
Anem a acabar tots els projectes que Llorenç va
deixar iniciats. Quan els acabem començarem
nous projectes, però seguiran la mateixa línia que
ell va començar perquè teníem pensaments i criteris molt semblants.
A gener van aprovar els seus pressupostos municipals, quins són els principals projectes a Alfara
enguany?
El principal projecte és traslladar l’Ajuntament al
Castell i l’actual consistori ser la seu de la Mancomunitat del Carraixet. Ara mateix el nostre Ajuntament es queda xicotet, i en ell hi ha també els
treballadors de la Mancomunitat, que encara que
són treballadors fixos de l’entitat la seua ubicació
varia en funció de qué Ajuntament té la presidència. Convertir el nostre actual Ajuntament en seu
fixa de la Mancomunitat serà una gran notícia perquè albergarà més espais per atendre els veïns dels
municipis mancomunats, i d’altra banda, situar
l’Ajuntament al Castell és molt necessari per a po-

der guanyar aquest espai que necessitem.
Quins terminis hi ha?
Sí per nosaltres fora seria ja mateix, però depenem
de Patrimoni i dels permisos per a fer-ho accessible i posar ascensor. Els tràmits estan iniciats, sent
realistes a mitjan el 2022 podrem situar-nos en el
Castell
Respecte a la posada en valor del patrimoni local,
a octubre publicàvem a El Meridiano que el convent de Sant Dídac d’Alfara de Patriarca és rehabilitarà i convertirà en zona d’esdeveniments i sala
multiusos ... Quins són a els terminis de realtzació
del projecte?
Sí, és un projecte que volem posar en marxa i recuperar el nostre patrimoni, però depenem de dos
aspectes: el vistiplau de la Conselleria de Patrimoni i també capacitat econòmica per a poder desenvolupar-ho. L’important, és que els tràmits per a
fer-ho s’han iniciat i, encara que no siga immediat,
es farà.
Any complicat amb la Covid-19, com ho està vivint
la gent de la població?
Ha sigut un any llarg i dur, a mi personalment el
que més pena em dóna són els nostres majors. Ells
sempre omplien els carrers, anaven a les activitats
que organitzàvem i ara ixen molt poc i amb por.
Tant de bo avance la vacunació i els nostres majors
tornen a poder sociabilizar i a eixir als carrers.
S’acosta l’estiu, el fi de l’estat d’alarma… obriran
enguany la piscina i tenen previst fer algun tipus
d’acte amb motiu de les festes locals?
Enguany sí que obrirem la piscina municipal controlant l’aforament i les normes que estableixen
des de Sanitat. L’any passat no obrirem, però hem
vist les experiències d’altres poblacions que sí que

La Covid-19 ens va frenar una projecció turística
molt bona que teníem. Hem estat un any centrats
en campanyes a les xarxes però no és el mateix. Ara
a juny començarem amb propostes i la idea és seguir al llarg de tot l’any. Tornarà, entre altres activitats, Miradors de l’Horta.
Aniran a Fitur?
Anirem però aquest any amb la pandèmia els aforaments estaran molt reduïts. Anirem al costat de
l’estand de la Diputació de València on tota la informació serà pràcticament visual amb reproducció d’imatges.
La Mancomunitat està integrada per cinc poblacions (Bonrepòs i Mirambell, Alfara del Patriarca,
Foios, Vinalesa, i ara Almàssera) ... tenen previstes
noves incorporacions com Alboraia o Albalat dels
Sorells?
La Mancomunitat té els braços oberts a totes les
poblacions que es vulguan unir. Jo crec molt en
la Mancomunitat, en la importància d’unir-nos i
poder oferir bons serveis, com ara serveis socials.
Mancomunant-nos som capaços d’aconseguir
més subvencions i que als nostres ajuntaments els
coste menys els serveis.
Per últim, en el seu saluda de benvinguda com a
alcaldessa, animava als seus veïns a utilitzar la
web com a canal de comunicació accessible i ràpid, però sense obligar el tú a tú, com és governar
per a una població de 3.500 habitants on tots es
coneixen?
Ser alcaldessa d’un municipi com Alfara on tots
ens coneixem és portar el municipalisme a la seua
essència. Jo atenc a més veïns al carrer, que em
paren per a comentar-me qualsevol problema o
inquietud, que al despatx. Això és el bonic de poblacions xicotetes, la proximitat i el tú a tú amb els
veïns i veïnes.
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ALFARA DEL PATRIARCA
EL PLA DIRECTOR DE SMART
CITY COMPTA AMB LA
INSTAL·LACIÓ DE SENSORS
BLUETOOTH PER A RUTES
ESCOLARS SEGURES
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ultima al març la instal·lació
de dispositius intel·ligents amb
sensors per a la implementació
de rutes escolars segures. El projecte s’emmarca en el Pla Director ‘smart city’, ciutat intel·ligent,
dins dels objectius de sostenibilitat del consistori. Després de la
implementació dels receptors, el
pròxim curs es repartiran entre
els escolars 200 clauers amb tecnologia bluetooth que registraren
internament l’hora d’arribada i el
punt d’entrada en el col·legi dels
menors, marcant també l’itinerari
realitzat amb una seqüència de
punts de control i hores, informant
els progenitors del procés.
Rutes
Les rutes escolars segures parteixen del parc de Don Emilio i
s’estableixen dos itineraris, un que
es dirigeix al CEIP Sant Joan de
Ribera, i un altre al centre escolar
Ramón y Cajal. “Amb aquesta iniciativa es vol millorar la seguretat
l’entorn urbà i reduir els desplaçaments als col·legis en vehicles”,
explica Sonia Rodado, regidora de
comunicació. El projecte s’integra
dins de les accions per a convertir
a Alfara en una ‘ciutat intel·ligent’,
entesa com aquelles poblacions
que utilitzen la tecnologia i la innovació, per a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, argumenta
Rodado.
La comunicació de les dades dels
dispositius al sistema central de
processament es realitzarà mitjançant protocol segur per a evitar
problemes de seguretat amb la informació. L’agost de 2020 ja es van
millorar els accessos als col·legis
per als vianants, i en setembre
de 2021 s’activaran els dispositius electrònics i es repartiran els
clauers als menors per a fomentar
les rutes escolars segures. “Amb
aquestes mesures l’ajuntament
pretén crear condicions més segures de camí a l’escola, incrementant l’autonomia de les xiquetes i
els xiquets i la confiança de pares
i mares i reduint, al mateix temps,
els desplaçaments en vehicles privats evitant col·lapses i ajudant així
també al medi ambient”, indica
Marisa Almodóvar, l’alcaldessa.
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Almàssera aprueba su
presupuesto municipal

E
Ajuntament d’Almàssera

Almàssera impulsa un
‘banc del temps’
EINA PER A INTERCANVIAR HABILITATS I SERVEIS

L

L. López

a regidoria de Participació
ciutadana de l’Ajuntament
d’Almàssera vol impulsar
un banc del temps al municipi.
Un Banc del Temps és una eina
amb la qual un grup de persones
pot crear una alternativa econòmica social. Els participants
d’aquest projecte s’intercanvien
habilitats sense utilitzar diners,
únicament es comptabilitzen les
hores de servei prestat i rebut.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana “busquem persones que vulguen implicar-se
també en l’organització d’aquesta
idea per fer-ho al nostre poble”,
afirmen.
Sens dubte, es tracta d’una eina
que requereix la col·laboració de

la ciutadania, i que segons la regidoria “milloraria la nostra comunitat en temps com els que estem
passant”.
Les activitats i serveis que poden
prestar els membres d’aquest
banc del temps són variades: donar classes en línia d’idiomes, de
ioga, de cuina, fer xerrades sobre
un tema concret i, quan la situació ho permeta, fins i tot ajudar
muntant mobles, fer-li la compra
setmanal a una persona que no
pot eixir de casa, cuidar animals
i moltes més coses.
Per poder participar i involucrar-se en aquest bescanvi de
serveis i temps es pot cridar o
enviar un SMS al 661526682 o enviar un correu electrònic a asanchez254n@cv.gva.es

Redacció

l pasado martes 23 de marzo
se aprobó en sesión plenaria
ordinaria el presupuesto del
ejercicio 2021 del Ayuntamiento de
Almàssera con 9 votos a favor de
PSOE, Compromís, UP, Units y C’s y
con la abstención de los 4 votos del
Partido Popular.
El presupuesto,de 4.569.907,54 euros, está libre de deuda por primera
vez en muchos años. De este modo,
se recuperan alrededor de 880.000
euros, que se suman al aumento del
Fondo de Cooperación Local de la
Diputación de Valencia. Con todo
ello, el consistorio pretende dar
prioridad a las cuestiones municipales y anteponer los intereses de
los vecinos y vecinas del municipio.
Así, en 2021 se destinan 200.000
euros a la bajada del IBI y a la suspensión de la tasa por ocupación de
las terrazas de los bares y las paradas
del mercado ambulante, 500.000
euros a la ampliación y mejora de
programas y servicios municipales y
370.000 euros a inversiones directas
en la localidad.
Como novedad, el presente presupuesto contempla nuevos cursos de
formación, ayudas para el comercio
local, el aumento de las subvenciones destinadas a las asociaciones, el
aumento de la consignación destinada a la EPA y educación, la puesta
en marcha del censo de ADN canino o la inclusión en los servicios de
juventud, atención al consumidor
y programa medioambiental de la
Mancomunitat del Carraixet.

Por otro lado, se mantienen los niveles presupuestarios en el área de
servicios sociales que ha mostrado
una eficacia ejemplar en los momentos duros de la pandemia, los
planes de empleo que han permitido dar una segunda oportunidad a
personas paradas de larga duración
mayores de 50 años y una primera
oportunidad a jóvenes y estudiantes, la Oficina Verde, la Programación Cultural y el Plan Turístico y
recogida de residuos gestionados
por la Mancomunitat del Carraixet.
Respecto a las inversiones que el
Ayuntamiento de Almàssera podrá
realizar en 2021 destacan mejoras
en diferentes edificios municipales, renovación de aceras, eliminación de barreras arquitectónicas,
adquisición de mobiliario urbano,
reposición del arbolado en calles y
parques, proyectos surgidos de iniciativas populares que son el resultado de procesos de participación
ciudadana y el cubrimiento provisional de la pista municipal de hockey entre otros.
El alcalde, Ramón Puchades, explica que “en la elaboración de los
presupuestos se ponen de manifiesto las prioridades pasan por la mejora de los servicios a la ciudadanía,
la atención y ayuda a las familias
que más lo necesitan, la garantía
de la igualdad de oportunidades,
el incremento de las inversiones
directas en nuestro pueblo o la
apuesta por el comercio de proximidad, la juventud, el deporte,
cultura, la salud o la igualdad”.
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BONREPÒS I MIRAMBELL

SUSPÉN LA TAXA D’OCUPACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA EN
TERRASSES
En el Ple ordinari de març
l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell va aprovar, per unanimitat
dels tres grups polítics que conformen el consistori, la suspensió de
la taxa d’ocupació de la via pública
en terrasses per a taules, cadires i
elements anàlegs. La finalitat és
ajudar els hostalers locals a fer
front a la crisi provocada per la Covid-19 i compensar les restriccions
sobre aforament i horaris que han
d’assumir aquests mesos.
En aquest sentit, l’alcaldessa Raquel Ramiro ha explicat que “escoltem els problemes que han
d’afrontar els nostres autònoms i
empresaris locals i hem actuat ràpidament posant en marxa tots els
mecanismes que estan a la nostra
disposició per a ajudar a un sector
tan important en el nostre municipi com és l’hostaleria”.
La primera edil ha recordat
les mesures impulsades durant
aquest temps, com “l’aprovació
d’un paquet d’ajudes urgents
a aquest sector amb motiu del
tancament dels locals durant
la primera declaració de l’estat
d’alarma, la concessió de subvencions municipals per a sufragar
despeses corrents com el lloguer,
l’aigua o la llum derivats del funcionament de la seua activitat i,
ara, la suspensió de la taxa de terrasses”.
Taxa municipal
Ja s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’edicte de
l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell sobre la suspensió de la
taxa d’ocupació de via pública,
obrint-se el termini de 30 dies
als interessats per a examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, la suspensió de la citada
taxa quedarà definitivament aprovada.
Ajudes Parèntesi
Ramiro ha informat també que “en
aquests moments s’estan tramitant les ajudes Parèntesi contemplades en el Pla Resistir, el termini
del qual acaba aquest dimecres 21
d’abril, suposant una injecció de
liquiditat de prop de 70.000 euros
en el municipi”.
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Albuixech convoca el
I Concurso de Dibujo
Infantil Ambrós

I CONCURS
INFANTIL
DE DIBUIX

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN DIPLOMA
Y LOS GANADORES CHEQUES PARA COMPRAR EN EL
COMERCIO LOCAL

Ambrós

C

Dirigit a qualsevol xiquet/a, que cursen els
seus estudis en el CEIP Tomàs Albert,
estiguen empadronats o no en la població, i
aquells xiquets/as que estant empadronats a
Albuixech cursen estudis d'Infantil o Primària
en un col·legi d'un altre municipi.
Només has de fer un dibuix d'algun
personatge dels comics creats per Ambrós
(El Capitán Trueno, El Corsario de Hierro, etc.)
i presentar-lo a la biblioteca o al CEIP Tomàs
Albert abans del 14 de maig de 2021, sempre
d'acord amb el que s'estableix en les bases.

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ:
CATEGORIA 1
(Xiquets/es cursant Primer, Segon o Tercer d'Infantil)
CATEGORIA 2
(Xiquets/es cursant Primer o Segon de Primària)
CATEGORIA 3
(Xiquets/as cursant Tercer o Quart de Primària)
CATEGORIA 4
(Xiquets/as cursant Cinqué o Sisé de Primària)
En cada categoria hi haurà dos guanyadors, que obtindran
un primer i segon premi que consistirà en un xec per a
gastar en comerços de la població. Tots els/les
participants rebran un diploma acreditatiu.
Bases disponibles en la web de l'Ajuntament d'Albuixech,
pàgina de Facebook de la biblioteca (Agència de Lectura
Municipal Ambrós), en la mateixa biblioteca i en el CEIP
Tomàs Albert.

Participantes
Al concurso se podrán presentar
cualquier niño/a, que cursen sus
estudios en el CEIP Tomás Albert,
estén empadronados o no en la
población, y aquellos niños/as que
estando empadronados en Albuixech cursen estudios de Infantil o
Primaria en un colegio de otro mu-

ORGANITZA

ES PODRÀ SOL·LICITAR FINS AL 2 DE MAIG
Redacció

D

es de la Regidoria
de Comerç i Mercats
d’Albuixech s’han aprovat les bases de la segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir
d’àmbit municipal.
Es tracta d’una segona línia de les
ajudes Parèntesis per a autònoms
i microempreses dels sectors més
castigats per la crisi de la covid-19
no inclosos en la primera convocatòria.
Com en la primera convocatòria,
recordem que aquestes subvencions impliquen una quantitat fixa
de 2.000 euros per a cada persona

autònoma i 200 euros per treballador en el cas de les microempreses ( fins a 10 treballadors).
Destinada a comunitats de béns,
comerç i serveis que són negocis
que estan patint l’impacte negatiu de la crisi econòmica derivada
de la crisi sanitària, ja que molts
s’han vist obligats a tancar la seua
activitat o a reduir els seus horaris
durant els diferents períodes de
confinament o de restriccions.
La Regidoria de Comerç i Mercats considera necessari articular mesures per a evitar que
s’originen conseqüències irreversibles per a l’economia, el desen-

Redacción

on motivo del Día del Libro,
el Ayuntamiento de Albuixech, a través de la Biblioteca Municipal y del CEIP Tomás
Albert ha organizado el I Concurso de Dibujo Infantil Ambrós. Una
iniciativa impulsada por la asociación cultural El Burro Sec.
Miguel Ambrosio Zaragoza, conocido como Ambrós, nació en Albuixech en 1913 y fue un uno de los
dibujantes más destacados de tebeos, sobre todo es recordado por
sus dibujos de las aventuras en El
Capitán Trueno
Con el objetivo de impulsar la
lectura y a través de Ambrós como
dibujante de prestigio, el Ayuntamiento pone en marcha este concurso de dibujo. Los participantes
deberán hacer un dibujo relacionado con cualquiera de los personajes de los cómics de Ambrós
(Capitán Trueno, el Corsario de
Hierro, etc.). Se valorará la capacidad técnica del dibujo, así como la
originalidad del mismo y su vinculación con Albuixech.

DE LA AGÈNCIA DE LECTURA
MUNICIPAL D’ALBUIXECH I EL
CEIP TOMÀS ALBERT

Albuixech convoca la
segona fase del Pla Resistir

EL MERIDIANO L’HORTA

volupament empresarial i comercial de la nostra localitat i, vetlar
perquè una vegada finalitzada la
crisi sanitària es produïsca el més
prompte possible una reactivació
de l’economia local.
Ajuntament
“Tornem a actuar amb el principal objectiu que ningú es quede
arrere i que l’ajuntament, en un
moment d’excepcionalitat, faça
tot el que siga a les seues mans,
com hem fet fins ara. La nostra voluntat és que ningú es quede fora
d’aquestes ajudes, i poder donar
cobertura en la mesura de les nostres possibilitats a les sol·licituds
que van quedar excloses. Per això,
s’ha ampliat el llistat d’activitats
empresarials rebut de la Generalitat, adequant-lo als comerços
existents en el nostre municipi”,
ha expressat el regidor de comerç
Alberto Celda.

nicipio. Los candidatos se agruparán en 4 categorías en función del
curso. Habrá una categoría para
los escolares que cursen Primero,
Segundo o Tercero de Infantil, otra
categoría para los estudiantes de
Primero o Segundo de Primaria
y otras dos más para los escolares
de Tercero o Cuarto de Primaria y
Quinto o Sexto de Primaria.
Según ha explicado la concejala
de cultura, Marta Ruiz, “en cada categoría habrá dos ganadores, que
obtendrán un primer y segundo
premio que consistirá en un cheque para gastar en comercios de la
población. El primer premio está
dotado con 100 euros y el segundo
con 50 euros. Además, todos los
participantes recibirán un diploma
acreditativo”. Los dibujos se podrán
entregar tanto en el CEIP Tomás
Albert como en la Biblioteca hasta
el 14 de mayo.
Concierto
La concejala, Marta Ruiz, también
ha explicado que el primer fin de
semana de junio con motivo de los
65 años del primer comic de Ambrós tendrá lugar un concierto de
la Sociedad Musical de la localidad
y también se interpretarán algunas canciones relacionadas por los
comics del que fuera su popular
vecino. Además, ese mismo día el
Ayuntamiento hará entrega de los
premios a los ganadores del concurso.

Convocado el XX Premio
de Poesía Vicent Andrés
Estellés de Burjassot

E

Redacció

l Ayuntamiento de Burjassot, desde el área de Cultura y Juventud, que dirige
Estefanía Ballesteros, ha lanzado
la convocatoria del Premio de
Poesía Vicent Andrés Estellés que,
en 2021, alcanza su vigésima edición. El objeto del certamen, que
se creó el mismo año de la muerte
del poeta, es seguir promocionando la figura y la obra literaria de
Vicent Andrés Estellés en el pueblo que le vio nacer y, al tiempo,
seguir promoviendo la creación
literaria. Las bases de la convocatoria ya pueden consultarse en el
Portal de Transparencia.

Las personas que decidan presentar su obra al XX Premio de
Poesía Vicent Andrés Estellés, con
una dotación económica de 9.000
euros, deben saber que deberán
remitirse, dirigidas al Sr. AlcaldePresidente, a la Casa de Cultura
de Burjassot (C/Mariana Pineda,
93-95, CP 46100 de Burjassot, València) por correo certificado o
bien acudiendo presencialmente,
para lo cual habrá que solicitar
cita previa o en cualquier otro de
los lugares que, a todos los efectos, reconoce el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas.
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JUANJO CIVERA, REGIDOR DE CULTURA

“Enguany traslladem la
setmana del llibre a maig perquè
tots els actes seran presencials
i a l’aire lliure”
ESCÈNIA TORNARÀ A RECUPERAR
EL SEU CALENDARI I ES FARÀ A
JULIOL. A MES, ENGUANY LES
INSCRIPCIONS AL FESTIVAL
BATEN RÈCORD, 56 COMPANYIES
DE TEATRE OPTEN A PARTICIPAR
EN EL FESTIVAL DE TEATRE,
UN DELS MÉS IMPORTANTS I
AMB MÉS RECORREGUT DE LA
COMUNITAT
Juanjo Civera

S. Tormo

Cultura i Educació es donen la mà un any més per a celebrar
la setmana del llibre a Foios, nombroses activitats lectores
per a posar en valor la importància de la lectura i de les histories.
Pregunta:Foios celebra la setmana del llibre, quines activitats hi ha previstes del 11 al 15 de maig?
Resposta: Enguany traslladem la setmana del llibre a
maig perquè tots els actes seran presencials i a l’aire
lliure, complint amb tots els protocols d’aforament i
mesures d’higiene.
Comencem la setmana amb una exposició de Carmelina Sánchez Cutilles a la biblioteca. A més, el dimarts
dia 11 tindrà lloc un contacontes amb Almudena Francés a les 18h a la terrassa de la biblioteca i el dimecres
dia 12 els alumnes de l’escola de teatre realitzaran també una sessió de contes. Serà també a la terrassa de la
biblioteca i començarà a les 18h.
D’altra banda, el dijous celebrem per primera vegada
els premis Sambori Local que tindrà lloc al parc Rei en
Jaume a les 18 hores. Es tracta d’iniciativa impulsada
per la regidoria d’educació i cultura i s’entregaran diplomes. A més, també hi haurà música.
I finalment el divendres, tindrà lloc el certamen de lectura en veu alta al parc Rei en Jaume on participen els
dos col·legis i eixirà un finalista de cada cicle. Els finalistes al juny participaran en el certamen final que es
realitzarà a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
P: La pandèmia ha afectat molts sectors, també a la cultura, com a regidor d’aquesta àrea com recordes els primers
mesos de pandèmia i com us heu anat adaptant a la situació?
R: La cultura ha sigut un dels sectors més afectats per la
crisi. La cultura necessita de gent i durant molts mesos
no es va poder eixir al carrer. Nosaltres hem intentat no
parar de fer cultura i traslladar-la a les xarxes socials.
En línia l’any passar hem celebrat el dia del llibre o la
fira cultural gastronòmica. L’escola de teatre també es
va ver molt afectada perquè ha estat pràcticament paralitzada fins a novembre, però varem poder fer Escènia al setembre o el 9 d’octubre. Ara que la situació està
un poc millor, amb precaució i respectant les mesures i
els aforaments, es poden fer més actes presencials.
P: Escènia és un dels festivals més importants de la provín-

cia, quins terminis hi ha?
R: Enguany Escènia tornarà a recuperar el seu calendari i es farà entre el 7 i el 17 de juliol. Enguany estem
molt contents perquè hem rebut 56 sol·licituds de
companyies de teatre quan la mitjana sempre ha estat entre 35 i 40. A més, s’han presentat companyies de
Galícia, Pais Basc o Madrid.
P: També eres regidor de comerç, en una entrevista ens
deies que la gent havia de retornar al comerç l’esforç que ells
havien fet durant el confinament, com va el comerç local a
Foios?
R: La gent continua responent. A Foios tenim comerços de tot tipus, i l’associació i els comerciants estan
contents perquè la gent del municipi compra en el
comerç local. També és cert que hi ha empreses més
afectades que unes altres per la situació, a Foios hi ha
dos pub que encara no han pogut obrir.
P: Actualment tenen en marxa una campanya de dinamització comercial...
R: Sí hem fet moltes campanyes per a dinamitzar el
comerç. Ara tenim en marxa una, sota el lema ‘Foios,
Paris, Londres’. Per la compra en el comerç local i pujar
una imatge a les xarxes etiquetant a l’associació de comerciants regalen llibretes amb un disseny i un lema
molt cridaner. La campanya està tenint molt èxit.
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Foios inicia la redacció
d’un nou Pla General
d’Ordenació Urbana
DURANT TOT EL PROCÉS, ES GARANTEIX LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I LA IMPLICACIÓ DELS VEÏNS

L

Redacció

’L’Ajuntament de Foios ha
iniciat els treballs de redacció d’un nou Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) que,
després de la seua aprovació definitiva, substituirà el de 1989, actualment en vigor. Els treballs de
revisió del PGOU compten amb
l’assistència tècnica de la Diputació de València que ha licitat i
contractat la redacció a l’estudi
d’arquitectura i urbanisme Rueda
y Vega Arquitectos.
Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz,
es tracta d’un “pas molt important
per al municipi perquè suposa actualitzar un Pla d’Ordenació Urbana desfasat que ja no responia ni
als interessos de la ciutadania, ni
a la realitat urbanística del nostre
poble. L’especulació de la primera
dècada dels anys dos mil ha donat
pas a un escenari més tranquil, en
què comptem amb instruments
com la Llei de l’Horta o el Pla
d’Acció Territorial de l’Horta de
València que han posat fre a l’abús
descontrolat contra els nostres valors patrimonials i paisatgístics, i
condicionen molt el marge de maniobra dels ajuntaments”.
El nou PGOU pretén un nou mo-

del urbanístic, més sostenible i
respectuós amb el medi ambient,
amb la participació de la ciutadania. Així, s’ha fet públic, a la web
de l’Ajuntament, el document consultiu que conté el text de base per
a la consulta pública prèvia, en
el qual s’exposen els problemes
que es volen abordar i solucionar
amb la modificació del PGOU, la
necessitat i oportunitat de la seua
aprovació, els seus objectius i les
possibles solucions i alternatives.
Consulta
La consulta prèvia es dirigeix a
totes les persones, tant físiques
com jurídiques, que puguen tindre algun interés en l’urbanisme
del municipi, i és una invitació a
la participació amb idees, visions
i suggeriments que puguen ajudar
a la redacció del pla, perquè orienten l’Ajuntament i l’equip redactor
en la cerca de les millors solucions.
La duració estimada per a la confecció del nou Pla General està entre 8 i 10 anys.
En paraules de l’alcalde, Sergi
Ruiz, “comencem un llarg camí
que busca posar solucions als reptes de Foios i dissenyar el poble i
les infraestructures dels pròxims
30 anys”.

Albalat dels Sorells rep
l’ajuda de la Fundació
“la Caixa”
PREMI PER COL·LABORAR EN PROJECTES DESTINATS
A LES PERSONES MAJORS
Redacció

L

’Ajuntament d’Albalat dels
Sorells ha rebut una aportació
econòmica de la Fundació “la
Caixa” a través de CaixaBank, per a
contribuir als programes socials relacionats amb la gent gran. Aquesta
ajuda vindrà a finançar part dels
projectes destinats a la gent gran
del municipi que es desenvolupen
des de la regidoria de persones Majors.
Des de fa sis anys, el programa
“Albalat Activa i Intergeneracional”,
impulsat per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Albalat dels
Sorells, ha estat pilar fonamental
de les polítiques per a les persones,
implementades pel govern municipal des de fa dues legislatures. Una

part del programa està destinat a les
persones majors i amb aspectes relacionats amb la millora de les condicions de les persones cuidadores.
Totes les activitats estan orientades a millorar la qualitat de vida de
les persones majors, això és, impulsant l’envelliment actiu, tenint en
compte els aspectes físics, psicològics i socials. Els tallers es realitzen
en el Centre Cívic del municipi.
El lema dels tallers, “Espai per a
Ser, Deprendre i Conviure”, el qual
apel·la directament a la motivació
personal, vol estimular la participació de les persones receptores.
Per la qual cosa, el treball col·lectiu
en qualsevol dels diferents tallers,
suposa un èxit per al personal promotor i un benefici evident per a les
persones participants.
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FORMACIÓ

La Policia Local de La Pobla de
Farnals interposa 95 denúncies
per incompliment de les
mesures Covid-19 en Pasqua

PROTECCIÓ CIVIL DE
LA POBLA DE FARNALS
TREBALLA PER A IMPLANTAR
UNA UNITAT CANINA
Els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de La Pobla de Farnals
han assistit a unes jornades de formació per a implementar una Unitat Canina en l’Agrupació Local,
amb l’estreta col·laboració de la
voluntària Sandra i la seua gosseta
Octavia. El taller també ha comptat amb la presència de Lima, de la
Unitat Canina de la Policia de La
Pobla de Farnals, i s’ha dut a terme
gràcies a la col·laboració de la prestigiosa Unitat Canina de DIDUGAL,
de l’Agrupació de Protecció Civil
d’Olula del Rio (Almeria).
Col·laboració
El regidor de Protecció Civil, Sergio
Cebrián, ha agraït als voluntaris la
formació realitzada i ha manifestat
que la col·laboració seguirà oberta
entre amdues formacions. “Policia Local i Protecció Civil de la Pobla de Farnals treballen de la mà,
com sempre, i és fantàstic comptar
amb el suport i el reconeixement
d’aquestes grans persones d’un poble d’Almeria que han fet 400 km
només per a vindre a iniciar-nos”, ha
expressat Cebrián.

49 DE LES DENÚNCIES SÓN PER PARTICIPACIÓ EN REUNIONS AMB UN
NOMBRE DE PERSONES SUPERIOR AL PERMÈS

L

Redacció

a Policia Local de La Pobla
de Farnals ha presentat el
seu informe d’intervencions
referent a la primera quinzena
del mes d’abril, en el qual es contemplen un total de 95 denúncies
per infraccions en el compliment
de les mesures Covid-19. En concret, s’han realitzat tres denúncies per no portar mascareta, 12
per incomplir el toc de queda, 49
per participació en reunions amb
un nombre de persones superior
al permès, una per consumició
d’alcohol en la via pública i tres intervencions en festes.
A més, l’informe també contem-

pla tres intervencions policials
en infraccions penals: un atestat
per falsedat documental al falsificar presumptament la targeta
d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda; altre atestat per atemptar contra els Agents
de l’Autoritat i per possible implicació en la quema dels contenidors de la zona de la platja, i un
tercer atestat per un delicte contra
la seguretat vial.
Per últim, s’han interposat també tres denúncies per atemptar
contra la Llei de Seguretat Ciutadana: una per tinença il·lícita
d’arma blanca, dos per tinença
d’estupefaents, i dos per falta de

respecte als Agents de l’Autoritat.
Seguretat
El regidor de Seguretat Ciutadana,
Sergio Cebrián, ha felicita al cos de
la Policia Local “per treballar sense descans per mantenir l’ordre i
la seguretat en el nostre poble”, i
ha assegurat que La Pobla de Farnals “pot presumir de tindre de les
millors dades a nivell comarcal en
matèria de seguretat ciutadana”.
“Demane a tots els veïns i veïnes
responsabilitat i civisme a l’hora
de seguir les mesures establertes
en matèria sanitària, perquè és un
treball de tots i per a tots”, ha conclòs el regidor.

CREATIVITAT

La Pobla de Farnals guanya
en els tribunals a l’empresa
que gestionava el gimnàs
LA MERCANTIL RECLAMAVA MÉS DE 500.000 EUROS
L’Ajuntament de La Pobla de Farnals guanya la demanda de VADEPSA als tribunals.
La mercantil Valenciana De Deportes SA, en situació de concurs
d’acreedors havia demandat a l’
ajuntament de La Pobla de Farnals
en concepte d´inversions realitzades per valor de 355.689 euros i
de lucre cesant, es a dir la part que
haurien deixat de guanyar d´haver
acabat el contracte quan finalitzava en 2023 per 327.518 euros.
El jutjat de lo contenciós administratiu Nº1 ha fallat en favor de
l´Ajuntament de La Pobla de Farnals, i éste no tindrà que pagar res.
Segons ha explicat l’alcalde, Enric Palanca, “és una satisfacció per
al poble no tindre que assumir la
pretensió d´indemnitzar amb més

de mig milió d´euros a l´empresa
que portava la gestió dels bars, la
piscina i el gimnàs municipals”. Palanca afirma que “la ruïna d´eixa
mercantil ha deixat en una situació
difícil el manteniment dels serveis
esmentats, haguera sigut tot un
abús. Així ho varen plantejar els
serveis jurídics de l´ajuntament i
així ho han comprés al jutjat”.
Factures
En estos moments s’està valorant també la part que reclama
VADEPSA pel material que han
deixat i que es justifica amb factures. “S´està revisant tot això per si
encara ens ha de pagar l´empresa
quebrada. Massa pronte per a dir
qui tindrà raó i qui pagarà a qui”,
afirma l’alcalde.

Nou Graffitti per al parc de rodes de la Plaça Llauradors (bombers) executat pels joves del grup de reforç als menors d´edat dels Serveis Socials.
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PLATJA
ÈXIT EN LA GINCANA
TURÍSTICA A LA POBLA
La regidoria de Turisme de
l’Ajuntament de La Pobla de Farnals va organitzar, de l’1 al 10
d’abril i amb motiu dels dies de
Pasqua, una gincana turística en
el nucli de la platja. L’objectiu va
ser posar en valor la platja de La
Pobla de Farnals com a destinació turística i familiar, mitjançant
una divertida experiència que va
permetre als participants conèixer la localitat d’una manera diferent. En total, participaren 42
grups (145 persones, dividides en
71 persones adultes i 74 xiquets i
xiquetes).
La gincana contemplava una sèrie de proves i pistes (endevinalles,
preguntes sobre el poble, paraules
encreuades, etc.) que permeteren
als participants descobrir noves
parades i avançar en el joc. La
Plaça Rafael Alberti, la Platja Nord,
el port esportiu Pobla Marina, la
Parròquia Ntra. Sra. del Carmen
o els comerços locals foren algunes de les parades de la gincana.
27 grups varen completar totes les
pistes, i entraren al sorteig de cinc
vals de compra de 20 euros cadascú a gastar en els comerços locals.
Les guanyadores del sorteig varen
ser Patricia A., Milagros B., Rocío
B., Ruth G. i Noelia A., les quals
poden passar a recollir els seus
vals per l’Oficina de Turisme, els
divendres de 9 a 14 hores.
La valoració dels participants ha
sigut molt satisfactòria”, ha explicat Maria Victoria Prieto, regidora
de Turisme de l’Ajuntament de La
Pobla de Farnals, qui ha assegurat
que són moltes les persones “que
ens han felicitat per la iniciativa i
l’han considerada divertida i un
bon pla per a fer en família i redescobrir tots els racons del nostre
poble”. “Açò ens motiva a desenvolupar més projectes d’aquest tipus
en un futur”, diu la regidora.
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Massamagrell tindrà una
Massamagrell aprueba una
declaración institucional contra residència i centre de
dia per a persones amb
la violencia de género
LA MOCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL PLENO MUNICIPAL

Reunión de la delegada del gobierno y el alcalde

Redacción
l pasado 31 de marzo, en el pleno ordinario del Ayuntamiento
de Massamagrell, se propuso
una Declaración Institucional por la
actuación ante el caso de violencia
de género acontecido en el municipio el día 8 de marzo de 2021, con la
finalidad de seguir luchando contra
este tipo de actuaciones que desgraciadamente continúan sucediendo en
nuestra sociedad.
La propuesta salió aprobada por

E

unanimidad tras contar con el apoyo
de las siete formaciones políticas con
representación en el pleno municipal:
PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos,
Unides Podem, Veïns per Massamagrell y Vox. En esta ocasión, los grupos
políticos se unieron para erradicar las
conductas que provocan la desigualdad y para la protección de quienes
sufren sus consecuencias.
En relación a esto, el alcalde de
Massamagrell, Paco Gómez, recibió
la misma semana dos cartas de parte

Massamagrell millora
la pintura viària

A

Redacción

mb la finalitat de millorar
la visualització dels senyals viaris, l’Ajuntament de
Massamagrell està repintant els
stop, els ceda el pas i els passos de
vianants dels carrers del municipi, per a aconseguir una correcta
visualització tant per a vehicles
com per a vianants.
Els treballs els està duent a terme una empresa local especialitzada en senyalitzacions. A el llarg
d’aquests dies, la ciutadania de
Massamagrell ja ha pogut comprovar els resultats en zones com
l’avinguda de València, el carrer
Museros, el carrer Progrés i la
avinguda Verge del Rosari.

Les actuacions continuen ara
s’estan condicionant els carrers
Serreta, avinguda Nàquera, avinguda Serra fins a carrer Oest, carrer Mestre Gómez Gorriz, avinguda Magdalena i carrer Joan
Fuster. A més dels accessos als
col·legis, l’institut, l’ambulatori,
parcs, nusos del Raval, avinguda
Major, plaça Europa i N5, entre
altres.
“La seguretat de la nostra ciutadania és un dels pilars fonamentals de nostres accions. És
per això que crèiem necessari
invertir a millorar les condicions
de alguns senyals viaris, ja que és
un bé comú” son les paraules de
l’alcalde de la població de Massa-

del Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y el President de la Generalitat, Ximo Puig, en las cuales ambos
destacaban lo sucedido el 8M y trasladaban su agradecimiento a todas las
personas, tanto del vecindario como
agentes de Policía Local y Guardia Civil, que evitaron que la víctima fuera
asesinada.
“Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso en la lucha
contra la violencia de género, condenando este tipo de actos y trabajando
día a día con el fin de erradicar este
tipo de violencia”, exponía Gómez.
Para tratar este asunto, el alcalde de
Massamagrell mantuvo también una
reunión con Gloria Calero, Delegada
del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la cual trasladó el estudio de
varias opciones de condecoración a
estos agentes que intervinieron en el
ataque.
“Condenamos cualquier acto de violencia de género, y día a día trabajamos para ayudar y apoyar a cada una
de las víctimas que lo sufren o lo han
sufrido”, ha señalado la concejala de
Igualdad, Araceli Munera.

magrell, Paco Gómez.
El pressupost, entre metres lineals de pintura i altres necessitats, ascendeix fins una quantitat
màxima de 11.570,25 euros amb
l’IVA exclòs, que amb l’IVA calculat a un tipus del 21% per import
de 2.429,75 euros, fa una inversió
total de 14.000 euros.
Seguretat viària
“Aquest repintat viari és una de
les mostra del nostre compromís
amb el municipi i amb la ciutadania. La nostra obligació és detectar les necessitats i sempre millorar-les en la mesura del possible”
ha comentat Damián Crespo,
regidor responsable dels Serveis
Municipals.
Amb aquesta actuació sobre seguretat viària, Massamagrell continua millorant les condicions del
municipi.

diversitat funcional
La
Generalitat
Valenciana
ha anunciat el Pla Convivint
d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 que permetrà a
Massamagrell comptar amb una
residència i centre diürn per a persones amb diversitat funcional.
El President i la Vicepresidenta
de Polítiques Socials de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra,
plantegen aquesta acció de cooperació entre els municipis i el
govern.
‘Convivint’ anirà recolzat per
una inversió total de 561 milions
d’euros destinats a diferents sectors, dels quals 81 aniran destinats
al sector de la diversitat funcional
per a la creació de 27 nous centres:
10 centres diürns i 17 residències,
entre ells els de Massamagrell.
A Massamagrell, gràcies al treball
conjunt de l’Ajuntament i Adisma,
la possibilitat de construir un centre per a persones amb diversitat

funcional s’ha fet realitat.
“És una reivindicació que portem
fent des de fa molts anys. Portem
temps insistint a la Conselleria i
direccions generals per a aconseguir aquest projecte en el nostre
poble i és una gran alegria saber
que finalment es podrà fer i la ciutadania amb diversitat funcional
podrà gaudir de la seua pròpia
residència en condicions” afirma
l’alcalde de Massamagrell, Paco
Gómez.
Adisma Massamagrell
“Sempre hem buscat satisfer al
màxim al veïnat del nostre poble
i millorar les condicions i serveis
amb els quals comptem. No volem
deixar a ningú enrere, aquest era
el nostre compromís amb Adisma Massamagrell i no hi ha millor
notícia que poder complir-ho” ha
comentat la regidora de Benestar
Social, Nina Sepúlveda.

Massamagrell celebra
el Dia del Llibre

A

Redacción

mb la finalitat de fomentar
la lectura, Massamagrell
celebrarà el Dia Internacional del Llibre mitjançant una sèrie
d’activitats culturals. Les activitats
començaran aquest mateix divendres, 16 d’abril, amb la presentació
del llibre “Va ocórrer a València”
de Paloma Juan a les sis de la vesprada a la sala de Conferències del
Centre Cultural.
El dimecres 21 de abril es realitzarà el lliurament dels Premis Millors Lectors 2020, a la sala de Conferències del Centre Cultural, amb
l’única assistència de les persones
premiades. El divendres 23 d’abril
serà el contacontes “El cavaller
Nacho i el drac sorollós” a les 17.30
hores al pati del Centre Cultural.
El dijous 29 d’abril, tindrà lloc
la Sessió inaugural del nou Club
de Lectura Virtual, amb la pre-

CELEBREM EL DIA DEL LLIBRE A LA BIBLIOTECA DE
MASSAMAGRELL

sentació i introducció del club de
lectura i del llibre “Curs de literatura europea” Vladimir Nabokov.
S’impartirà online.
Les activitats donaran per concloses el divendres 30 d’abril amb la
presentació del llibre “El increïble
viatge de l’Apol·lo 11” de Mónica
Pallardó, a les 18.00 hores en sala
de conferències del Centre Cultural.
“Hem organitzat una sèrie
d’activitats dirigides no sols al
públic adult, sinó també al públic
juvenil i infantil, per a ampliar i
desenvolupar els seus coneixements i inquietuds en el món de la
lectura” ha comentat l’alcalde de
Massamagrell, Paco Gómez.
Des de l’Ajuntament informen
que les activitats obertes al públic
comptaran amb totes les mesures
de seguretat per a desenvoluparse i gaudir-se de manera segura.
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Rafelbunyol reprén la
programació cultural
LES REGIDORIES DE CULTURA I IGUALTAT PROGRAMEN EXPOSICIONS,
CONCERTS I UN BALLET PER A LES PRÒXIMES SETMANES
Redacción

“

El nostre objectiu es treballar
de manera transversal i inclusiva, des de totes les àrees
muncipals, amb la col·laboració
de la Societat Musical La Primitiva, perquè la cultura torne a formar part dels hàbits i els costums
del nostre veïnat en aquesta nova
normalitat. Demostrant que la
cultura és segura i tornat a obrir
les nostres instal·lacions culturals
amb una programació estable”,
afirma Alicia Piquer regidora de

Cultura i Igualtat.
La primera de les activitats
d’aquesta”Primavera
Cultural”
va ser l’exposició “Dones amb
Molta Història” que es podrá visitar fins al 2 de maig en la sala
d’exposicions de la Casa de la Cultura. Una iniciativa que s’enmarca
en la campanya coeducativa de la
regidoria d’Igualtat, organitzada
al voltant del 8 de març, #PerquePucSerSeré que té com a objectiu
visibilitzar a les dones que han sigut esborrades de la història junt

amb els avanços que aportaren a
la nostra societat.
La dissenyadora Empar M. Morales ha creat 18 marca pàgines,
que han sigut distribuïts als Centres Educatius i difosos per les
xarxes socials, als quals es reconeix l’aportació de 18 dones de la
Comunitat Valenciana i els assoliments en les àrees de les quals
foren pioneres.
Uns dissenys que retracten a
Francisca Sanchís Ferrer, Olímpia
Arozena Torres, Mª Ángeles Bel-

da Soler, Alejandra Soler Gilabert,
Nieves Simón Rodríguez, Didin
Puig Grau, Sor Isabel De Villena
(Elionor Manuel De Villena), Carmelina Sánchez-Cutillas Martínez
Del Romero, Isabel-Clara Simó
Monllor, Jerónima Galés, Concepción Aleixandre Ballester, Manuela Solís Clarás, Isabel Torres
Devesa, Joana Concepció Francés
De La Campa, Matilde Salvador
Segarra, María De La Ascensión
Chirivella Marín, Guillermina Medrano Aranda i Asunción Cruañes
Molina i que podren veure a gran
escala en aquesta mostra.
Ballet
Dins d’aquest projecte, el 25 d’abril
a les 12 h a l’Auditori Municipal, es
representarà el ballet “El Ruiseñor
y la Rosa” de la compositora castellonenca Matilde Salvador Segarra on el grup “En-Dansats” de
Rafelbunyol i l’alumnat de l’Escola
“Mireia Cabau” de Requena, interpretaran la coreografia muntada i
dirigida per Raquel Revert del Carmen.
Un ballet que reinterpreta aquesta coneguda peça, mostrant al públic com els rols i els estereotips de
gènere obliguen les dones a estar
al costat ocult de la vida, renunciant a les seues vides i somnis, en
definitiva a la seua llibertat.

EL MERIDIANO L’HORTA

Tant l’exposició com el Ballet estaven programades per a coincidir amb el 8M però es van ajornar
perquè la situación epidemiológica no ho recomanava i, en el cas
del Ballet, l’alumnat havia deixat
d’assajar pel tancament dels locals.
La Primitiva de Rafelbunyol
El 18 d’abril, a les 12.30 hores, la
música torna a l’Auditori de Rafelbunyol amb un concert de Primavera de l’Orquestra Simfònica de
la Societat Musical “La Primitiva
de Rafelbunyol”.
La següent activitat vindrà de la
mà de la Biblioteca Municipal que
acollirà l’exposició itinerant de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, coincidint amb el dia del llibre, sobre la designada “Escriptora de l’any 2020-2021” Carmelina
Sánchez Cutillas. Una exposició
itinerant que podrá ser visitada del
23 al 30 d’abril.
L’Auditori municipal acollirà per
la seua part dos concerts, el de la
formació Oasis Trio dels concertistes Carles Civera, Paulina Dumanaite i Salvador Bolon. L’altre
concert será el de la Banda Simfònica de la Societat Musical La Primitiva, que ha preparat un concert
especial amb motiu del dia de la
mare.

Rafelbunyol aprova els
pressupostos i augmenta la
despesa social
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ÉS ALTRA DE LES
CARACTERÍSTIQUES D’AQUESTS PRESSUPOSTOS
El ple de Rafelbunyol aprovà el 19
d’abril, en sessió plenària extraordinària, els pressupostos per a
2021, amb unes partides marcades
per l’augment de les despeses socials amb l’objectiu de pal·liar les
greus conseqüències socio-econòmiques derivades de la crisi de la
Covid-19.
“No ha sigut gens fàcil elaborar
aquests pressupostos, encara que
si alguna cosa teníem clara era que
devien donar resposta a les necessitats de les famílies i empresses
afectades per la Covid-19, sense
deixar de banda la millora dels serveis municipals amb l’ampliació
de la plantilla. Els altres pilars
dels comptes municipals de 2021
són el manteniment de les noves
instal·lacions i dur a terme els projectes sorgits de la ciutadania durant l’últim procés de Pressupostos
Participatius” afirma Fran López,
Alcalde de Rafelbunyol.
Dins de les novetats dels pressupostos d’enguany també destaca, a més de la important dotació
pressupostària de Serveis Socials,
el foment de l’ocupació pública
mitjançant la creació de nous llocs
de treball imprescindibles per a
continuar millorant els serveis
oferits a la ciutadania per part de

l’Ajuntament, com la incorporació
de personal en les àrees d’esport,
administració, biblioteca o AEDL.
Participació
La participació ciutadana és altra
de les característiques d’aquests
pressupostos, ja que contemplen
l’execució de les propostes sorgides pel veïnat durant l’últim procés de Pressupostos Participatius,
com són una sèrie de millores en
les instal·lacions dels centres educatius, l’adaptació de les voreres
per a millorar el seu trànsit a peu o
un increment de la neteja dels carrers del municipi.
A més, les partides pressupostàries d’enguany no sols fan front a
les necessitats derivades de la Covid-19, sinó que també assumixen
les despeses fixes que comporta
tindre un centre educatiu més com
és el nou CEIP “Els Germanells” i
l’assignació de 536.309 euros per
a continuar reduint l’històric deute de l’Ajuntament i que permetrà
finalitzar l’any amb un deute viu
d’1.749.330 euros, el que suposa una reducció de 502.704 euros
menys del deute viu que hi havia al
final de l’exercici de 2020 i de fins a
5.056.670 menys del que hi havia al
final de l’exercici de 2015.
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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

RECEPTA:

Cupcakes amb frosting
de xocolate

Activitats per a gaudir del

Dia del Llibre

Cada 23 d’abril se celebra a tot
el món el dia del llibre. Es tracta
d’una jornada molt especial
impulsada per la UNESCO
i destinada a promoure la
lectura.
Llegir llibres aporta moltes
coses positives, ens ajuda
a
escriure
sense
faltes
d’ortografia, a emprar de forma
adequada el llenguatge o a
aprendre vocabulari nou.
Però també estimula la nostra
memòria, millora la capacitat
d’atenció i concentració i
contribueix al fet que puguem
estudiar millor.
A més, ens fa viatjar a altres
llocs tant en l’espai com en
el temps, ens converteix en
protagonistes de mil aventures
i fa volar la nostra imaginació.
Per totes aquestes raons i més,
us recomanem activitats per a

celebrar aquest dia de manera
especial.
Una bona proposta seria
intercanviar llibres que ens
hagen agradat amb els nostres
amics i amigues. Tambè podem
fer una jornada de contacontes,
dramatitzant i convertint-se en
els personatges del relat.
En el col·le o a les nostres
cases podem crear una història
entre tots. Com podem ferho? Es pot fer formant equips
o de manera individual. Cada
equip o persona rebrà una
fulla amb una frase, que
llegirà detingudament, i haurà
d’escriure la següent.
Després, doblegarà el paper
per a cobrir la primera frase,
de forma en què només es
veja la que acaben de crear. I
ho passarà al següent equip.
Seguint
aquests
passos
crearem una història.

Taller
Un taller per als més majors,
podria esser que a partir d’un
llibre llegit en classe, es triaren
diferents personatges (un per
cada equip) i es convidarà als
alumnes a pensar com seria
el perfil d’Instagram d’aquest
personatge,
a
partir
de
preguntes guiades, com:
Com es presenta?
Quins continguts comparteix?
De quins temes parla i per què?
A més de treballar el personatge
literari, aquesta activitat pot ser
també un punt de partida per a
parlar sobre un ús conscient de
les xarxes socials.
Totes aquestes activitats ens
ajudaran a gaudir dels llibres en
aquesta data tan assenyalada
que és el més important.

Ingredients cupcakes
amb frosting de
xocolate:

Ingredients per a
la buttercream de
xocolate:

- 165 gr de farina de rebosteria
- 165 gr de mantega sense sal
- 165 grams de sucre
- 15 ml d’essència de vainilla
- 50 ml de llet
- 5 grams de llevat
- 3 ous mitjans

- 135 gr de mantega sense sal
- 105 grams de cacau en pols
- 490 grams de sucre glass
- 125 ml de llet
- 8 grams d’extracte de vainilla

Col·loquem en primer lloc la
mantega i afegim poc a poc el
sucre. Mentre s’aconsegueix
aquesta crema homogènia,
anem a fer els ous en un altre
bol i a batre una mica.
Després, aboquem els ous en
el recipient i els integrem a la
massa. Després hem d’afegir
tant la farina com el llevat i
l’essència de vainilla sense
deixar de moure la barreja.
Finalment, afegim a poc a poc
la llet. Obtinguda la barreja
omplim els motlles 3 ditets
i al forn uns 20 minuts a 180
graus ja precalentat. Els deixem reposar i a decorar-los
amb el frosting que vulguem.

barrejat, afegeix l’altra meitat.
Si no tens cacau en pols pots
fondre una rajola de xocolate.
Quan el cacau s’haja barrejat del tot, afegeix la llet,
l’essència de vainilla i una
mica de sal i bat-lo tot bé
perquè tots els ingredients
queden ben integrats i aconsegueixes així una pasta homogènia. Amb una mànega
pastissera ja pots decorar els
teus cupcakes.

Per fer el frosting de xocolate
el primer és batre la mantega
fins a aconseguir una textura cremosa. Després, afegir
a poc a poc el sucre glass i
barrejar-ho tot. A continuació
fica la meitat de cacau en pols
i segueix batent. Quan s’haja

ALBORAIA
Activitats Extrascolars de l’Espai Jove
MULTIESPORT
Platja de La Patacona i Port Saplaya
De 5 a 18 anys
ANIMACIÓ LECTORA
Biblioteca Municipal. De 3 a 8 anys

ROBÒTICA
Centre Canonge Julià. De 8 a 18 anys
MEDI AMBIENT EN ALQUERIA PLANTA I
CULL. Recol·lecció de verdures, Visita a
l’Hort, Taller d’orxata i Audiovisual. De
3 a 18 anys. Tots els divendres d’Abril,
Maig i Juny

Places gratuïtes i limitades. Més info:
673 696 005 o al cij@alboraya.com
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