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No descubro el mundo si 
digo que Xirivella es, como 
tantos otros, un municipio 

del anillo metropolitano de Va-
lència esencialmente urbano. No 
ocupa franja litoral y su potencial 
turístico se circunscribe a la di-
námica Mostra Internacional de 
Pallasses i Pallassos, las visitas de 
negocio a nuestros parques em-

En el periòdic d’aquest mes podran 
llegir un article sobre un búnquer de 
la guerra civil del Puig. En els anys 70 
estava en la riba de la platja, ara a 30 
metres d’ella, en plena mar. La pujada 
de l’aigua es deu sobretot a les diferents 
obres que s’han realitzat en els ports 
marítims pròxims: Sagunt i València.
  És només un exemple més del canvi 
mediambiental en el qual estem im-
mersos.
  Precisament Greenpeace ha fet públic 
aquesta setmana el seu informe: “Ciu-
tats en pandèmia, un any després” i 
recalca dos aspectes; el deficient model 
de gestió de residus a València i la ne-
cessitat d’avançar cap a la implantació 
de l’agroecologia.
  L’organització considera en el seu in-
forme que València té “molt a avançar 
en matèria de residus i ha de fer una 
aposta decidida per les polítiques que 

prevalguen la reducció i eliminació 
dels envasos d’un sol ús, així com exigir 
a la Generalitat la implementació d’un 
sistema de Depòsit, Devolució i Retorn 
d’envasos real”.
  La veritat és que el reciclatge encara 
és una tasca pendent, es calcula que 
només 21% dels envasos domèstics 
es tiren en el contenidor groc, mentre 
que la resta acaben en el contenidor de 
restes, i aixó no és l’únic problema me-
diambiental al qual ens enfrontem.
  Mentrestant, els anys passen i molt fal-
ta per a aconseguir el compliment dels 
objectius de l’Agenda 2030, un acord 
de l’Assemblea General de l’ONU, en 
el qual els països es comprometien a 
aconseguir en eixa data importants 
avanços en matèria de desenvolupa-
ment social i protecció ambiental. El 
temps dirà si som capaços de revertir el 
que un dia començarem a destruir.

Pròxim repte: 
medi ambient

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA
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Cañas por 
millones
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presariales y los usos vacacionales 
vinculados a la gran ciudad, amén 
de pequeñas joyas arquitectónicas 
mantenidas durante siglos. Se vive 
bien, en todo caso, y ello permite 
un vaivén constante de nuevo ve-
cindario que busca cercanía con 
la metrópoli y una existencia más 
relajada. Desde luego el turismo 
de sol y playa no es lo nuestro, 
pero sí existe un vínculo empre-
sarial y laboral con esa actividad 
económica tan determinante para 
la generación de riqueza en la Co-
munitat Valenciana. El turismo es 
consustancial al progreso local y 
en Xirivella hay centenares de fa-
milias estrechamente relaciona-
das con él.
  Pues bien, como alcalde y como 
diputado en Les Corts Valencia-
nes me inquieta la decisión, aun 
temporal y pasajera, del gobierno 
británico de excluir a España y sus 
gentes del listado de destinos se-
guros. Sobra decir que el turismo 
anglosajón es de los más rentables 
del mundo. Portugal, sin ir más le-
jos, sí ha sido incluida, lo que se-
guramente se está traduciendo en 
reservas hoteleras y entrada de di-
visas. Entiendo que nadie pondrá 
en duda cuál ha sido la fórmula 
para que el país vecino goce de se-
mejante privilegio; esto es, cortar 
durante el invierno la transmisión 
del virus para garantizarse una 

próspera primavera. Las herra-
mientas legales dispuestas por el 
gobierno portugués para controlar 
la pandemia no han sido ni más ni 
menos audaces que las empleadas 
en España, Francia o Italia. Las 
restricciones a la movilidad y la 
reunión de personas fueron tam-
bién su credo. Por establecer una 
simetría peninsular, en la orilla 
atlántica han obrado, a grandes 
trazos, de igual manera que en la 
orilla mediterránea: anteponien-
do el derecho a la vida y basando 
la recuperación económica en la 
salud colectiva.
  A las puertas del verano, cuando 
los touroperadores británicos ace-
leran el flujo de contrataciones, 
las cifras de contagio en Lisboa, 
Oporto o Estoril no son mejores 
que las de València, Castellón o 
Benidorm. Aquí, tras el enorme 
sacrificio común del invierno, los 
deberes están hechos y el excelen-
te sector turístico de mi comuni-
dad merece su justa recompensa. 
Pero da la impresión de que, en 
un acto de perversa ingenuidad, 
hemos cambiado cañas por mi-
llones. O botellones de madruga-
da por provechosas estancias de 
hotel. La broma nos ha salido cara 
esta vez. Y lo peor es que quienes 
la inventaron continúan alimen-
tándola, convencidos de que sigue 
haciendo gracia. 

Encara que parega mentida, des 
de l’equador de març de l’any pas-
sat fins el segon diumenge de maig 
del present, res no és per sempre. 
Ni la pandèmia que ens ha posat 
sobre les cordes ni la quotidiani-
tat interrompuda durant tant de 
temps tenen efectes il·limitats, 
malgrat que el coronavirus se-
guisca fent de les seues i la nova 
normalitat també: no hi ha acció 
sense reacció.

Hem anat comprovant, pri-
mer alarmats i a poc a poc 

semi(confinats), com la vida sem-
pre s’obri camí, en aquest cas de la 
mà de la ciència mitjançant la in-
vestigació i les vacunes salvadores 
que, qui ho anava a dir fa només 
un any, des de fa sis mesos han 
tornat l’esperança a la humanitat.

A les portes d’un nou estiu en 
l’hemisferi nord, des del segon di-
lluns de maig les mesures profilàc-
tiques es relaxaran, la campanya 
de vacunació seguirà inoculant 
defenses a la població i, tot seguit, 
aniran obrint i oferint els seus ser-

Res no és per sempre
Albert Ferrer - Universitat de València

veis molts d’aquells negocis que, 
malauradament, hagueren de so-
breviure com millor van poder a la 
crisi sanitària.

Res no és per sempre en temps 
d’incertesa, encara que semble 
mentida: ni allò bo ni tampoc do-
lent. Tot té un límit en la peripècia 
humana per tal de sobreviure. Tan-
mateix, encara queda per acabar 
de mitigar el virus i els seus danys 
col·laterals, guanyar la confiança 
perduda i reconstruir allò que els 
seus efectes perversos han oca-
sionat pertot arreu. Una mena de 
postpandèmia gens fàcil d’encarar 
atès que tot està intacte –ningú no 
ho pot negar-, no així el teixit de 
les relacions humanes que caldrà 
reconstruir pacientment.

Abans d’aquest cataclisme eren 
unes altres les preocupacions que 
teníem, algunes de velles i d’altres 

de noves. Ara mateix, recupera-
da a poc a poc la salut col·lectiva 
i allunyada la por, molts són els 
reptes que superar en una societat 
llastada per l’atur creixent (sobre-
tot dels més joves i dels que estan 
en edat de produir), la crisi econò-
mica incipient que es superposa a 
les anteriors que mai van ser su-
perades del tot i la sanitat pública 
universal de proximitat, des de fa 
massa temps reduïda al format 
virtual.

Diuen, i és cert, que altres malal-
ties de caràcter cíclic i també pan-
dèmic com la grip estan en hores 
baixes per l’ús obligatori i massiu 
de les mascaretes. Una bona no-
ticia per a tothom, no cap dubte. 
Però molt em tem que una ona-
da d’altres controlades fins fa poc 
més d’un any des dels ambula-
toris van a acabar per tornar a 
col·lapsar l’atenció primària, des 

dels que –malauradament- les 
pateixen de forma crònica fins els 
que –interrompuda la normalitat 
acostumada- han anat apareixent 
silenciosament en individus sans. 
Mai no plou a gust de tots, és cert.

En resum, encara que la gran ma-
joria no hem rebut cap dosi de cap 
de les vacunes en ús i dels dubtes 
que el subministrament d’algunes 
suscita en la població, un nou pa-
norama social se’ns obri des de 
la tercera setmana d’aquest mes, 
en plena primavera. Tant de debò 
anem recuperant el temps perdut 
cara a l’estiu i el bon oratge, sense 
perdre l’oremus i sent plenament 
conscients de la nostra feblesa in-
dividual i comunitària. Com deia 
més amunt: res no és per sem-
pre, aprenem la lliçó i, per què no, 
apliquem-nos l’asserció llatina del 
carpe diem. Ja saben, dia que se’n 
va ja no torna.
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EL HISTORIADOR Y CRONISTA DEL PUIG, JULIO BADENES, JUNTO CON ESTEBAN 
CLEMENTE Y JOSÉ ALEIXANDRE ESTÁN CATALOGANDO LOS BÚNKERS 

El búnker del Puig de la Guerra 
Civil, tragado por el mar

S. Tormo

El Puig cuenta con numero-
sos vestigios de la guerra 
civil: refugios, trincheras o 

búnkers se pueden encontrar a lo 
largo de todo el término munici-
pal. Uno de ellos evidencia el paso 
del tiempo de una forma más no-
table. Está ubicado en pleno mar, a 
unos 30 metros de la orilla. Desde 
arriba, y a vista de dron, El Meri-
diano ha realizado fotografías de 
uno de los búnkers más curiosos 
que conserva el municipio.
  Según ha explicado el historiador 
local Julio Badenes, “El Puig cuen-
ta con numerosos búnkers o refu-
gios, la mayoría están en el casco 
antiguo, pero también hay en la 
zona de la playa”.

Sumergido en el mar
El búnker está ubicado a 30 metros 
de la orilla del Puig. En concreto, 
en un radio de medio kilómetro 
en plena zona costera, próximos a 
la urbanización Santa María, hay 

tres de ellos. Dos al descubierto y 
el tercero, el más llamativo, en ple-
no mar. “Ese búnker lo construye-
ron en la orilla y con el paso de los 
años y la ampliación del puerto 
de Sagunto el nivel del mar ha ido 

creciendo hasta taparlo como está 
en la actualidad”.

La playa del Puig
El tipo de construcción es el mis-

mo en los tres búnkers de la pla-
ya. Estaban construidos en zigzag 
para evitar que las balas llegaran a 
entrar hasta el final. Según Bade-
nes, “se hicieron cerca de la playa 
por si venían barcos. Era una for-
ma de contra atacar en un primer 
momento. Estaban pensados para 
alojar también armas para defen-
derse de ese posible ataque. Por 
suerte nunca se llegaron a utilizar”.
  Según el historiador, “búnkers 
de este estilo había más en la cos-
ta de El Puig, pero con el paso de 
los años han ido desapareciendo. 
Actualmente estamos en pleno 
proceso de catalogación de los 
existentes”.

Publicación
«La línea de defensa Inmediata en 
el Puig de Santa María», es el últi-
mo libro editado por la concejalía 
de Cultura y Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de El Puig. Se 
trata de un minucioso trabajo de 
investigación donde sus autores; 

Fotografía realizada en 1977. Publicada en el libro ‘La línea de defensa inmediata del Puig’, cedida por Juani MuñozEl búnker está ubicado a 30 metros de la orilla del mar

Julio Badenes, José Aleixandre y 
Esteban Clemente explican los re-
fugios con los que contaba El Puig 
durante la Guerra Civil Española, 
los bombardeos que sufrió la loca-
lidad y como, a lo largo de la his-
toria, El Puig ha sido clave en los 
conflictos bélicos por su ubicación 
estratégica.
   Según ha explicado a El Meridia-
no, Julio Badenes, “el Puig cuen-
ta con bunkers utilizados para la 
guerra y refugios para esconderse 
la población”. En el libro los au-
tores explican que la población 
cuenta además con dos tipos de 
refugios: los privados y comunita-
rios, y los públicos. Los primeros, 
privados y comunitarios, los reali-
zaron los vecinos del municipio y 
los segundos, los públicos, los ha-
cía el Ayuntamiento”.

Guerra civil
Para la realización de estos últi-
mos, el consistorio llegó a adquirir 
un compresor. Un aparato capaz 
de hacer agujeros en la propia pie-
dra. Existen dos refugios comuni-
tarios, los dos ubicados en la mon-
taña del Monasterio, uno a cada 
lado, “el objetivo era unirlos”, ex-
plica Badenes, “pero acabó la gue-
rra y no dio tiempo a acabarlos”.

Estos refugios se encuentran en 
perfecto estado, el mayor de ellos 
tiene una capacidad para un cen-

tenar de personas. “Impresiona 
bastante porque está a bastantes 
metros de profundidad y la galería 
mide cerca 30 metros”, afirma Ba-
denes.

Ubicación estratégica
No es casual que el Puig cuente 
con tantos refugios, y es que El 
Puig fue un municipio clave en la 
guerra por su ubicación geográ-
fica. “Desde el siglo XI el Puig ha 
sido fundamental en los conflictos 
bélicos por su ubicación privile-
giada, su montaña y su proximi-
dad al mar, también lo fue en la 
guerra civil. El municipio fue has-
ta tres veces bombardeado y cons-
tantemente ametrallado a lo largo 
de la guerra”.

El búnker está ubicado a la izquierda de la imagen

‘La línea de defensa 
inmediata en el Puig 

de Santa María’, es el 
último libro editado por 

Ayuntamiento de El Puig en 
materia de patrimonio

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Quería consultar que las facturas de agua están viniendo muy elevadas, y 
tras consultar con la empresa me han dicho que el contador está estropeado 
desde el 2018. No lo han repuesto, y por lo tanto me han estado haciendo 
una lectura estimada. Me gustaría saber si lo que he abonado hasta este 
momento me lo devolverán. 

En relación con la consulta que nos plantea sobre la emisión de facturas de 
agua con lectura estimada y mal funcionamiento de contador, le comunicamos 
que debe contactar con la empresa suministradora del servicio a fin de 
solicitar la sustitución del contador y la devolución del importe abonado 
de más durante el periodo que el contador no haya funcionado de forma 
adecuada.
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Las consecuencias de las res-
tricciones impuestas por la 
crisis sanitaria durante 2020 

se han acusado también en las 
quejas recibidas por el Síndic de 
Greuges de la Comunitat Valen-
ciana, que aumentaron significati-
vamente en las áreas de servicios 
sociales y municipales, así como 
en la de educación, en relación 
con 2019, tal como se refleja en 
el informe anual de la institución 
defensora de la ciudadanía, la 
cual ha criticado expresamente 
la falta de transparencia y la poca 
argumentación en las medidas 
impuestas por las autoridades, así 
como la inoperancia de la Admi-
nistración pública en la prestación 
de sus servicios.
  En porcentaje, las quejas inicia-
das en materia de servicios socia-
les durante el año pasado fueron 
casi un 35% más que en el ante-
rior, mientras que en servicios 
públicos locales o municipales se 
incrementaron en un 48% en 2020 
respecto a 2019, según los datos 
del informe. Y adicionalmente, en 
el área de Educación es, singular-
mente, en la que se produjo el ma-
yor aumento, con un 81% más de 
quejas en relación con el ejercicio 
anterior.
  En cuanto a los organismos pú-
blicos autonómicos afectados por 
las quejas, la que se lleva la palma, 
en cifras absolutas, es la Conselle-
ria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, con 1.302, seguida ya a mucha 
distancia por la de Educación, con 
267, y la de Sanidad Universal y 
Salud Pública, con 244. Y respecto 

a los organismos públicos locales 
afectados, las 1.678 quejas ini-
ciadas en 2020 se reparten entre 
diversos entes municipales de las 
tres provincias, 806 en los de Ali-
cante, 130 en los de Castellón y 
742 en los de Valencia.

Limitación de derechos
El informe del Síndic de Greuges 
señala asimismo que se han reci-
bido “quejas basadas en restriccio-
nes de derechos, como la libertad 
de movimientos, de reunión, etcé-

tera, que tenían como consecuen-
cia la limitación de actividades 
económicas o de ocio, mayorita-
riamente”. Y, en este sentido, resal-
ta que “no tiene esta institución ni 
facultades legales ni personal con 
competencia científica para dis-
cutir la conveniencia de las deci-
siones administrativas adoptadas, 
pero sí es obligado atender a cues-
tiones formales, cuya observancia 
puede resultar esencial para va-
lorar si la intervención sobre los 
derechos de la ciudadanía se ha 

realizado de forma equilibrada y 
proporcionada”.
  Por ello, tras recordar que “dife-
rentes organismos internaciona-
les, como la Comisión de Venecia 
del Consejo de Europa, han anali-
zado la afección a la democracia, 
los derechos humanos y el estado 
de derecho durante las situaciones 
de emergencia”, recalca la impor-
tancia de “no perder de vista que 
la protección de algunos derechos 
fundamentales, como la salud o la 
vida, exige tener en cuenta la exis-
tencia de otros derechos, también 
fundamentales, cuyo ejercicio 
debe protegerse igualmente. Para 
ello, se impone reducir al máximo, 
y siempre de manera motivada 
por la condición de necesidad, 
las limitaciones aplicadas a estos 
otros derechos”.
  El informe concluye al respecto 
que, aunque “en la Comunitat Va-
lenciana el estado de derecho no 
ha estado en peligro” y “la vía de 
los tribunales de justicia ha estado 
siempre abierta”, ello “no exime 
de la obligación de buscar prácti-
cas más adecuadas para paliar las 
acciones que hayan ocasionado 
perjuicios a la ciudadanía o, como 
mínimo, sentimientos de malestar 
o de agravio”, considerando que 
“una parte de la ciudadanía ha 
podido percibir como producto de 
un desafuero la contundencia de 
algunas medidas adoptadas”.

Amontonamiento de normas
Y a partir de aquí es cuando el 
Síndic de Greuges expone sus de-
nuncias sobre la actuación de la 
Administración pública. Señala 

el “amontonamiento de normas” 
que dificultan su inteligibilidad 
y adecuada publicidad, y la exis-
tencia de muchas disposiciones 
“publicadas sin un preámbulo, 
exposición de motivos o relación 
de antecedentes que justificaran 
y contextualizaran, de manera 
suficiente, su adopción”, incum-
pliendo “la obligación de motivar, 
de manera expresa y razonada, 
las decisiones que se adoptan”. 
Además, asegura que “no pare-
ce suficiente una escueta, literal, 
apelación a la «proporcionalidad 
a los datos epidemiológicos o a la 
situación de los hospitales» para
dar por justificadas medidas duras 
de asumir por afectar negativa-
mente a la economía de muchas 
familias o a los usos sociales gene-
ralizados”.
  Por ello, añade que “a mayor gra-
vedad en la limitación, mayor exi-
gencia en el rigor de la motivación 
y la explicación, y en estos últimos 
tiempos las restricciones al ejer-
cicio de algunos derechos funda-
mentales han resultado tan inten-
sas como poco argumentadas”.
  Asimismo, denuncia que “no han 

LA INSTITUCIÓN DENUNCIA LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y LA POCA ARGUMENTACIÓN EN LAS 
MEDIDAS IMPUESTAS, ASÍ COMO LA INOPERANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

Las restricciones aumentan las quejas 
al Síndic de Greuges en servicios 

sociales y municipales

T. L. 

Hay muchas disposiciones 
publicadas sin un preámbulo, 

exposición de motivos o 
relación de antecedentes 

que justificaran y 
contextualizaran, de manera 

suficiente, su adopción

La experiencia más dura 
fue comprobar cómo la 

Administración trabajaba 
bajo mínimos ante 

demandas sociales máximas

gozado de suficiente publicidad 
los criterios o informes de exper-
tos, conocidos y contrastados, que 
estaban detrás de las decisiones 
adoptadas”, aunque ello “no ha 
sido un problema exclusivo de la 
Comunitat Valenciana”, y resalta 
que “la falta de transparencia res-
pecto de datos epidemiológicos, 
análisis, informes o justificaciones 
tampoco ha ayudado a la com-
prensión ciudadana de la necesi-
dad y oportunidad de las prohibi-
ciones o condicionantes”.

Dificultades para las ayudas
Por otro lado, el informe constata 
que “se ha hecho imprescindi-
ble «ir a buscar» a la Administra-
ción y sus ayudas “por vericuetos 
y accesos burocráticos que sólo 
algunos conocen. El resultado es 
que las ayudas no siempre llegan 
a quienes más las necesitan sino a 
quienes saben cómo encontrarlas, 
porque a menudo a las necesida-
des de las personas se suma su fal-
ta de capacidad para relacionarse 
con la Administración”. Además, 
se señala la existencia de “trami-
taciones complicadas, cargadas 
de requisitos que, más que nada, 
son impedimentos que debe saber 
sortear la ciudadanía”.
  Tras recordar que “siguen ge-
nerando quejas los expedientes 
relativos a las ayudas a la depen-
dencia, la renta valenciana de in-
clusión o las solicitudes de vivien-
da pública”, el Síndic de Greuges 
destaca que “las nuevas ayudas de 
emergencia, creadas para hacer 
frente a los daños provocados en 
diferentes sectores económicos, 
han vuelto a poner de relieve tanto 
el voluntarismo de los poderes pú-
blicos como su desconocimiento 
sobre las aptitudes de su apara-
to administrativo para llevarlas a 
efecto. Se siguen aprobando y pu-
blicitando prestaciones, ayudas o 
subvenciones sin tener en cuenta 
la capacidad de gestión de éstas, 
lo que ha dado lugar a colapsos en 
los trámites y a no pocas frustra-
ciones sociales”.

Administración bajo mínimos
Finalmente, el informe califica 
como la “experiencia más dura” 
la de “comprobar cómo la Admi-
nistración pública estaba traba-
jando bajo mínimos, mientras las 
demandas sociales se situaban en 
máximos. Para muchos ciudada-
nos ha resultado una experiencia 
angustiosa afrontar la imposibili-
dad absoluta siquiera de contac-
tar con los servicios públicos más 
esenciales, como los sanitarios o 
los sociales”. Al respecto, mencio-
na el hecho de que, “en no pocos 
casos y ante las situaciones de ca-
rencia más dramáticas, como la 
falta de alimentos, ropa o produc-
tos de higiene, las respuestas han 
venido del tejido asociativo ciu-
dadano. Asociaciones vecinales, 
pero también festeras, deportivas 
o gastronómicas, han proporcio-
nado la ayuda que no llegaba por 
los conductos oficiales”.

Presentación del Informe Anual 2020 del Síndic de Greuges en las Corts Valencianes.
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S’OBRIRAN EL 24 DE MAIG

31 municipis de 
l’Horta acolliran 

punts de vacunació

La Conselleria de Sanitat 
comptarà amb 133 punts 
de vacunació a partir del 

pròxim 24 de maig en la Comu-
nitat. En concret, a la comarca de 
l’Horta s’habilitaran 26 nous punts 
de vacunació que se sumen als ja 
operatius a Paterna, Mislata, To-
rrent, Xirivella i Massamagrell. 
En total, 31 municipis acolliran 
la vacunació a partir del dia 24. 
Els municipis de la comarca que 
no compten amb centre propi de 
vacunació es vacunaran en el mu-
nicipi veí més pròxim. Una infor-
mació que facilitarà l’ambulatori 
al qual pertanyen.

Vacunes
La consellera de Sanitat Universal 
i Salut Pública, Ana Barceló, ha 
participat en la reunió del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salut, on s’ha consensuat 
que les persones menors de 60 
anys vacunades amb AstraZeneca 
reben una segona dosi de Pfizer.
  No obstant això, “la Comunitat 
Valenciana oferirà la possibilitat 
que aquestes persones puguen 

rebre la segona dosi de AstraZene-
ca si així ho desitgen, i, per a això, 
hauran de signar un consentiment 
informat”, segons ha assenyalat 
Barceló.
  Per a la confecció d’aquest con-
sentiment informat, el Ministeri 
de Sanitat ha demanat un informe 
al Comité de Bioètica.
  Segons Barceló, “la Comunitat 
Valenciana ha defensat aquesta 
posició en el Consell Interterri-
torial amb l’objectiu d’oferir les 
majors garanties de salut a tots els 
ciutadans”. 

Calendari
La Comunitat Valenciana ha co-
mençat la vacunació contra la Co-
vid-19 de persones de 59 a 51 anys. 
La Conselleria de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública té previst admi-
nistrar en els pròxims dies 279.189 
dosi de les quatre vacunes que ja 
estan autoritzades en el mercat 
europeu.
  La cita rebuda en el mòbil tam-
bé es pot consultar a través de 
l’aplicació GVA + Salut, si així i tot 
persisteix qualsevol tipus de dub-
te, es pot cridar al 900 300 555.

Redacció

Víctor Pérez (Fotur): «Los políticos 
no se dan cuenta de que no somos el 
problema, somos la solución»

Pregunta: Muchos meses 
con el ocio nocturno sin ac-
tividad, ¿Qué opinan de las 
últimas medidas contra la 
Covid que vuelve a dejar fue-
ra al sector del ocio?

Respuesta: Respeto y acato 
las decisiones del gobierno, 
pero considero que hay que 
levantar el pie del freno y, 
cumpliendo con la normati-
va, ir volviendo también a la 

normalidad el sector. El ocio, 
la industria de la felicidad, 
mueve muchísimos puestos 
de trabajo. No solo hablamos 
de camareros, dj’s, también 
hablamos de pirotécnica, de 
orquestas, de repartidores de 
bebidas, de empresas que se 
dedican a limpiar las salas, 
pero es que también, que el 
ocio esté cerrado, afecta a la 
hostelería, al sector del taxi y 
también al turismo.

P:Recientemente la Manco-
munitat de l’Horta Sud in-
formaba que ningún munici-
pio haría fiestas patronales.

R: La decisión de la Manco-
munitat de l’Horta Sud me 
parece precipitada y más te-
niendo en cuenta que se van a 
hacer los conciertos de Vive-
ros o las fallas. Hay que espe-
rar a la evolución de la pande-
mia este verano para tomar, a 
mi entender, esas decisiones.

P: ¿Está el ocio estigmatiza-

do en esta pandemia?
R: Llevamos 15 meses sin tra-
bajar. Lo políticos no se dan 
cuenta que no somos el pro-
blema, somos la solución. 
Solo hay que ver la cantidad 
de fiestas ilegales que se han 
interceptado. Esto es senci-
llo, los empresarios del ocio 
quieren trabajar y no que les 
cierren su local, y con esto 
quiero decir que, somos los 
primeros que cumplimos las 
normas porque no queremos 
que nos cierren nuestro pues-
to de trabajo. Si seguimos más 
tiempo así muchas empresas 
no podrán ya volver a abrir

P: ¿Cuántas empresas del 
sector calculan que no vol-
verán a la actividad?

R: Calculamos que entre el 30 
y el 40% de los negocios de la 
noche no volverán a subir la 
persiana. 
Han sido muchos meses sin 
poder trabajar, y es muy com-
plicado mantenerse.

P: Sin embargo, han hecho 
bastantes eventos online

R: El streaming está bien por-
que mantienes la marca viva, 
pero a día de hoy no es renta-
ble económicamente.

P: ¿Cómo lo están viviendo 
las personas que trabajan en 
el ocio?

R: La gente está muy harta. 
Esta próxima campaña elec-
toral en la Comunitat, el ocio 
y la hostelería van a estar muy 
presentes.

P: ¿Piensan que las nuevas 
normas, que se aplicarán a 
final de mes, serán más per-
misivas?

R: Yo espero que el 24 de 
mayo las normas cambien un 
poco para el sector del ocio. 
Siempre con prudencia, cohe-
rencia y acatando las normas 
Covid, hay que levantar ya el 
pie del freno.

ENTREVISTA VÍCTOR PÉREZ, PRESIDENTE DE FOTUR, FEDERACIÓN DEL OCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Alboraia
Almàssera
Burjassot
El Puig
Foios
Godella
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Paterna
Puçol 
Rafelbunyol
Tavernes Blanques

Ciutat de l’esport Alboraia (c/ Senda de aire, s/n)
Centro de salud de Almàssera (avda. Ausias March)
Pabellón municipal Burjassot (Avinguda dels esports, s/n)
Poliesportiu Municipal La Pedrera
Casa de la cultura Foios (plaza España, s/n)
Pabellón municipal de Godella (Avinguda Salzes, 1)
Pabellón one wall - Massamagrell (C/ Jacinto Benavente) 
Llars dels Jubilats Meliana (C/ Josep Maria Rausell, 1)
Polideportivo Badia (Pedrereta Moncada c/Oeste, 4)
Centro de día Museros (Av Blasco Ibáñez, 87)
Ciudad deportiva municipal (Polígono industrial norte, s/n)
Espai Jove Puçol (C/ Buero Vallejo, 25)
Hogar de jubilados (c/ Rei en Jaume)
Polideportivo Tavernes Blanques (C/ Dr.Barraquer, s/n)

Centro mayores Benager (c/ Dr. Francisco Tarrega Barbera, 3)
Casa cultura Albal (c/ San Carles, 80)
Polideportivo Alcàsser (Camí Albal)
Pabellón municipal Jaume Ortí Aldaia (c/ Monastir de Poblet, s/n)
Polideportivo municipal (c/ Manuel Baixauli Andrés, s/n)
Polideportivo de Benetússer (c/ Vicente Navarro)
Clara Campoamor (c/ Clara Campoamor Rodriguez, 2)
Pabellón municipal Alberto Arnal Andrés (c/ Reverendo Salvador Castello, 11)
Auditori Salvador Seguí (Avd. Josep Alba i Alba, 33, Massanassa) 
Pavelló el Quint (C/ Sant Antoni, 148)
Poliesportiu municipal de Paiporta (C/Literato Azorín, s/n)
Centro de Jubilados y centro de exposiciones Picanya (Plaza mayor, 6)
Auditorio municipal Auma (C/ de alfarp, 10)
Centro de convivencia San Onofre (Av/ San Onofre, 29)
Biblioteca municipal Sedaví (C/ Gómez Ferrer, 32)
Centro de la nau Silla (Av/ Alacant, 63)
Pavelló municipal el Vedat (S/ Sol, 1)
Pabellón Ramón Sáez de Xirivella (Polideportivo, 1)

HORTA NORD 

VALENCIA
Valencia

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

HORTA SUD
Ciudad de las Artes y las Ciencias

PUNTS DE VACUNACIÓ
MUNICIPI CENTRE DE VACUNACIÓ

Dades de la Conselleria de Sanitat
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a data més pròxima “perquè 
garanteix un marge de temps 
important i més possibilitats 
de controlar la pandèmia amb 
l’augment de la vacunació en els 
pròxims dos mesos”. Respecte a la 
mena d’actes que s’autoritzaran 
sempre que es complisquen les 
mesures que en aqueix moment 
estiguen vigents, l’acotació bàsi-
ca que va marcar Ana Barceló ha 
sigut “evitar les aglomeracions 
de tota mena, tant del personal 
de dins de la festa, com de la gent 
que acudeix als actes”.

Dades
El dimecres 12 de maig davant 

Les juntes locals de l’Horta decidixen 
quan faran les Falles d’enguany

BENETÚSSER I MANISES 
JA HAN ANUNCIAT QUE 
NO HI HAURA FESTEJOS 
FALLERS FINS A 2022, 
ALTRES POBLACIONS 
HAN ANUNCIAT QUE LES 
FARAN AL SETEMBRE 
I UNES ALTRES EN EL 
PONT D’OCTUBRE

El dilluns 10 de maig la Con-
selleria de Sanitat va donar 
el vistiplau a la celebració 

al setembre de les Falles 2021.
  Ana Barceló es va mostrar fins i 
tot a favor d’estudiar la possibili-
tat d’actes, com l’ofrena de flors 
a la Verge dels Desemparats. Un 
esdeveniment que, a dir dels re-
presentants fallers, es considera 
“pràcticament imprescindible”.
 Dos eren les dates que es re-
menaven per a la celebració de 
les Falles 2021 i la Conselleria 
s’ha decantat per la segona op-
ció, la del mes de setembre.
 S’ha mantingut setembre com 

L. López

la proposta de celebrar les Falles 
de 2021 de l’1 al 5 de setembre, 
tal com van plantejar la Conse-
lleria de Sanitat, l’Ajuntament de 
València i Junta Central Fallera 
(JCF), es va celebrar una assem-
blea extraordinària de presidents 
i més d’un 90% va donar suport 
al desenvolupament de les festes 
josefines en aqueixes dates.
  El sector faller s’ha mostrat 
il·lusionat, era imprescindible 
que les festes tingueren lloc en 
2021, sobretot, per a poder plan-
tar i cremar els monuments i 

deixar espai en els tallers per als 
ninots que es plantaran en 2022, 
i així, tancar exercici.

Cens de fallers
Tots els sectors que emboliquen 
la festa estan patint els efectes del 
coronavirus i les comissions no 
són alienes a això. Segons dades 
de l’Interagrupación de Falles, 
un de cada deu fallers s’ha donat 
de baixa de la seua comissió. El 
cens baixa en 10.336 falleres i fa-
llers, un 10% del total. En la co-
marca de l’Horta aquest efecte 

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.

negatiu ho han patit comissions 
com la Falla de la Mar de Taver-
nes Blanques que desapareixerà 
amb quasi 25 anys de vida.
 Pel que fa a la celebració de les 
Falles, un número important dels 
municipis de l’Horta han confir-
mat ja que les celebraran du-
rant el mes de setembre, alguns 
coincidint amb les dates del cap 
i casal. En concret, Torrent, Mis-
lata, Quart, Xirivella, Burjassot i 
Aldaia. A Paterna les dates tria-
des són del 8 al 12 de setembre. 
També Albal serà a setembre. 
A Albuixech seran per al pont 
d’octubre, però sense plantar ni 
cremar monument, en tot cas, 
trastos. Alaquàs tambè les cele-
brara del 8 al 12 d’octubre.

No tindràn Falles
Altres localitats, com Benetússer 
i Manises ja han anunciat que 
no hi haurà festejos fallers fins 
a 2022. La resta tenen previstes 
reunions aquestes setmanes per 
a decidir si es programen o les 
ajornen ja per a 2022.
  El programa de festejos que JCF 
ha aprovat a més dels tradicio-
nals rituals de plantà i cremà, 
inclou: l’exposició del ninot del 
16 de juliol a l’1 de setembre; 
tres sessions d’ofrena: una el 
divendres a la vesprada i dos el 
dissabte al matí i a la vesprada; 
recollides de premis i mascletas 
en diferents punts de la ciutat.

Segons dades de 
l’Interagrupació de Falles, 
un de cada deu fallers s’ha 

donat de baixa de la seua 
comissió

Falles de Benetússer al polígon
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LA CORPORACIÓ PARTICIPARÀ PRESENTANT L’OFERTA DE GANDIA, CULLERA, 
OLIVA, SAGUNT, CANET I ALTRES 27 MUNICIPIS I MANCOMUNITATS 

La Diputació convida a ‘viure’ 
València en Fitur 2021

La Diputació de València, 
amb la seua marca turística 
València Turisme, tindrà un 

any més una presència activa en 
la Fira Internacional de Turisme 
(FITUR) que se celebrarà a Ma-
drid del 19 al 23 de maig, en la qual 
convidarà a ‘viure’ València en les 
seues múltiples facetes i nombro-
ses possibilitats d’experiències 
mitjançant la campanya ‘Somies 
València, Viu-la!’
  El diputat de Turisme, Jordi Ma-
yor, ha destacat que “anem cap a 
unes setmanes importants per al 
turisme, en les quals València Tu-
risme i tota la província acudixen 
a la nova edició de FITUR amb els 
deures fets. Des del sector i les ins-

titucions s’ha treballat molt i bé en 
l’últim any, la qual cosa provocarà 
que este estiu donem molt a par-
lar, amb previsió de bones xifres 

per al sector”.
 A més, ha explicat que les claus de 
les accions realitzades han sigut 
“la suma d’esforços i la capacitat 
d’adaptació a la realitat i superació 
per part de tots els agents impli-
cats en la recuperació i projecció 
del turisme a la província”, la qual 
cosa en la seua opinió ha permés 
créixer en la “construcció del destí 
València entre tots, com un destí 
amable, polivalent, desestaciona-
litzat, intel·ligent i sostenible, en el 
qual cada localitat o producte sà-
pia quines són les seues fortaleses 
i estratègies a implementar per a 
ser més competitiu”.
Una província en 205 m2
València Turisme ocuparà en Fi-
tur una superfície de 205 metres 

Redacció

València Turisme ocuparà 
en Fitur una superfície de 

205 metres quadrats en 
l’estand de la Comunitat 

Valenciana

El president de la Diputació i el diputat de Turisme durant una reunió en Fitur per a promocionar la província turísticamentUn touroperador visitant l’estand de la Província de València

quadrats en l’estand de la Comu-
nitat Valenciana per a representar 
l’oferta de tota la província; con-
cretament 27 municipis i manco-
munitats que compartiran espai 
amb Gandia, Cullera, Sagunt, Ca-
net d’en Berenguer i Oliva, que 
participen també com coexposi-
tors i principals destins de la pro-
víncia, a més de 59 empreses del 
sector turístic.
  La marca de la Diputació de Va-
lència se servirà, per a això, de cinc 
pantalles tàctils, dos panells amb 
codis QR amb informació turísti-
ca descargable, 13 demostracions 
gastronòmiques i huit presenta-
cions de producte audiovisuals, i 
quatre presentacions en la plaça 
central de l’estand de la Comuni-
tat.
  Així mateix, l’estand comptarà 
amb una zona de reunions pre-
sencials per a empreses, en la qual 
també està previst celebrar una 
ronda de reunions entre el presi-
dent de la Diputació, Toni Gaspar, 
el diputat de Turisme, Jordi Ma-
yor, i els representants dels dest-
ins presencials per a analitzar les 

perspectives turístiques de cara a 
la temporada estival i la resta de 
l’any. Tot això marcat per les res-
triccions i mesures de seguretat 
que exigixen actualment les con-
dicions sanitàries, amb senyalitza-
ció d’accessos i eixides, mobilitat 
limitada i distàncies de seguretat, 
entre altres.

Altres productes i espais
D’altra banda, València Turisme 
ha reeditat enguany el seu Catàleg 
de Productes Turístics, incremen-
tant el seu contingut en una vin-
tena d’opcions fins a recollir un 
centenar de propostes dirigides a 
diferents segments turístics, com 
el turisme cultural, gastronòmic i 
actiu.
  València Turisme també serà 
present en altres espais de FITUR, 
com l’espai LGTQ+B i el destinat a 
la promoció de la indústria cine-
matogràfica a la província, a través 
de Film València, en els quals es 
perseguix mostrar una oferta tu-
rística dels municipis més diversi-
ficada i completa de la Comunitat 
Valenciana.
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EL PUIG TORNA A FITUR AMB LES SEUES 
OFERTES LÚDIQUES, CULTURALS, FAMILIARS 

I GASTRONÒMIQUES. LA POBLACIÓ VOL 
CONVERTIR-SE EN UNA ALTERNATIVA PER AL 

TURISME DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

“Assaboreix, viu i 
sent El Puig” tot 

l’any

A pocs quilòmetres de Valèn-
cia es troba el municipi del 
Puig de Santa Maria que 

ofereix la combinació perfecta de 
monuments, gastronomia i plat-
ges.
  El Puig presenta en FITUR 2021 
les seues visites virtuals, per a po-
der gaudir dels principals monu-
ments de la població en temps de 
Covid: Monestir de Santa Maria 
del Puig, Cartoixa d’ Ara Christi i 
la Torre de Guaita. Però unint-se a 
la visió optimista d’obertura, por-
ta la nova programació de visites 
guiades presencials orientades a 
tota mena de públic i organitzades 
per a grups reduïts, amb totes les 
garanties de seguretat, oferint així 
l’oportunitat de gaudir d’espais 
oberts, monuments, gastronomia i 

naturalesa durant tots els caps de 
setmana de l’any.

Alternativa a València
Amb aquesta nova programació, 
El Puig de Santa Maria vol oferir 
una alternativa als visitants que 
es troben a la ciutat de València i 
que els agradaria gaudir d’una ex-
cursió a una població tranquil·la, 
pròxima i oberta a la mar medi-

terrània, allunyada de l’enrenou 
de la ciutat.   Totes aquestes pro-
postes es complementen amb una 
gastronomia mediterrània, tra-
dicional, innovadora i saludable, 
que ofereixen els restaurants de la 
localitat, una cuina elaborada amb 
productes de proximitat de l’horta 
valenciana, posant especial relle-
vància en la vinculació de Turisme 
del Puig amb els productes autòc-
tons i la defensa del territori. 
   El Puig ofereix així al visitant un 
viatge pels cinc sentits, sentir la 
brisa de la mar mediterrània, as-
saborir la gastronomia i viure la 
història a través dels seus monu-
ments.
  Les visites guiades estan subjec-
tes al calendari i aforament esta-
blit, és imprescindible reservar en 
el telèfon 961959029 o en el whats-
app 607229715; puigturistico.net

Redacció

Monestir del Puig

Ja en marxa la nova 
programació de visites 

guiades presencials per 
a grups reduïts

LA FEDERACIÓN DE OCIO PROMOCIONA LA CULTURA, 
LA GASTRONOMÍA, LA MÚSICA Y LAS TRADICIONES DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA

Fotur asiste a la Feria 
de Turismo

FOTUR, como cada año, acu-
de a la feria por excelencia 
de la promoción del turismo, 

FITUR, de la mano de Turisme Co-
munitat Valenciana.
La Federación de Ocio promocio-
na de manera visual, a través de 
las redes sociales y de vídeos, cada 
uno de los espacios de la Comuni-
tat Valenciana, para apoyar y pro-

mover la cultura festiva, gastronó-
mica, musical, tradiciones, etc.
Entre ellas, los festivales. La Co-
munitat Valenciana, es tierra de 
festivales, y es por ello que des-
de FOTUR “contribuimos a esta 
cultura con los el Dia de la Dona 
Festival, que se celebra cada año 
en la Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies, Sonido de Valencia, este año 
grabado en el Veles e Vents y en 

Marina Beach Club (en La Marina 
de València) y Remember Fallas, 
también en la Ciutat de les Arts i 
les Ciències”.
También promocionarán las tra-
diciones gastronómicas, “y es por 
ello que ya llevamos once años ce-
lebrando la Naranjada y Horcha-
tada Fallera”. 
  La Passejà de Sant Onofre, de los 
Clavarios de Sant Onofre de Quart 

Redacció

de Poblet también estarña presen-
te en Fitur.

Música
“Los dj’s valencianos, profesiona-
les indispensables en cualquier 
evento, con su música van a to-
dos los rincones y ferias de todo 
el mundo, promocionando junto 
con PRODJ CV, el mejor sonido de 
nuestra Comunitat, el Sonido de 
Valencia. Grandes bartenders te-
nemos en nuestra Asociación de 
Barmans (ABCV), que no paran de 
conseguir títulos en todos los cam-
peonatos en los que participan”, 
explican desde Fotur. 
  
Todo esto es lo que se podrá ver en 
el aftermovie que FOTUR presenta 
en FITUR 2021. Además de poder 
visualizarlo en directo, este año 
se puede escanear mediante QR y 
verlo en las redes de FOTUR CV.

Los Clavarios de Sant Onofre de Quart de Poblet en Fitur (imagen de archivo)

El Puig compta amb més de 5 km de platja
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700 ANYS DE TRADICIÓ CERAMISTA A LA POBLACIÓ

Manises presenta a Fitur la 
seua candidatura a Ciutat 
Creativa de la UNESCO

L’Ajuntament de Manises ha 
presentat a la Comissió Nacio-
nal Espanyola de Cooperació 

amb la UNESCO la seua candidatura 
per a ser reconeguda Ciutat Creativa. 
El procés fins a presentar la candida-
tura ha sigut complex ja que era ne-
cessari realitzar un detallat projecte 
i comptar amb avals que donaren 
suport a la proposta.
   El projecte va començar fa més 
d’un any amb l’elaboració del pro-
jecte sobre Manises i la seua impor-
táncia ceràmica. Una tradició ininte-
rrompuda durant més de 700 anys. 
Hi ha fins i tot constància escrita de 
la presència de terrisseries després 
de la conquesta de Jaume I en el “Lli-
bre de Repartiement”.
 L’ elaboració d’aquest projecte ha 
anat en paral·lel a la presa de con-
tactes institucionals perquè donaren 
suport a la candidatura. Així doncs 
l’Ajuntament de Manises es va reunir 
amb l’ambaixador d’Espanya en la 
UNESCO, Andrés Perelló, per a ex-
plicar els motius pels quals Manises 
ha de ser mereixedora d’aquest reco-

neixement. També el Consistori va 
aconseguir que les Corts Valencia-
nes reconegueren a Manises com a 
“Ciutat Valenciana de la Ceràmica” a 
través d’una declaració institucional.
   A partir d’ací va començar una se-
gona fase, aconseguir l’aval de la ciu-
tadania a la candidatura a través de 
la plataforma Change.org, on encara 
es pot signar el suport a la designa-
ció de “Manises Ciutat Creativa de la 
Ceràmica”.
   Finalment i després de més d’un 
any de treball i esforç, Manises ha 
finalitzat el minuciós projecte i ha 
aconseguit tots els avals necessaris 
per a poder presentar la seua candi-

Redacció

Arturo Mora, artesà de Manises, fent una peça ceràmica amb la tècnica de reflex metàl·lic

El projecte amb el 
qual es presenten a 
la Unesco ha sigut 

elaborat per la 
Universitat Politècnica 

de València

La Ciutat de les Arts i les Ciències 
participa en la nova edició de Fi-
tur, que se celebra aquesta setma-
na a Madrid, per a presentar a pro-
fessionals del sector, d’agències de 
viatge i touroperadores les nove-
tats d’un dels destins destacats de 
la Comunitat Valenciana.
  Entre l’oferta del Museu dels 
Ciències figuren la nova exposició 
Play. Ciència i música’, ‘Mart. La 
conquesta d’un somni’ i el Teatre 
de la Ciència.

Hemisfèric
La cartellera del Hemisfèric pro-
jecta la nova pel·lícula ‘L’escull 
encantat: *Kaluoka’*hina 3D’ i a 
l’estiu tornaran els planetaris de 
gran èxit ‘Les Nocturnes d’Estiu’.
 A més de l’oferta de cara a la tem-
porada alta, la Ciutat de les Arts i 
les Ciències presenta l’actual pro-
moció ‘Primavera’ amb les entra-
des combinades del Museu dels 
Ciències i el Hemisfèric a la meitat 
de preu de dilluns a divendres fins 
al 23 de juny de 2021.
  D’aquesta manera, el preu de 
l’entrada és de 6 euros i permet la 
visita al Museu dels Ciències així 
com veure una pel·lícula en el He-
misfèric.

VALÈNCIA
LA CIUTAT DE LES ARTS I 
LES CIÈNCIES PRESENTA 
EN FITUR 2021 SU OFERTA 
CULTURAL

datura i optar a ser reconeguda com 
a ciutat, creativa de la UNESCO en la 
modalitat d’Artesania i Arts Populars. 
   Segons ha explicat l’alcalde, Jesús 
Borràs, “aquest reconeixement in-
ternacional posicionaria a la nostra 
ciutat al mapa per la seua creativitat 
sempre vinculada al sector ceràmic”, 
   Per part seua, la directora de l’equip 
redactor del projecte i catedràtica de 
la UPV, Mª José Viñals, ha afirmat 
que “estem molt contents de presen-
tar la candidatura davant la Comissió 
Nacional Espanyola de Cooperació 
amb la UNESCO. Portar avant aquest 
projecte ha sigut un esforç titànic 
que, a més, ha coincidit amb les difi-
cultats causades per la pandèmia de 
la COVID 19”.
   Segons explica el projecte elabo-
rat per la Universitat Politècnica de 
València, Manises és una de les po-
ques poblacions, sinó l’única, que 
disposa de tots els elements neces-
saris per a la creació ceràmica: des 
de matèries primeres, com les pastes 
i colors, o els forns, fins a la configu-
ració i l’elaboració de les peces amb 
diferents tècniques ceràmiques. En 
la localitat manisera, conviuen, es 
conserven i es continuen treballant 
diverses tècniques mil·lenàries com 
la tècnica del reflex daurat, amb la 
integració del disseny a les noves 
creacions plàstiques.

Nous ceramistes
L’ensenyament de la ceràmica a Ma-
nises cobreix tots els nivells i àmbits, 
des de la formació reglada amb ci-
cles especialitzats en l’IES Ausiàs 
March fins al grau que es pot cursar 
a l’Escola d’Art i Superior de Ceràmi-
ca, i quant a la formació no reglada 
que s’imparteix als tallers de temps 
lliure de l’Ajuntament, a les associa-

cions ceràmiques, a les agrupacions 
de mestresses de casa i als mateixos 
tallers d’artesania.
“Tots aquests elements i moltes 
més raons fan més que mereixedo-
ra a la nostra ciutat d’aquesta can-
didatura que hui hem presentat 
després de mesos de treball cons-
tant”. “Des d’ací, vull fer un especial 
agraïment tant als regidors com al 
personal dels departaments im-
plicats ja que sense el seu esforç, 
aquest projecte no hauria tirat 
avant”, ha conclòs Jesús Borràs.
 “A Espanya no hi ha una altra ciutat 
en aquesta categoria d’Artesania i 
Arts Populars i Manises presenta 
una molt bona candidatura que 
compleix perfectament tots els re-
quisits que exigeix una institució 

com la Unesco” ha remarcat Viñals.

Fitur
Manises torna un any més a la Fira 
Internacional de Turisme de ma-
nera en línia per la situació sani-
tària del moment. Allí presentaran 
també el vídeo de la seua candida-
tura la Unesco.
   Per altra banda, el 31 de maig es 
tanca el termini per a presentar 
candidatures i a partir d’eixa data 
els observadors de la Unesco es-
tudiaran l’activitat de les ciutats 
que s’han presentat les diferents 
categories. A finals de setembre se 
sabrà si Manises passa la primera 
fase i pot continuar en el camí de 
convertir-se en Ciutat Creativa de 
la UNESCO.
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Torna la cultura
presencial

Amb l’objectiu de fomentar la creativitat dels joves 
durant el confinament, l’Ajuntament de Paterna, a 
través de la Casa de la Joventut, va posar en marxa 
un concurs de fotografia amb el qual buscava que els 
veïns i veïnes reflectisquen en una instantània com 
veuen l’exterior des de la seua finestra o balcó.
  El certamen, que portà per títol “El món vist des de 
casa” i estava dirigit a tots aquells veïns de Paterna 
d’entre 12 i 30 anys que estiguen empadronats a la 
ciutat.

‘Des del sofà’ va ser la iniciativa cultural proposada 
per l’Ajuntament d’Aldaia per als seus veïns i veïnes. 
Una proposta que van posar en marxa al mes d’estar 
confinats (abril del 2020) i que va constar de vuit 
sessions adreçades a tots els públics i que van tenir 
una important acollida entre els veïns de la localitat.  
Després d’aquesta inicitiva sorgirien molts més i to-
tes han tingut com a plataforma les xarxes socials de 
l’Ajuntament on també han retransmès espectacles 
en directe.

L’Ajuntament de Catarroja va oferir una alternativa a 
la cultura presencial en ple mes d’abril del 2020. Va 
celebrar la seua I Fira del llibre en línia utilitzant les 
xarxes socials del Consistori. 
  Durant uns dies els comptes municipals (Youtube, 
Twitter, Facebook e Instagram) es van omplir de lli-
bres, autors i també moltes recomanacions de lectu-
res. D’altra banda, els autors també van tindre con-
tacte amb el públic, mitjançant presentacions en línia 
que veien pel canal de *Youtube de l’Ajuntament.

Des de les regidories de cultura, participació ciutadana i 
educació, de l’Ajuntament d’Albuixech varem commemo-
rar el dia del llibre de forma en linea. 
   Per aquest motiu els veïns i veïnes varen elaborar un ví-
deo llegint un llibre. Les persones de la població que van  
participar van enviar un vídeo de curta duració y amb tots 
els vídeos rebuts es va fer una composició i es va publicar 
en les xarxes socials i en la pàgina web de l’Ajuntament. 
   A la imatge, l’alcalde llegins un llibre que també va par-
ticipar.

L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de 
Participació Ciutadana, ha fet pública la nova progra-
mació del Centre Sociocultural La Fàbrica “Primave-
ra 2021”, on tallers, cursos i espectacles podran realit-
zar-se en línia sense moure’s de casa individualment 
o en família. 
  Les circumstàncies sanitàries han fet que aquesta 
primavera la Fàbrica canvie la presencialitat habitual 
de les activitats per la modalitat en línia. El fet permet 
arribar a més públic .

No només estan tornant de forma progressiva els actes cul-
turals sinó també les activitats de treball entorn d’elles. Al-
càsser ha reprès el taller de teatre municipal. Uns tallers que 
tenen prou d’èxit a la localitat i on hi ha també un grup de 
joves.
  D’altra banda i per a complir amb les normes d’aforament 
per la pandèmia cal fer reserva. Per a la reserva del espai a la 
Casa de la Cultura a més de poder reservar a través del co-
rreu electrònic ja és possible fer-ho també amb el whatsapp 
municipal.

Foios ja comença amb la programació presencial i re-
centment ha viscut la Setmana del Llibre 2021. 
  Amb totes les mesures sanitàries de prevenció con-
tra la Covid-19, des de la Regidoria de Cultura de 
Foios s’ha organitzat una completa programació, 
pensada per a tots els públics, en la qual no faltaran 
actes com el Certamen de Viva Veu o la primera con-
vocatòria dels Premis Sambori Local. La lectura ha 
sigut l’inici del retorn a la cultura de forma presencial 
a la població

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol va 
començar la impartició dels tallers de “Sensibilització 
musical, presentació d’instruments i iniciació musi-
cal” entre l’alumnat d’Infantil i de 1r i 2n de primària 
de la localitat. Durant les sessions s’està mantenint 
en tot moment les distàncies entre grups bombolla 
i professorat i també s’està desinfectat l’espai entre 
grups per a complir amb les mesures sanitàries da-
vant la pandèmia i garantir la seguretat de l’alumnat.

El Museu de la Rajoleria torna a les exposicions pre-
sencials. L’última ha sigut l’exposició ‘Orgànic’. La 
mostra és una de les principals apostes de la tem-
porada expositiva d’aquest espai cultural i es podrà 
visitar fins al pròxim 26 de maig. A més, seguint la 
dinàmica del passat any, a conseqüència de la pan-
dèmia sanitària, el Museu proposa les seues activitats 
destinades al públic infantil de manera virtual, a tra-
vés de vídeos compartits en les xarxes municipals i 
del Museu de Paiporta.

La crisi sanitària va aguditzar encara més l’enginy de 
l’Ajuntament de Torrent i el consistori va idear una 
enginyosa forma per entretenir, visibilitzar el talent 
dels veïns i veïnes, i animar a la gent que està a casa. 
Amb aquests propòsits va naixer el programa onli-
ne ‘Talents de Casa’, un xou multidisciplinari per a 
descobrir les habilitats i destreses dels torrentins i 
torrentines dins d’un gran ventall de propostes, com 
ball, cant, humor, màgia. Va tindre molt d’èxit.

LA CASA DE LA JOVENTUT DE PATERNA VA ORGANITZAR EL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
“EL MÓN VIST DES DE CASA”

A L’ABRIL DE L’ANY 2020 L’AJUNTAMENT D’ALDAIA VA POSAR EN MARXA LA INICIATIVA 
CULTURAL “DES DEL SOFÀ”

CATARROJA VA CELEBRAR LA SEUA I FIRA DEL LLIBRE EN LÍNIA A TRAVÉS DELS CANALS 
I COMPTES DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT

ALBUIXECH VA CELEBRAR EL DIA DEL LLIBRE CONVIDANT ALS SEUS VEÏNS A LLEGIR UN 
LLIBRE I GRAVANT-SE

MISLATA PROGRAMA LES SEUES ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS EN LÍNIA I ESPERA 
AIXÍ ARRIBAR A UN MAJOR NOMBRE DE VEÏNS I VEÏNES

TORNEN A ALCÀSSER ELS ESPECTACLES I TAMBÉ ELS TALLERS MUNICIPALS DE TEATRE 
PRESENCIALS A LA POBLACIÓ

FOIOS HA CELEBRAT LA SETMANA DEL LLIBRE AL MAIG PER A PODER FER-LA PRESENCIAL, 
ENCARA QUE AMB GRANS MESURES DE CONTROL D’AFORAMENTS

LA SOCIETAT MUSICAL “LA PRIMITIVA” DE RAFELBUNYOL VA COMENÇAR LA IMPARTICIÓ 
DELS TALLERS ALS ALUMNES DE 3 FINS A 7 ANYS

EL MUSEU DE LA RAJOLERIA DE PAIPORTA TORNA A ACOLLIR EXPOSICIONS PRESENCIALS, 
ENCARA QUE CONTINUA COMBINANT ACTIVITATS EN LÍNIA

‘TALENTS DE CASA’, EL CONCURS EN LÍNIA DE TORRENT PER A VISIBILITZAR EL TALENT 
LOCAL I QUE VA TINDRE ENTRETINGUTS A MILERS DE VEÏNS EN PLE CONFINAMENT

LA CULTURA MAI HA DEIXAT D’ESTAR PRESENT 
MALGRAT AQUEST ANY DE PANDÈMIA. LES XARXES 
SOCIALS HAN SIGUT L’ANTÍDOT PERQUÈ LA CULTURA 
SEMPRE FOS PRESENT, MALGRAT LES RESTRICCIONS 
QUE HAN HAGUT EN CADA MOMENT. FEM UN REPÀS 
D’ALGUNES DE LES INICIATIVES CULTURALS MÉS 
CURIOSES EN TEMPS DE COVID I COM ALGUNS 
MUNICIPIS JA HAN REPRÈS LA PRESENCIALITAT 
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Albalat en Dansa, 
celebrarà la seua VI edició

ÍNTIMS 
CONCERTS
Maig/Juny 2021

Divendres 21 de maig 
a les 20.00 h

ÁNGEL SORIA,
NAHIKARI OLORIZ i MARÍA ZISI

Divendres 4 de juny

a les 20.00 h

CARLES CIVERA,
SALVADOR BOLÓN i

PAULINA DUMANAITE

Viu Massama
SERAN DOS DIES I VINDRAN DOS MÚSICS DE 
MASSAMAGRELL, ÁNGEL SORIA I CARLES CIVERA, 
RECONEGUTS INTERNACIONALMENT

Tornen a Massamagrell 
els ‘Íntims Concerts’

Redacció

Tornen els ‘Íntims Concerts’ 
a Massamagrell, encara que 
enguany i a causa de la si-

tuació sanitària els concerts no es 
podran veure des de l’escenari i al 
costat dels músics, com s’ha fet les 
edicions anteriors, i es veuran des 
del pati de butaques.
  Segons ha explicat la regidora de 
cultura, Araceli Munera, “repre-
nem aquest mes de maig i juny els 
Íntims Concerts. Seran dos dies i 
vindran dos músics de Massama-
grell, Ángel Soria i Carles Civera, 
reconeguts internacionalment i, a 
més, van estudiar a l’Escola Muni-
cipal de Música de Massamagrell”.
  La primera actuació será el di-
vendres 21 de maig a les 20.00 h 
al Centre Cultural Massamagrell. 
L’ obra es ‘Brahms, la inspiració 
de l’amistat’. En aquesta proposta, 
l’acostament al repertori tradicio-
nal es fa des de la visió renovada i 
original que ofereix la formació de 
dos Saxòfons i Piano, utilitzant la 
transcripció com a eina fonamen-
tal.
  Després el divendres 4 de juny a 
les 20.00 h també al Centre Cul-
tural Massamagrell tindrà lloc 

l’bra ‘Llum i foscor’. En aquest 
concert ens endinsem en la mà-
gia d’aquesta formació de cambra 
com és la d’este trio de violí, cello 
i piano amb tres peces molt con-
trastants que ens portaran als ex-
trems de les emocions sonores. 

Escola Municipal de Música
Segons ha explicat la regidora de 
cultura, “per al municipi és un ho-
nor poder comptar amb les actua-
cions d’Ángel Soria i Carles Civera, 
dos joves veïns que van iniciar els 
seus estudis a l’Escola Municipal 
de Música de Massamagrell, per-
tanyen a la Unió Musical de Mas-
samagrell i en l’actualitat són dos 
reconeguts músics”.

Músics
Carles Civera va cursar els estudis 
superiors i en la ESMuC, Barcelo-
na. Va continuar amb un màster 
en interpretació en la Universitat 
de Friburg, Alemanya. Va ser con-
tractat dues temporades en la Fil-
harmònica de Munic i actualment 
pertany a l’ Orquestra de la Comu-
nitat Valenciana.
  Per la seua part Ángel Soria va es-
tudiar en el Conservatori Superior 

dels Illes Balears amb Andrés Go-
mis i Rodrigo Vila. Va completar 
els seus estudis amb Marcus Weiss 
en la Hochschule für Musik Basel 
i en la Pädagogische Hochschule 
FHNW, on va obtindre la titula-

ció de Màster of Arts Musikalische 
Performance (2012) i Màster of 
Arts Musikpädagogik (2014). 

Entrades
Per a l’adquisició de les entrades 

s’haurà d’acudir a la Casa de la 
Cultura de Massamagrell de di-
lluns a divendres. Les entrades 
són gratuïtes però és necessari 
registrar-se amb antelació per a 
accedir al concert.

El festival de dansa de carrer 
Albalat en Dansa celebra en-
guany la seua VI edició. Des-

prés que l’any passat s’aconseguira 
celebrar el cinqué aniversari en 
un any tan complicat per a la 
cultura en viu, l’organització de 
l’esdeveniment, encapçalada per 
la polifacètica artista Pepa Cases, 
es mostra il·lusionada amb aques-
ta nova entrega.

Amb el suport de l’Ajuntament 
de la localitat, Albalat dels So-
rells acollirà el festival les jorna-
des del 12 i 13 de juny en la seua 
aposta per la cultura segura. Un 
entorn històric i únic com la plaça 
del Castell, serà l’escenari per a 
les companyies i artistes que se 
succeiran les vesprades del se-
gon cap de setmana de juny. Amb 
aquesta iniciativa es vol visibilit-
zar una disciplina artística com 
la dansa contemporània, posant-

Redacción

la a l’abast del públic en general i 
apropant-la al veïnat, així com als 
visitants que visiten el municipi 
per a gaudir de la cultura en direc-
te.
  El festival esdevé íntegrament a 
l’aire lliure amb propostes per a 
tota classe de públic i edats, i de 
manera totalment gratuïta. Així, 
set companyies professionals es 
donaran cita durant les dues jor-
nades amb una oferta completa 
i variada que dóna a conéixer la 
dansa contemporània a través de 
peces entre 5 i 20 minuts de dura-
da, amb artistes de tot arreu del te-
rritori espanyol i, per descomptat, 
també hi participaran companyies 
i artistes valencianes.

Música en directe
Els i les assistents tindran 
l’oportunitat de passar a l’acció 
també, més enllà de gaudir com 
a públic; ja que dissabte s’inclou 
a la programació una Jam Dan-
sa amb música en directe, per tal 
que qualsevol puga viure també la 
dansa en primera persona.
  Així, aquest festival ja consolidat 
a Albalat dels Sorells continua la 
seua trajectòria, celebrant una VI 
edició amb la dansa contemporà-
nia com a protagonista de dues 
jornades culturals per a tots els 
públics i a l’aire lliure.

ALBALAT DELS SORELLS, ACOLLIRÀ EL FESTIVAL DE 
DANSA CONTEMPORÀNIA EL 12 I 13 DE JUNY

Imatge de l’any passat
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ENTREVISTA

Estamos a mitad de la legislatura, un ciclo marca-
do por la Covid-19, ¿el programa electoral ha pa-
sado a un segundo plano y ahora los esfuerzos se 
centran en paliar los efectos de la pandemia?
Desde el momento que comenzó la pandemia 
nuestros esfuerzos se han centrado en las perso-
nas y en atender esa necesidad urgente. Comprar 
alimentos, material escolar, Epis, dar ayudas eco-
nómicas, aumentar la limpieza y desinfección de 
las calles y centros escolares y municipales...Hay 
proyectos que en esta legislatura no se van a po-
der hacer como la sala polivalente, el auditorio o 
la pasarela, y pido disculpas porque nos compro-
metimos, pero nos hemos centrado en las perso-
nas y en responder sus necesidades en este año de 
pandemia. 

Ahora la situación está mejor, empieza la activi-
dad, ¿cuáles son las prioridades que quiere dejar 
acabadas o iniciadas esta legislatura?
Antes de que acabe el año vamos a recibir una in-
versión de 20 millones de euros para infraestruc-
tura social. Se hará una residencia y un centro de 
día en el barrio Alfalares, también un centro de día 
de salud mental y residencia próxima al colegio La 
Fila y por último un punto de encuentro familiar 
que estará ubicado en los bajos de las fincas socia-
les. Además, hemos adquirido el centro cívico del 
parque de Alcosa y estamos concurriendo a Eu-
ropa para mejorar los servicios en esa zona. Tam-
bién vamos a adecuar los juegos infantiles, se va a 
poner en marcha del centro cultural La Alquería y 
vamos a crear un barrio sostenible a la entrada del 
municipio y tendrá una zona verde de 50.000 m2.

Algunos de sus proyectos necesitan de ayudas de 
otras administraciones, ¿cree que volverá a acti-
varse ese tipo de inyecciones económicas? 
Sí, actualmente vamos a presentar por mediación 
de la Mancomunitat un proyecto a la Unión Euro-
pea. Los municipios que participamos somos Alfa-
far, Catarroja, Massanassa, Sedaví y Albal. Vamos 
a solicitar que, aprovechando las obras de la pista 
de Silla, se nos conecte con la Albufera a través de 
una pasarela.

Por una parte, están las acciones qué como Ayun-
tamiento pueden hacer, y por otra parte, hay me-
joras que dependen de otras administraciones, 
¿cuáles son las reclamaciones históricas de Alfa-
far y que aún están en vías de solucionarse? 
Mejorar las conexiones y el soterramiento del tren. 
En este sentido, ya le hemos escrito al Ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, para que tenga en 
cuenta estas demandas históricas. Otra de las me-
joras que solicitamos es una correcta evacuación 
de las aguas pluviales porque cada vez que llueve 
de forma torrencial se nos inundan los túneles.

Lleva en el cargo de alcalde ahora 10 años, ¿cómo 
ha cambiado su ciudad?
Sin hablar de las mejoras que se han hecho estos 
años ni de cómo ha crecido la población, con lo 
que me quedo es cómo ha cambiado la adminis-
tración local hacia el ciudadano. Ahora el Ayunta-
miento es una administración cercana y accesible, 
donde la opinión de los vecinos importa y donde 
se fomenta la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. Para mi es lo más importante, que 
la gente considere al Ayuntamiento como su casa 

 
ENTREVISTA AL ALCALDE 

DE ALFAFAR EN EL 
ECUADOR DE UNA 

LEGISLATURA MARCADA 
POR LA CRISIS SANITARIA. 

AHORA, CON LAS CIFRAS 
DE CONTAGIOS MÁS 

BAJAS Y EN PLENO PLAN 
DE VACUNACIÓN, EL 

MUNICIPIO RETOMA SU 
ACTIVIDAD HABITUAL CON 

LA PUESTA EN MARCHA 
DE VARIOS PROYECTOS

“Hemos afrontado la pandemia con las cuentas 
saneadas, si la Covid-19 hubiera llegado en 

2011 la situación hubiera sido muy dramática”

ALCALDE DE ALFAFAR, JUAN RAMÓN ADSUARA

S. Tormo

a la que acudir si tiene algún problema y donde la 
administración responda de tú a tú.

Volviendo a la actualidad, dónde los ayuntamien-
tos saneados han dado ayudas económicas y res-
puesta a las necesidades del momento, ¿cómo 
cree que hubiera sido afrontar esta pandemia en 
plena crisis económica del 2011 y con los ayunta-
mientos endeudados?
La situación hubiera sido muy diferente, difícil y 
dramática, se habrían tenido que tomar medidas 
muy duras para poder dar respuesta a las necesi-
dades de los vecinos. Nosotros hemos afrontado la 
crisis sanitaria teniendo una buena salud econó-
mica municipal. El Ayuntamiento lleva gastado en 
Covid-19 más de 1,3 millones de euros, y nuestras 
previsiones es que llegaremos a los 2 millones de 
gasto, y hemos afrontado ese gasto sin quitar nin-
gún servicio municipal. 

¿Las siglas políticas en esta crisis han quedado a 
un lado? Y me refiero a los acuerdos que han lle-
gado en numerosas ocasiones con sus homólogos 
de Benetússer, Catarroja…
Y así es como debe ser. Somos municipios vecinos 
con las mismas problemáticas o situaciones, y lo 
lógico es que para ciertos asuntos actuemos como 
una unidad. Ha funcionado muy bien y espero que 
marque un precedente y podamos seguir trabajan-
do así en el futuro. Ese es el objetivo principal de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud.

La Mancomunitat ha informado que ningún mu-
nicipio hará fiestas este verano. Ahora València y 
la conselleria dicen que sí a las fallas y las fiestas a 
partir de septiembre, ¿tendrá Alfafar fiestas?
Fiestas como las entendemos no podemos hacer. 
No hay que bajar la guardia y debemos evitar aglo-
meraciones. Lo que sí vamos a hacer son actos 
culturales, música en directo, actividades para los 
niños o monólogos, siempre controlando los afo-
ros.  En ese sentido, desde el 20 de junio hasta el 
20 de septiembre vamos a hacer una amplia oferta 
cultural para todos los públicos.

Con la vista puesta al fin del proceso de vacuna-
ción y recuperación de la normalidad, ¿qué men-
saje le gustaría trasmitir a sus vecinos?
Como Ayuntamiento llegamos a la pandemia con 
las cuentas saneadas y hemos podido hacer fren-
te a las necesidades sociales que la crisis sanitaria 
ha causado. Ahora estamos a punto de ver la luz y 
debemos seguir con precaución, haciendo crecer 
Alfafar y desarrollando un modelo de ciudad ama-
ble y sostenible. 

CULTURA

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de 
la regidoria de Cultura, juntament 
amb Sedajazz va organitzar la des-
ena edició de la celebració del Dia 
Internacional del Jazz. La música 
va omplir el pavelló del Poliespor-
tiu Municipal.
  L’actuació d’enguany no va poder 
comptar amb la presència dels més 
de 100 músics que participaven 
habitualment en l’esdeveniment, 
però Sedajazz va crear una for-
mació per a l’esdeveniment que 
comptava amb músics de diferents 
generacions i la col·laboració es-
pecial de la cantant Sole Giménez.
  El concert, adaptat amb totes les 
mesures d’acord amb la situació 
sanitària actual, va permetre un 
any més a la ciutadania d’Alfafar 
gaudir d’una magnífica actuació.
  Amb esta, l’Ajuntament d’Alfafar 
reafirma la seua aposta per la cul-
tura segura i consolida una cita 
cultural i familiar molt esperada en 
el municipi i se suma al Dia Inter-
nacional del Jazz.

EL JAZZ VA TORNAR AL 
MUNICIPI D’ALFAFAR JUNT 
AMB SEDAJAZZ

EMPLEO

L’Ajuntament de Alfafara través 
de la Agencia de Desarrollo Lo-
cal (ADL), ha resultado benefi-
ciario un año más del programa 
EMCORP 2021. De esta forma, Al-
fafar contratará a 7 personas para 
dar apoyo a departamentos muni-
cipales, a través de una subvención 
de 75.142,82 euros.
  Para aquellas personas interesa-
das, el requisito fundamental es 
estar desempleadas e inscritas en 
LABORA, así como cumplir con 
los requisitos de los puestos ofer-
tados.
  El objetivo de este programa de 
empleo es la contratación de per-
sonas desempleadas de al menos 
30 años de edad, en colaboración 
con las Corporaciones Locales, 
para la realización de obras y ser-
vicios de interés general.
 Por consiguiente, el Ajuntament 
d’Alfafar dispondrá durante seis 
meses de dos auxiliares adminis-
trativos, dos oficiales de primera 
de albañilería y un oficial de pri-
mera de pintura y dos conserjes  
para edificios municipales.

ALFAFAR CONTRATARÁ A 
SIETE PERSONAS CON EL 
PROGRAMA EMCORP 2021
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L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes 

Addictives (UPCCA) de la regido-
ria de Benestar Social, llança la 
proposta de formació a les famí-
lies amb fills i filles adolescents del 
municipi amb la temàtica “Me-
nors en la xarxa, sobreexposició i 
seguretat” que versa sobre la ges-
tió de dispositius digitals.
  Aquesta acció formativa cerca 
col·laborar amb les famílies del 
municipi per a millorar les possi-
bilitats d’aprenentatge dels seus 
fills i filles, millorant la convivèn-
cia familiar, propiciant espais de 
reflexió, afavorint la comunicació 
del grup familiar i promovent la 
participació de pares i mares en el 
procés educatiu.
  En cadascuna de les accions es 
tractaran les diferents proble-
màtiques en les quals els joves es 
veuen embolicats a causa de la 
sobreexposició a internet, les xar-
xes socials i els mitjans digitals. Al-

guns dels termes que s’abordaran 
són el “grooming”, el “sexting” o el 
“ciberbullying”, que cada vegada 
són més freqüents i que l’alumnat 
comparteix en el treball preventiu 
es realitza en l’àmbit escolar du-
rant el curs acadèmic.

Dies de sessions
Les sessions, que seran desen-
volupades per les tècniques de 
la UPCCA Ana Contreras i Laura 
Martínez, es realitzaran el 17 de 
maig en format presencial en el 
centre educatiu María Inmaculada 
de 15.20 a 16:45h, el 24 de maig en 
format en línia a través de Zoom 
per a les famílies de l’alumnat de 
l’IES 25 d’Abril de 15 a 16:30h i el 
25 de maig en format presencial 
en el centre educatiu Vamar de : a 
16:45h. La participació en les ses-
sions és gratuïta.
  La greu crisi sanitària provocada 
pel COVID19 està tenint un im-
pacte molt important en la utilit-
zació dels dispositius per part de 
xiquets i xiquetes i d’adolescents. 

En un recent estudi realitzat des 
de la UPCCA de l’Ajuntament 
d’Alfafar a les aules de 2n d’ESO 
dels centres educatius d’Alfafar, 
entorn del 95% de les persones 
que van participar van afirmar 
que disposaven d’algun dispositiu 
d’ús personal propi, i entorn del 
50% de l’alumnat va confirmar que 
pot passar més de 8 hores al dia en 
connexió als diferents dispositius.
  En la citada investigació també 

se’ls va preguntar per l’edat en la 
qual van tindre el seu primer dis-
positiu, sobre la supervisió fami-
liar entorn de l’ús/abuse dels ma-
teixos així com els continguts.

ESTA FORMACIÓ PRETÉN FOMENTAR LA COMUNICACIÓ EN ELS GRUPS FAMILIARS I 
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES EN EL PROCÉS EDUCATIU

Alfafar forma a les famílies sobre l’ús 
dels menors de dispositius digitals

Redacció

Alfafar prorroga el programa 
‘Escoles d’Ocupació et Formem’

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la seua Agència de 
Desenvolupament Local 

(ADL), ha obtingut la pròrroga 
del programa mixt d’ocupació i 
formació “Escoles d’Ocupació Et 
Formem – Ocupació és Futur” per 
a l’any 2021.
 Durant el nou període, l’alumnat 
continuarà la seua formació teo-
ricopràctica, durant 12 mesos, 
per a aconseguir un certificat de 
professionalitat de nivell 2 en 
l’especialitat d’operacions auxi-
liars de serveis administratius i 
generals.
  Per a això, Alfafar rebrà una nova 
subvenció, de LABORA, Servei Va-
lencià d’Ocupació i Formació, co-
finançat pel Fons Social Europeu, 
que ascendix a 241.358,40 euros, 
quantitat que es destinarà a man-
tindre la contractació del personal 

docent i l’alumnat. Esta pròrroga 
reconeix a l’Ajuntament d’Alfafar 
el seu esforç per millorar la inser-
ció laboral de persones que pre-
senten especials dificultats per a 
trobar una ocupació, així com de 
col·lectius vulnerables.
   Pròximament, les persones bene-
ficiàries del programa ‘Et Formem 
– Ocupació és Futur’ conclouran 
el nivell 1 del certificat de profes-
sionalitat, després de superar els 
mòduls teòrics i desenvolupar 
les seues pràctiques en diferents 
àrees de l’Ajuntament d’Alfafar 
durant els últims sis mesos.
  Amb la seua aposta pel desen-
volupament del projecte “Es-
coles d’Ocupació Et Formem”, 
l’Ajuntament d’Alfafar mostra el 
seu ferm compromís per la for-
mació professional com a prin-
cipal garantia per a la millora de 
l’ocupabilitat.

Redacció

Alumnes del programa Labora

Alfafar promociona la literatura local 
a través de la seua Fira del Llibre

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la regidoria de Cul-
tura, va organitzar una sèrie 

d’activitats per a promocionar la 
literatura local sota el paraigua de 
la Fira del Llibre, que no s’ha po-
gut celebrar de la manera habitual 
a causa de la situació actual.
  La inauguració de la Fira del Lli-
bre va ser al Centre Comercial 
Carrefour d’Alfafar, on es van fer 
totes les activitats relacionades. 
L’emplaçament ha sigut cedit per 
Carmila, propietària del Centre 
Comercial Carrefour. Al acte de 
presentació van assistir l’alcalde 
d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, 
la regidora de Cultura, Fina Ca-
rreño, el coordinador regional 
d’operacions de galeries Carmila, 

Luis Monzonís, el responsable de 
Carrefour Alfafar, Tomás Catalán 
i representants de l’equip de go-
vern.
  Aquest espai, obert a tota la ciu-
tadania, va acollir una exposició 
sobre el contacontes alfafarenc 
Llorenç Giménez, que arriba a Ca-
rrefour després d’estar exposada 
a la Biblioteca Pública Municipal 
d’Alfafar. De la mateixa manera, la 
biblioteca va cedir una mostra dels 
llibres dels escriptors i escriptores 
d’Alfafar per a donar a conéixer la 
literatura del municipi.
  A més, de cara a finals de setma-
na, les persones que es varen acos-
tar a l’espai de la Fira del Llibre van 
poder conéixer a l’escriptor Vicen-
te Sala, que va signar les seues 

obres, i a l’autor Ángel Beitia, qui 
també va estar signant el dissabte 
8 de maig d’11:30 a 13:30h.
  El Centre Comercial Alfafar 
compta amb totes les mesures 
de seguretat recomanades per 
les autoritats sanitàries entre les 
quals es troben el desinfectat dia-
ri de les superfícies, limitació de 
l’aforament o també es troba l’ús 
de gel hidroalcohòlic de manera 
habitual.

Cultura segura
Amb estes activitats, l’Ajuntament 
d’Alfafar mostra el seu compromís 
amb la cultura segura, el suport als 
autors i autores locals i la seua la-
bor per la promoció de la cultura 
alfafarenca.

Inaguració de la fira del llibre a Alfafar

EL MUNICIPI VA MANTINDRE L’ESPERIT DE LA FIRA DEL LLIBRE AMB UNA SÈRIE 
D’ACTIVITATS EN EL CENTRE COMERCIAL CARREFOUR D’ALFAFAR

El 50% de l’alumnat passa 
més de 8 hores al dia en 

connexió a dispositius
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L’artesania del palmito 
d’Aldaia, amb una llarga 
trajectòria de més de dos-

cents anys d’història, es postula 
ara per a ser reconeguda com a 
«Ciutat Creativa de la UNESCO» 
en la categoria d’Artesania i Arts 
Populars amb la proposta “Aldaia 
Ciutat Creativa de l’Artesania del 
Palmito”.
   L’Ajuntament continua sumant 
suports a la candidatura. Recen-
tment ha sigut la localitat veïna, 
Alaquàs, la que ha donat el seu 
suport a la iniciativa que busca vi-
sibilitzar a tot el món una tradició 
artesana com la fabricació dels 
palmitos a Aldaia. El ple munici-
pal ordinari celebrat ahir en la lo-
calitat alaquasera va abordar esta 
proposta, que va ser aprovada per 
unanimitat pels grups polítics 
d’este consistori.
   Este cap de setmana l’actor Ga-
bino Diego, també va donar su-
port a la candidatura de “Aldaia 
Ciutat Creativa de l’Artesania del 
Ventall”. Després de la seua mag-
nifica actuació en el Tama, va 
traslladar el seu ànim per a acon-
seguir aquest repte.

UNESCO
En esta línia, l’alcalde Guillermo 
Luján assenyala que l’objectiu 
de l’Ajuntament a través de les 
candidatura de la UNESCO i la 
declaració de BRL és «preservar i 
potenciar l’artesania històrica del 
palmito i harmonitzar-la amb les 
indústries culturals actuals, el dis-
seny i les noves tecnologies, així 
com fomentar la creativitat del 
sector d’acord amb les arts visuals 
i escèniques, l’art urbà, el disseny, 
la gastronomia popular, la I+D+I 
i les noves tecnologies, dins dels 
paràmetres de sostenibilitat urba-
na marcats en l’Agenda 2030 per 

al Desenvolupament Sostenible 
de Nacions Unides.»
Per part seua, l’edil de Cultura de 
la localitat i Diputada d’Educació, 
Empar Folgado, explica que «en 
els últims anys, l’Ajuntament 
d’Aldaia, en col·laboració amb 
altres institucions públiques 
valencianes, el Gremi de Mes-
tres Palmiters i artesans inde-

pendents, ha desenvolupat una 
notable activitat de promoció 
de l’artesania del palmito amb 
l’organització d’esdeveniments 
com la Nit de l’Artesania del Pal-
mito, els premis Amic dels Palmi-
tos, la Fira d’Artesans Palmiters, 
exposicions en el MUPA, l’edició 
de la Col·lecció Llotgeta de Patri-
moni Local o la guia empresarial 
‘La Ruta dels Palmiters d’Aldaia’, i 
ara volem fer un pas més optant a 
este reconeixement per part de la 
UNESCO.
 
Un museu del palmito 
Per a preservar i impulsar este 
sector artesanal que forma part 
del patrimoni cultural i industrial 
d’Aldaia, l’Ajuntament va restau-
rar la Casa de la Llotgeta (edifici 
renaixentista de finals del s. XVI 
i principis del XVII), inaugurat 
en 2010, per a albergar el Museu 

L’AJUNTAMENT DEMANA A LA GENERALITAT LA DECLARACIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL VENTALL COM A BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL

La candidatura d’Aldaia com a Ciutat Creativa de 
la UNESCO continua sumant suports 

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, junt a l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura

El pavelló d’Aldaia va acollir 
este dissabte, 15 de maig, 
la primera jornada salu-

dable en família organitzada per 
l’Ajuntament d’Aldaia. A les 10 
del matí les portes del recinte 

esportiu municipal s’obrien per 
a rebre a les 35 famílies partici-
pants. Tant l’accés com la resta 
de la jornada es va fer seguint 
un rigorós protocol de seguretat 
covid.

Aldaia celebra la I Jornada 
Saludable en Família

A l’inici de la jornada les unitats 
familiars van anar accedint per 
dos entrades diferents, prèvia-
ment assignades, amb la finalitat 
d’evitar aglomeracions. Una ve-
gada els grups havien recollit les 
seues posicions corresponents, 
mantenint la distància de segu-
retat, arrancava la jornada amb 
una sessió de ioga.

Després de la sessió matutina, i 
l’hora de l’esmorzar, arribava el 
moment d’atendre els consells 
nutricionals de Mª Amparo Ba-
yarri i Vanessa Martín, Dietistes-
Nutricionistes a l’Hospital de la 
Fe de València: “S’estima que el 
40% de la població infantil pateix 
algun tipus d’obesitat. Un elevat 
percentatge agreujat amb la pan-
dèmia i l’augment de l’ús de pan-
talles. Això pot implicar patolo-

gies associades, per això és tan 
important educar en una vida 
saludable. Saber què mengem 
i com cuinar... Iniciatives com 
la d’Aldaia en la qual s’implica 
tant l’esport com l’alimentació i 
que a més fomenta el suport en-
tre membres de la família, d’una 
manera divertida, són més que 
necessàries”.
  D’esta manera, grans i xicotets 
van posar en pràctica sobre la 
marxa els nous conceptes cui-
nant junts alguns snacks saluda-
bles i diversos plats variats amb 
fruita i verdures. L’agulla o’or 
arribava amb una divertida ses-
sió de Boot Camp en família.

Infància
“La infància és la base per a 
la creació i desenvolupament 
d’hàbits i per això considerem 

que el coneixement sobre pautes 
i eines per a una vida saludable 
s’ha de fomentar en l’entorn fa-
miliar. Hui, coincidint amb el 
Dia Internacional de la Família, 
hem celebrat una jornada en la 
qual les famílies puguen apren-
dre i gaudir junts dels dos pilars 
d’una vida saludable: l’esport 
i l’alimentació.”, declara Marta 
Romeu, regidora d’Educació i 
Instal·lacions Esportives.
  Mostra del compromís de 
l’ajuntament d’Aldaia per la pro-
moció dels hàbits saludables en-
tre les famílies és, a més d’esta 
jornada, el programa ‘Açò va de 
salut’ una formació contínua 
sobre nutrició destinada a pares 
i mares. També la promoció de 
l’activitat esportiva, a través del 
cicle de xarrades en línia “Aldaia 
parla d’esport”-

L’objectiu de la 
candidatura és preservar 

i potenciar l’artesania 
històrica del palmito 

i harmonitzar-la amb 
les indústries culturals 

actuals”, dice Luján

del Palmito d’Aldaia (MUPA), 
que en 2015 va ser reconegut per 
la Generalitat Valenciana com a 
Col·lecció Museogràfica Perma-
nent de la Comunitat Valenciana, 
entrant a formar part de la xarxa 
autonòmica de museus.

El MUPA, de titularitat munici-
pal i únic a Espanya en aquesta 
especialitat, conté una excel·lent 
col·lecció formada per més de 400 
ventalls, peces i utensilis per a la 
fabricació de margallons. 
    La col·lecció agrupa molts 

palmitos de més de 15 països 
d’Europa i d’Àsia amb cronolo-
gies que van des dels segles XVII 
fins al XXI. Es tracta de l’únic es-
pai museístic d’Espanya dedicat 
a aquesta especialitat artesanal i 
artística.

Activitat de ioga

L’actor Gabino Diego  també va mostrar suport a la candidatura.
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ALDAIA I ALAQUÀS SIGNEN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, AMB L’IVF I  
L’AGRUPACIÓ COMARCAL D’EMPRESARIS PEL FINANÇAMENT DE LES PIMES

L’Ajuntament d’Aldaia i l’Institut 
Valencià de Finances impulsen el 

creixement empresarial

La Els alcaldes d’Aldaia i Ala-
quàs, i el Director General 
de l’Institut Valencià de 

Finances (IVF), Manuel Illueca, 
s’han compromés, a l’Agrupació 
Comarcal d’Empresaris Alaquàs-
Aldaia, a impulsar el desenvolu-
pament de projectes empresarials 
que generen impuls econòmic 
als municipis. Amb este acord, 
l’Ajuntament d’Aldaia difondrà 
l’activitat creditícia de l’IVF posa-
da a disposició de les empreses i 
persones autònomes de la locali-
tat així com també a assessorarà 
en la tramitació de sol·licituds de 
finançament, a través de l’Agència 

de Desenvolupament Local.
  Una vegada signat el conveni, es 
va celebrar la xerrada-col·loqui 

“Oportunitats de l’Institut Valen-

cià de Finances per a Pimes” im-
partida per Manuel Illueca i inau-
gurada amb les intervencions de 
l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, 
l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Lu-
ján i del president de l’Agrupació 
Comarcal d’Empresaris Alaquàs-
Aldaia, Fidel Blasco.

Sector industrial
L’alcalde d’Aldaia va destacar la 
importància d’este conveni signat 
“interessant per al present i fu-
tur del sector industrial dels dos 
municipis, que servirà perquè les 
empreses siguen conscients que 
tenen al seu abast este instrument 

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján i l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura

El conveni servirà per 
a que les empreses 

tingen al seu abast una 
ferramenta de gestió 

financera més 

La nova ‘Carpeta 
Tributària’ virtual facilita 
gestions en Aldaia

L’Agència Tributària d’Aldaia 
se suma a les gestions te-
lemàtiques per a facilitar 

l’accés a la informació persona-
litzada, a cada moment, i agilitzar 
els tràmits a la ciutadania, a través 
del web municipal (www.aldaia.
es).
   D’esta manera, ja està en funcio-
nament la primera fase de la ‘Car-
peta Tributària’, instaurada durant 
este mes d’abril. Gràcies a esta 
oficina virtual, i amb la signatura 
electrònica, cada aldaier o aldaie-
ra podrà consultar l’estat dels seus 
rebuts a temps real. Així, en panta-
lla apareixeran els tributs que cada 
contribuent pot pagar en termini 
voluntari, els que estan pendents, 
o aquells fora de termini. A més, ja 

pot descarregar-se el justificant de 
cada pagament abonat, per a -per 
exemple- la declaració de la ren-
da, o fins i tot s’ofereix l’opció de 
realitzar les primeres autoliquida-
cions de manera telemàtica.
  Amb la plataforma de pagaments, 
denominada ‘Pagament de Tri-
buts Municipals’ en la web, es fa-
cilita el pagament de cada impost, 
fraccionat o íntegrament, tan sols 
emplenant les dades que et facili-
ten els justificants ja descarrega-
bles.
  L’objectiu de l’Agència Tributària 
és, en esta línia, continuar afe-
gint noves possibilitats de gestió 
a través de la web municipal per a 
evitar desplaçaments o cues i, per 
tant, tramitar de forma més segu-
ra.

Redacción

Aldaia Ràdio enregistra 
l’himne regional cantat pel 
tenor aldaier, Pascual Andreu

L’Àrea Falles i Festes de 
l’Ajuntament d’Aldaia, amb 
col·laboració de Cultura i 

Comunicació, ha encomanat la 
gravació d’una versió ‘pròpia’ de 
l’himne de tots els valencians i les 
valencianes per a Aldaia. D’esta 
manera, i a les noves instal·lacions 
d’Aldaia Ràdio, el tenor i veí Pas-
cual Andreu, ha posat veu a 
l’himne regional de la Comunitat 
Valenciana.

  “La idea va sorgir amb l’objectiu 
de disposar d’una versió amb ac-
cent aldaier, i davant la necessitat 
traslladada per Junta Local, entre 
d’altres. I per a una peça tan com-
plicada i especial es va pensar en 
una veu privilegiada del nostre 
poble”, declara el regidor de Fa-

lles de l’Ajuntament d’Aldaia, José 
Luna.   
   Per la seua part el tenor de la po-
blació, Pascual Andreu, assegura 
que “és una emoció, una respon-
sabilitat i és Aldaia, el poble de la 
meua família, el meu poble... En 
definitiva, resulta tot un honor 
poder cantar este himne perquè 
es represente als actes institucio-
nals, a les nostres festes i esdeve-
niments i que significa tot el que 
és ser valencià”.
  Tècnicament, als estudis de 
l’emissora municipal, s’ha adaptat 
la veu amb un acompanyament 
de música de banda, com a base 
molt representativa de la nostra 
identitat. Una gravació que serà 
estrenada en breu i als futurs es-
deveniments de la localitat.  

Redacción

CULTURA

El Teatre Auditori Municipal 
d’Aldaia va commemorar els 300 
anys del naixement del composi-
tor i músic aldaier Pasqual Fuentes 
i Alcàsser amb el documental ‘La 
descoberta d’un músic d’Aldaia’.
  Un acte que va comptar amb la 
participació de Guillermo Lu-
ján Valero, alcalde del municipi, 
Encarna Comes Iglesia, regido-
ra d’Arxiu i Biblioteca, i Francesc 
Valldecabres, músic i guanya-
dor del premi d’estudis locals de 
l’Ajuntament d’Aldaia pel seu tre-
ball dedicat al compositor.
  Després de l’estrena del docu-
mental, que repassava la seua vida 
i obra, Valldecabres va parlar so-
bre les influències d’Alcàsser i les 
particularitats de les seues com-
posicions més característiques, les 
estructures musicals de les quals 
actualment continuen sent recog-
noscibles per al públic. 

COMMEMORACIÓ DELS 300 
ANYS DE MÚSICA DE PASQUAL 
FUENTES I ALCÀSSER

RÀDIO

Aldaia Ràdio presenta “Aldaiers 
pel clima”, una proposta radiofò-
nica emmarcada dins del projecte 
municipal «Aldaia pel Clima» el 
qual engloba totes les iniciatives 
en l’àmbit municipal destinades a 
la lluita contra el canvi climàtic i la 
conscienciació per cuidar el nostre 
entorn.
  La nova incorporació a la grae-
lla d’Aldaia Ràdio en la 89.4 de la 
FM, pretén comprendre i analitzar, 
d’una manera propera, les dades i 
la situació actual del nostre entorn 
amb l’ajuda d’experts i professio-
nals, nascuts o relacionats amb la 
nostra localitat.
  En este sentit, l’alcalde d’Aldaia, 
Guillermo Luján, destaca que “la 
ferma aposta d’Aldaia en la lluita 
contra el canvi climàtic i el com-
promís amb el seu entorn, és una 
responsabilitat compartida que 
repercutix en la qualitat de vida de 
tots els veïns i veïnes. Junts podem 
fer d’Aldaia cada dia un lloc millor 
per a viure”.
  El primer convidat és Eric Carmo-
na, aldaier nascut el 1988, llicen-
ciat en Ciències Ambientals, amb 
màster en Contaminació, doctorat 
en Química ambiental i treballant 
actualment a Alemanya, en un dels 
principals centres d’investigació 
en medi ambient d’Europa. Car-
mona explica els avantatges dels 
nous tipus d’il·luminació i espe-
cialment del sistema LED instal·lat 
estos dies a Aldaia: “La contamina-
ció lumínica i els canvis que s’estan 
patint reclamen mesures urgents. 
Aldaia ha fet una molt bona me-
sura canviant tota la luminària 
per altra molt més eficiente però, 
especialmente a nivel individual, 
podem fer molt més”.

NOU PROGRAMA “ALDAIERS 
PEL CLIMA” ARRIBA A ALDAIA 
RÀDIO

com una solució i una ferramen-
ta de gestió financera més i una 
col·laboració directa entre àmbit 
privat i públic”.
  “Els ajuntaments de la grandària 
d’Aldaia, per desgràcia, no tenim 
molt de marge de maniobra per a 
realitzar propostes econòmiques 
d’envergadura com altres admi-
nistracions, crec que este conveni 
pot ser una eina molt útil per a les 
nostres empreses en temps tan di-
fícils.”

Alaquàs
El primer edil d’Alaquàs, per la 
seua part, posava la Comunitat 
Valenciana “com exemple en la 
posada en marxa d’ajudes a per-
sones treballadores, autònomes i 
empreses en una situació tan difí-
cil com la que hem viscut marca-
da per la pandèmia” i es compro-
met a continuar treballant des de 
l’Ajuntament pel teixit empresa-
rial.
  Durant la xerrada, el Director Ge-
neral de l’Institut Valencià de Fi-
nances ha informat sobre el 

treball que realitza l’entitat per tal 
d’ajudar a les empreses que estan 
passant per una situació compli-
cada i necessiten fòrmules alter-
natives al finançament tradicio-
nal. 
   Manuel Illueca assegura que “és 
important que les empreses cone-
guen que disposen de tot tipus de 
préstecs i línies bonificades per a 
fer front a la situació”.

És molt importante 
continuar treballant des 

de l’Ajuntament pel teixit 
empresarial
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EL PROYECTO, ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

637 042 821, el número WhatsApp 
del Ayuntamiento de Torrent para el 

servicio de cita previa

El Ayuntamiento de Torrent 
da un paso más en la aten-
ción ciudadana con la pista 

en marcha de un nuevo servicio 
de cita previa por WhatsApp. Para 
pedir cita por la aplicación, basta 
con enviar un mensaje al número 
637 042 821 con la palabra “hola”. 
A continuación, el servidor envia-
rá un mensaje con las instruccio-
nes para llevar a cabo la petición 
descrita. En solo cinco pasos, se 
generará la cita previa.
  El proyecto, enmarcado dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible y financiado con 

fondos europeos FEDER, tiene 
como objetivo facilitar los trámi-
tes de los vecinos y vecinas de To-
rrent y avanzar de forma decidida 
en el cambio de las formas de co-
municación de la administración 
con la ciudadanía. 

Nuevo servicio
“Con este nuevo servicio de cita 
previa por WhatsApp, pretende-
mos favorecer los trámites, pero 
también la vida de la ciudadanía 
de Torrent en un año marcado por 
la pandemia”, explica el concejal 
de Estrategia e Innovación, An-

drés Campos. 
Con la misma finalidad, en los úl-
timos años, el Ayuntamiento de 
Torrent ha puesto en marcha otras 
iniciativas a través de la aplicación 
de mensajería, como el grupo de 
WhatsApp de información ciuda-
dana a través del 662 594 180, en 
el que los torrentinos y torrentinas 
pueden informarse puntualmente 
de aquellas novedades que acon-
tecen en su ciudad y que cuenta 
ya con más de 5.000 usuarios, en-
tre ellos, un grupo de difusión de 
noticias dirigido exclusivamente a 
personas mayores.

Torrent inicia un programa de 
formació i consultoria per als 
comerciants

L’Ajuntament de Torrent, a través 
d’IDEA’T, ha posat en marxa un 
programa de formació i consul-

toria dirigit al comerç minorista de la 
ciutat. Amb aquesta iniciativa es vol 
acompanyar els comerços de Torrent 
en la seua transformació digital, per 
això se’ls dotarà de les eines per a 
crear o millorar la presència en el món 
en línia i que aprenguen a traure partit 
del potencial abast global d’Internet.
  El programa consta de set sessions 
grupals de 2,5 hores cadascuna així 

com de 12 hores de consultoria indi-
vidualitzada per a cada comerç par-
ticipant. La primera sessió ha tingut 
lloc hui, 18 de maig, a la sala cívica de 
l’Antic Mercat.
  La regidora de Formació, Marina Oli-
vares, ha sigut l’encarregada de donar 
la benvinguda als participants de la 
primera sessió. L’edil ha assenyalat 
que l’objectiu d’aquesta iniciativa és 
“fer costat als comerços locals en el 
seu desenvolupament i en la seua 
adaptació a les necessitats actuals”.

Torrent finalitza les obres 
al carrer del Dr. Fleming

L’Ajuntament de Torrent posa 
fi a les obres del carrer del Dr. 
Fleming, unes actuacions in-

closes en el Pla de Reurbanització 
de Vies Públiques que es du a terme 
en tots els barris de la ciutat.
   El projecte té com a objectiu la 
renovació de l’entramat urbà de la 
zona. Així, s’hi han dut a terme una 

sèrie de millores com la pavimenta-
ció de la vorera, la renovació de les 
connexions de sanejament així com 
la xarxa de subministrament d’aigua 
potable o l’asfaltatge de la calçada, 
entre altres. “Volem convertir To-
rrent en una ciutat més amable i ac-
cessible per a les persones”, explica 
Inma Amat, regidora de seguretat.

Finaliza la reforma de los 
nuevos vestuarios del Trinquet 
Municipal de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha 
visitado esta mañana la fina-
lización de las reformas de los 

nuevos vestuarios del trinquet muni-
cipal Jose María Veguer. De esta for-
ma, este espacio deportivo que ha vis-
to pasar a miles de pilotaris a lo largo 
de su historia, se adapta a los nuevos 

tiempos con unas modernas y reno-
vadas instalaciones, con unos nuevos 
vestuarios y unos baños también pre-
parados para personas con movilidad 
reducida. El Ayuntamiento compró 
en 2018 el trinquet por un total de 
200.000 euros. Desde entonces, se han 
realizado diferentes mejoras.

Presentación de las mejoras en el ‘trinquet’

Torrent abre el plazo de la 
segunda fase del Plan Resistir

El Ayuntamiento de Torrent ha 
abierto el plazo para solicitar 
la fase II de las Ayudas Parén-

tesis del Plan Resistir. La ampliación 
de las bases de la convocatoria se ha 
llevado a cabo con el fin de favore-
cer a nuevos sectores. Un total de 
115 actividades comerciales y em-
presariales serán subvencionadas 
con una dotación fija de 2.000 euros 
y una variable de 200 euros por tra-
bajador -hasta un máximo de 4.000 
euros, correspondientes a 10 traba-
jadores-.
  Estas subvenciones, gestionadas 
directamente por el consistorio, 
tienen el objetivo de apoyar a los 
sectores comerciales locales afec-
tados por la crisis derivada de la 
COVID-19 que no pudieron acceder 
a las ayudas en la primera fase del 
plan. Las peluquerías, los servicios 

de fotografía, las floristerías o los ta-
xistas, son algunos de los servicios 
que podrán solicitar las ayudas.
   El concejal del área de Estrategia 
e Innovación, Andrés Campos, ha 
explicado que “la novedad más im-
portante de esta segunda fase es la 
flexibilización de los criterios que 
regulan la concesión de las subven-
ciones”.

Ayudas
Para poder beneficiarse de las Ayu-
das Paréntesis del Plan Resistir es 
necesario cumplir ciertos requisitos, 
entre ellos, ser autónomo o empresa 
con un máximo de 10 trabajadores, 
tener el domicilio fiscal o el local 
donde se desarrolle la actividad en 
Torrent y no haber sido beneficiario 
de la primera fase del plan ni de la 
ayuda en otro municipio. 

“Queremos que las ayudas lleguen 
a un mayor número de personas de 
diferentes sectores afectadas por la 
crisis derivada de la COVID-19”, ha 
añadido la concejala del área de Ha-
cienda, Esmeralda Torres.
Toda la información sobre esta se-
gunda fase del plan y los trámites 
para la solicitud podrán consultarse 
en la página web del Ayuntamiento 
de Torrent www.torrent.es.
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PERMETRÀ SABER EN TEMPS REAL SI LES PLACES  
ESTAN LLIURES O OCUPADES

Mislata implantarà un sistema 
intel·ligent de localització 

d’aparcament

L’Ajuntament de Mislata, a 
través de la regidoria de Tec-
nologia, Innovació i Agenda 

2030, posarà en marxa un projec-
te pilot d’Smart City, amb la fina-
litat de continuar transformant 
Mislata en una ciutat intel·ligent 
fent ús de noves eines tecnològi-
ques. En concret, s’instal·larà un 
programa intel·ligent de gestió 
de l’enllumenat públic als carrers 
Pare Llansol i Buenos Aires, que 
permetrà desenvolupar un siste-
ma de connexió de dades en tota 
la zona que detectarà les places 
d’aparcament en temps real, i la 
informació del qual es rebrà a tra-
vés d’una aplicació mòbil.
  El projecte, subvencionat pel Pla 

IRTA de GVA, es pretén anar am-
pliant per zones fins a cobrir la 
totalitat del municipi i inclourà 
també les places lliures en els 
pàrquings públics repartits per la 
ciutat, fet que contribuirà a dismi-
nuir el temps per a aparcar i reduir 
el trànsit i les emissions de gasos 
contaminants.

Noves tecnologies
Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “la 
nostra ciutat és una ciutat pionera 
en moltes qüestions relacionades 
amb noves tecnologies, fonamen-
tals per a continuar millorant els 
serveis de la nostra ciutat, i conso-
liden la línia de ciutat intel·ligent 
en la qual treballem”.

  Per part seua, el programa de 
gestió d’enllumenat públic per-
metrà detectar també en temps 
real qualsevol tipus d’avaria i ma-
nipular les quantitats de llum, a 
més d’implantar per complet la 
tecnologia led en tots els fanals, 
contribuint així a una major efi-
ciència energètica i a una consi-
derable reducció del consum.

Sistemes intel·ligents
A més, com afig el regidor de Tec-
nologia i Innovació, Martín Pérez, 
“tot aquest sistema ens obri les 
portes per a instal·lar i implemen-
tar altres sistemes intel·ligents 
que, sens dubte, faran més fàcil la 
vida de la ciutadania”.

L’aplicació permetrà poder localitzar aparcament ràpidament

Alcàsser posa en marxa un Pla 
d’Ocupació Municipal

L’Ajuntament d’Alcàsser 
ha posat en marxa un Pla 
d’Ocupació Municipal, amb 

una dotació de 150.000€,  per a 
contractar un total de 16 persones 
en desocupació i residents a Al-
càsser durant sis mesos a jornada 
completa, percebent el salari mí-
nim interprofessional en vigor.
   El nombre de contractacions pre-
vistes és de 8 persones en el primer 
semestre i altres 8 persones en el 
segon semestre , per a realitzar  

tasques en diferents serveis muni-
cipals. El llocs son: 1 peonatge  de 
Neteja, 1 peonatge  d’obres, 2 Au-
xiliar administratiu/a, 2 Auxiliar 
d’Ajuda a domicili i 2 de Conserge.
Els requisits son estar inscrit en 
LABORA-GVA  com a demandant 
d’ocupació i residir a Alcàsser , a 
més dels estipulats en les bases.
 La selecció es realitzarà després de 
la valoració dels mèrits adequada-
ment acreditats en les sol·licituds 
presentades i en aplicació dels cri-
teris establerts en les bases .

Redacción

Massanassa aprova la convocatòria 
de les ‘Ajudes Parèntesi’ 

L’Ajuntament de Massanassa 
ha aprovat la convocatòria 
extraordinària d’Ajudes 

Parèntesi destinades a pal·liar les 
conseqüències de la pandèmia 
sobre determinats sectors produc-
tius.
  Després de concedir 143.000 eu-
ros en la primera convocatòria, 
l’ajuntament pretén esgotar els 
155.239 euros restants donant 
suport a sectors de la població 
que s’han vist afectats per les li-
mitacions d’aforaments, horaris i 
tancaments. Les ajudes atorgaran 
fins a 2.000 euros per beneficiari. 
En cas d’esgotar el crèdit total, es 

prorratejarà entre els beneficiaris 
amb l’objectiu que totes les activi-
tats que complisquen els requisits 
reben un suport econòmic.
  Les activitats que podran 
sol·licitar l’ajuda seran les bene-
ficiàries en la primera convoca-
tòria, excepte aquelles en les quals 
menor impacte haja tingut la crisi 
sanitària, el comerç local amb es-
tabliments d’obertura al públic, 
serveis personal amb establiment 
o el sector del taxi. És recomanable 
revisar els annexos de les ajudes 
per a conèixer amb exactitud qui 
podrà sol·licitar l’ajuda.   El termini 
de presentació de sol·licituds serà 
de l’11 de maig fins al 7 de juny.

Redacción

Manises celebra el DIM 
traslladant el museu al carrer 

Enguany, la celebració del 
Dia Internacional dels Mu-
seus (DIM) traslladarà a fi-

nal de mes algunes obres del fons 
artístic del Museu de Ceràmica de 
Manises als carrers de la localitat 
centrant-se, principalment, en al-
tres formes de difusió del museu.  
   Concretament, 15 còpies de pa-
nells ceràmics seran reproduïts i 
penjats a les façanes dels comer-
ços locals i del Mercat de Els Pins 
de Manises; còpies relacionades 
amb el producte de venda del 
propi comerç.   “Amb aquesta ini-
ciativa tractem d’apropar els fons 
artístic del Museu de Ceràmica 

tant a la ciutadania com als co-
merços locals”, ha remarcat el re-
gidor de Museus de l’Ajuntament 
de Manises, Xavier Morant. 
“La idea del DIM 2021, pretén 
també donar visibilitat a una for-
ma de publicitat més sostenible, 
duradora i menys contaminant 
com és la ceràmica”, ha afegit Mo-
rant.  

Comerços
Els originals ceràmics dels panells 
reproduïts per a les façanes dels 
comerços van ser principalment  
produïts a la fàbrica de Francis-
co Lahuerta i daten del 1928. Al-
tres són donacions al museu de 

Redacció

la localitat. Tots els panells cerà-
mics es poden visitar al Museu de 
Ceràmica de Manises ja que les 
visites continuaran la seua marxa 
normal amb les mesures preven-
tives per  fer front a la Covid - 19.  

15 REPRODUCCIONS DELS PANELLS PUBLICITARIS 
DE FRANCISCO LAHUERTA DECORARAN COMERÇOS

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

Vuelve 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 espectá-
culo por Streaming.
El periódico El Meridiano como 
colaborador oficial sorteará du-
rante el mes de mayo cuatro entra-
das presenciales para cada uno de 
los conciertos. 
  El sorteo de las entradas para el 
tributo a Fito y los Fitipaldis ya han 
tenido ganadores. Se trata de Eva 
Biosca y Yolanda Durá. Para parti-
cipar en los próximos sorteos de-
beréis entrar en el Facebook de El 
Meridiano l’Horta y en la publica-
ción 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 comu-
nique que has sido agraciado con 
las entradas.

Conciertos 
4 de junio Spyplane (U2), 11 de ju-
nio Fitipaldis Band (Fito)  y 18 de 
junio Iberia Sumergida (tributo a 
Héroes del Silencio)

Redacción
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El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha incrementado en 
un 330% las actividades que 

pueden optar a la segunda fase de 
las Ayudas Paréntesis. Hasta el 3 de 
junio los más afectados por la pan-
demia podrán solicitar las ayudas 
de esta nueva convocatoria. De los 
veintiocho sectores que accedie-
ron a las primeras ayudas, ahora 
se añaden otros noventa y dos.  En 
esta segunda fase, se prevé repartir 
299.000 euros entre trescientos ne-
gocios locales y que el dinero se in-
grese antes de verano. 
  Entre las nuevas actividades se 

encuentra el sector del taxi, con-
fección de prendas de vestir, artes 
gráficas, fotografía, joyería y artícu-
los similares, equipos informáticos, 
gimnasios, reparación de calzado y 
de artículos de cuero, quioscos, ar-
tículos de papelería o heladerías. Si 
esta cifra se cumple, cada uno reci-
biría una cantidad fija que rondaría 
los 1000€ además de 200€ adicio-
nales por persona trabajadora a su 
cargo.   
   Los que se presentaron la primera 
vez pueden volver a hacerlo siem-
pre que aporten gastos nuevos que 
no incluyeron en la primera solici-

tud. En esa convocatoria el grueso 
de las ayudas se destinó a hoste-
lería, restauración, ocio nocturno, 
turismo, así como las relacionadas 
con la creación artística, cultural o 
las vinculadas con el deporte y el 
entretenimiento.
  Por otra parte, está previsto que en 
breve salga la convocatoria del Plan 
Resistir Plus, impulsado por la Ge-
neralitat y dirigido a los comercios y 
actividades de Quart de Poblet que, 
directa o indirectamente, hayan su-
frido los efectos de la pandemia en 
sus cuentas de resultados y que no 
hayan podido optar aun a las ayu-

das aprobadas por el Consell. 

Ingreso a cuenta
El Ayuntamiento de Quart de Poblet 
fue uno de los primeros en abonar 
el total de la primera fase de las 
Ayudas Paréntesis del Plan Resistir 
a las empresas y autónomos que lo 
habían solicitado. 
  El Consistorio abonó 312.000 euros 
en tiempo récord.  Además de este 
plan de ayudas, el Gobierno muni-
cipal liderado por Carmen Martí-
nez, ha establecido otras medidas 
como la suspensión de las tasas por 
mesas y sillas para el sector hostele-

ro o la ampliación del espacio en la 
vía pública destinado a las terrazas. 

Familias
El pleno del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet aprobó inyectar 
3.999.242,12 euros a la protección 
de las familias más castigadas por la 
Covid, a fomentar y asegurar el em-
pleo, a los autónomos y a la promo-
ción del comercio local.  También se 
destina más de un millón y medio a 
actuaciones para mejorar el entor-
no urbano, los espacios naturales y 
otros aspectos demandados por los 
vecinos y vecinas. 

AUMENTAN UN 330% LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN OPTAR A LA SEGUNDA 
FASE DE LAS AYUDAS PARÉNTESIS

Quart de Poblet lanza la 
segunda fase del Plan Resistir  

Terraza en Quart de Poblet

300.000 €per a persones autònomes i 
microempreses afectades per la COVID.

Ajudes 
PARÈNTESI

AMPLIACIÓ!
Ampliem les categories empresarials beneficiàries

Nuevos/as solicitantes:
tinyurl.com/PlanResistirF2

Solicitantes beficiarios/as de la Fase1:
tinyurl.com/PlanResistirF2deF1

Quart entrega los premios a los alumnos con 
mejores expedientes y con mayor calidad humana

El Ayuntamiento de Quart 
de Poblet ha entregado los 
Premios Educativos co-

rrespondientes al curso 19-20. El 
galardón no solo se otorga a los 
mejores expedientes académicos 
con media de sobresaliente sino 

también a los alumnos que más se 
han esforzado y que tienen mayor 
calidad humana. La XI edición ha 
sido especialmente significativa 

Redacción

por el año tan duro y difícil que 
han vivido por la pandemia “en la 
que han tenido que estudiar desde 
casa, compartir ordenador o mesa 
de estudio y sacar fuerzas y moti-
vación cuando lo que nos rodea-
ba era desánimo”, ha insistido la 
concejala de Educación, Consue 
Campos. 
  En un acto más íntimo que otros 
años pero muy emotivo, la alcal-
desa de Quart de Poblet, Carmen 
Martínez, ha felicitado a los pre-
miados porque “sois el orgullo de 
nuestro pueblo”. También ha agra-
decido a la comunidad educativa 
la  gran labor realizada para que 
los centros fueran seguros y por 
mantener la calidad en la ense-
ñanza.” 

Premios
Cada uno de los alumnos premia-
dos recibirá,  además del cariño, el 
orgullo y reconocimiento público, 
una dotación económica de cien 
euros.  
  La alcaldesa y la concejala de 
Educación también han recorda-
do la labor de los padres y madres 
durante el confinamiento que, so-
bre todo con los más pequeños, 
han ejercido de maestros. 

Premiados de primaria y secundaria

Premiados de bachilletaro

XIRIVELLA

El CEIP Rei en Jaume acollirà del 
28 de juny al 30 de juliol l’Escola 
d’Estiu 2021, amb un ampli ventall 
d’activitats adreçades a xiquets i xi-
quetes d’Infantil i Primària
   L’horari de l’Escola d’Estiu és de 
9.00 a 13.00 hores, amb possibilitat 
d’afegir Escola Matinera (que co-
mença a les 7.30 hores) i menjador 
(fins a les 15.00 hores)
 Els preus oscil·len dels 34,61 als 
77,88 euros a la setmana, depe-
nent els serveis sol·licitats. Hi ha 
descomptes per matricular-hi ger-
mans, per família nombrosa o per 
complir els requisits per a la beca 
ajuda
 Les inscripcions estaran obertes 
de l’1 al 18 de juny, podent inscriu-
re a l’alumnat una setmana, una 
quinzena o el programa complet.
  Més informació sobre l’escola 
d’estiu al centre social polivalent 
(C/Cervantes, 22 – Tel. 963 830 
279) i al centre social Barri de la 
Llum (Av. De la Llum s/n – Tel. 963 
830 657)

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE 
JULIOL,  L’ESCOLA D’ESTIU 
2021
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Més de 150 estudiants fan 
una visita didàctica al Bosc 

Mediterrani d’Albal

Després dels dies més durs 
de la crisi sanitària i les 
restriccions derivades de 

la pandèmia, el Bosc Mediterrani 
d’Albal ha tornat a obrir les seues 
portes com a centre de divulga-
ció i conservació mediambiental. 
Com ja anunciara fa unes setma-
nes l’Ajuntament que presideix 
Ramón Marí, este pulmó verd re-
brà una injecció pressupostària de 
30.000 euros per a modernitzar les 
seues aules i rehabilitar el seu en-
torn paisatgístic.
  El Bosc Mediterrani té una super-
fície de 30.000 metres quadrats, 
però tal com explica el seu alcalde, 
“no és un parc per a l’oci, sinó que 
es concep com un espai sosteni-
ble que servisca als veïns i veïnes 
d’Albal i de la comarca, com a cen-
tre per al coneixement ecològic 
i el contacte directe amb la natu-
ralesa”. La joia verda més preuada 
del municipi de l’Horta Sud, pot 
visitar-se en horaris reduïts- de di-
lluns a dimecres entre les 8.30 i les 
13.30 hores- “hem volgut protegir 
el paratge, el potencial mediam-
biental del qual és infinit, però 
ampliarem el seu ús i obertura, 

un projecte que liderarà el regidor 
de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, 
José Arias”, matisa el primer edil.
  L’IES desenvolupa una pràctica 
ecològica en el Bosc
En els últims set dies, més de 150 
estudiants han visitat el paratge 
natural, un centenar del col·legi 
Sant Clement de Sedaví i este pas-
sat dijous el van fer altres 50 estu-
diants de 1ºESO de l’IES albalenc.   
   L’alumnat forà va realitzar la visi-
ta acompanyats per les seues pro-
fessores de Biologia Paqui Hervás, 
Julia Rodrigo i Carmen Berbegall. 
Sota el nom “Itinerari didàctic, 
Bosc Mediterrani”, els joves van 
desenvolupar una pràctica on van 
identificar les plantes i animals 
que cohabiten i van conéixer el 
projecte “Albal Circular”.
   El projecte s’enclava en este espai 
de la població d’Albal. La iniciati-
va, impulsada per l’associació “Del 
camp a la taula”, en col·laboració 
amb el consistori, converteix els 
residus orgànics en compostos 
per a alimentar zones verdes mu-
nicipals. In situ, el president del 
col·lectiu i assessor mediambien-
tal de l’institut, David Chiralt, els 
va explicar en què consistia i va fer 
balanç.

Redacció

Benetússer conclou la primera 
fase de la rehabilitació 

del Molí Arrosser

L’Ajuntament de Benetússer, a 
través de la seua àrea de Patri-
moni, ha conclòs la primera 

fase del projecte de rehabilitació 
integral del Molí Arrosser iniciada 
el mes de desembre passat. A través 
de l’anàlisi arqueològica i arquitec-
tònica de l’edifici, la iniciativa té 
com a objectiu la conservació del 
passat patrimonial en un espai mu-
seístic adaptat per a la interacció de 
la ciutadania amb la història de la 
localitat. Per a això, primerament 
s’ha dut a terme un estudi arqueo-
lògic amb la finalitat de conéixer en 
profunditat el valor dels objectes i 
de la història constructiva, així com 
el funcionament de totes les estruc-
tures del cos més antic del molí. 
D’aquesta manera, a través de les 

excavacions dels sòls i dels murs, 
s’ha pogut constatar la cohabita-
ció de restes pertanyents a les tres 
grans etapes del conjunt arquitec-
tònic com són el molí medieval, el 
molí hidràulic i el molí industrial de 
Benetússer. 

“La rehabilitació integral de l’edifici 
és un projecte que ens permet, 
d’una banda, descobrir i posar en 
valor el nostre passat i, per l’altre, 
condicionar l’espai per a convertir-
lo en el Museu d’Història que alber-
garà totes les troballes trobades a 
Benetússer, donant a conéixer a la 
ciutadania la joia del nostre patri-
moni, que inclou tota la maquinària 
del propi molí d’arròs”, indica la re-
gidor d’Hisenda i Patrimoni, Reme 
Navarro.

Redacció

Els pressupostos de Catarroja 
prioritzen la responsabilitat i la 

despesa social
 LES PARTIDES DE FESTES I ÒRGANS DE GOVERN HAN SIGUT RETALLADES 

L’Ajuntament de Catarroja ha 
aprovat els seus pressupostos 
per a 2021 amb els vots a favor 

de Compromis (7) i PSPV-PSOE (6). 
Per la seua part, PP (4), Cs (3) i Guan-
yem (1) van votar en contra. Dins dels 
comptes municipals es reflecteix un 
augment en els ingressos previst per 
a 2021, que permetrà en gran mesura 
que el pla Reactiva Catarroja continue 
amb el seu bon rendiment. D’aquesta 
manera, d’una banda, les xicotetes 
empreses locals podran continuar 
rebent la injecció econòmica que els 
permeta pal·liar el gran mal que ha su-
posat la frenada de la COVID19, men-
tre que les famílies també rebran les 
ajudes per a millorar la seua situació.
  “Ens trobem davant un pressupost 
protagonitzat per la responsabilitat i la 
despesa social. Així doncs, hem volgut 
esperar a aprovar els comptes muni-
cipals ja que la imprevisibilitat de la 
situació de pandèmia ens feia impos-
sible preveure quals anaven a ser les 
necessitats específiques de la ciuta-
dania i els pressupostos de 2020 ens 
permetien continuar funcionant amb 
normalitat. Ara, amb totes les cartes 
damunt la taula, hem preparat uns 
pressupostos concordes amb el mo-
ment en el qual vivim i que responen 
a totes les necessitats que Catarroja 
precisa”, explica Juan Carlos Martínez, 
regidor d’Hisenda.

  Aquest pressupost, més social, es pos-
sible gràcies a l’augment dels ingressos 
d’un 11,30%, arribant als 22.041.425 
euros. Una xifra que s’ha aconseguit 
sense una pujada d’impostos, de fet, 
l’Ajuntament ha deixat de percebre 
tributs municipals com la taxa de les 
terrasses que serà exempta per a la 
restauració durant 2021 i preveu veure 
reduïts els ingressos en aquest camp 
per una disminució en la recaptació. 
En aquest cas, les transferències rebu-
des per l’Administració Autonòmica i 
la Diputació de València seran les que 
passen a engrossar el pressupost mu-
nicipal, la qual cosa reflecteix l’esforç 
del Govern del Botànic amb els Ajun-
taments per a ajudar a pal·liar aquesta 
situació.

Despesa social
El primer dels protagonistes és 
l’augment de la despesa social. Les 
economies locals han sigut colpejades 
pels tancaments de negocis i els cessa-
ments laborals, la qual cosa ha obligat 
a reforçar les polítiques de protecció i 
promoció social. Aquesta partida, ha 
vist augmentada en un 14% respecte a 
2020, any en el que ja va ser significa-
tiva, aconseguint un total de 2.207.701 
euros.
   L’altra partida que veurà incrementa-
da substancialment la seua aportació 
serà la referida a l’Impuls Comercial, 
que augmentarà en un 721% els seus 

Redacció
Ajuntament de Catarroja

ingressos, en bona part per les ajudes 
del Pla Resistir i els diferents plans 
d’ocupació als quals s’acollirà Catarro-
ja durant 2021, que permetran pal·liar 
els danys en les persones treballado-
res i xicotetes economies municipals. 
D’altra banda, Educació (1.873.962 
euros) i Esports (2.082.508 euros) tam-
bé protagonitzen un dels principals 
increments, en bona part per a im-
plementar la seguretat dels centres en 
matèria de neteja i accions antiCovid. 
En l’apartat de les inversions, aques-
tes es veuran incrementades durant 
el present exercici amb càrrec al su-
peràvit de 2020 en aproximadament 
5.000.000 d’euros. La renovació de la 
Casa de la Cultura, la construcció de la 
Casa de la Joventut i les reformes ur-
banístiques com el Carrer Paluzié, que 
ja ha començat durant aquesta setma-
na, seran algunes de les protagonistes 
d’aquesta partida. D’altra banda, dins 
de les inversions a Catarroja, destaca 
també el bon ritme pel qual marxen 
les obres d’ampliació en el Centre 
de Salut, que en cap moment s’han 
vist perjudicades per l’actual situació 
de pandèmia, així com les diferents 
accions en mobilitat previstes per a 
començar la seua execució en aquest 
curs.

Òrgans de govern
Les retallades de les partides han si-
gut també realitzades concorde a la 
responsabilitat amb la qual ha estat 
elaborat aquest pressupost municipal. 
Així doncs, les principals retallades 
han tingut a veure amb les Festes, que 
han vist reduït un 67% i els òrgans de 
govern amb una baixada del 24%. En 
el cas de les festes, aquesta partida 
està supeditada a fer actuacions al ca-
rrer segons mesures sanitàries, perquè 
amb el superàvit està previst injectar 
per a la realització del Refresca’t 21.

Sedaví comença a pintar 
pictogrames en els passos 
de vianants

ALa senyalització en blau, 
és ja visible en alguns 
passos de vianants del 

municipi.
La regidoria de Medi Ambient, 
Mobilitat, Joventut i Associa-
cions de l’Ajuntament de Seda-
ví, a través de la Brigada d’Obres 
Municipal, ha començat a pin-
tar pictogrames, especialment 
indicats per a persones amb 
trastorns de l’espectre autis-
tes en l’inici dels passos de 

vianants del poliesportiu, els 
col·legis i els parcs del munici-
pi, en un treball que estarà con-
clòs en els pròxims dies i que 
convertirà a Sedaví en un mu-
nicipi més inclusiu millorant la 
qualitat de vida de les persones 
afectades.
 Aquestos pictogrames faciliten 
a les persones amb trastorns de 
l’espectre autista la comprensió 
sobre les normes que han de se-
guir abans de creuar el pas de 
vianants. 

Redacción

  Es tracta d’una seqüència de 
pictogrames de color blau, sím-
bol de les persones amb au-
tisme en el que s’estableix de 
manera senzilla i adequada per 
a ells la necessitat de parar, mi-
rar, observar el semàfor i creuar 
quan els cotxes estiguen ja pa-
rats. 

Seguretat viària
L’objectiu dels pictogrames és 
el de millorar la seguretat viària 
adaptant els passos de vianants 
a aquest col·lectiu que no com-
prén el significat d’aquesta sen-
yal viària,  per als xiquets que 
estan aprenent el funcionament 
dels passos de vianants i com a 
recordatori a la ciutadania de 
la seqüència de passos correcta 
abans de creuar.
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L’Ajuntament de Paterna ha 
obert una nova convoca-
tòria del Xec Ocupació, una 

subvenció directa que pot arribar 
fins als 6.000 euros, i que està des-
tinada a aquelles empreses que 
contracten desocupats/as empa-
dronats/as en el municipi.
  Així ho ha anunciat el Tinent Al-
calde d’Ocupació, Julio Fernán-
dez, qui ha explicat que “el Xec 
Ocupació és una subvenció direc-
ta que ajuda les empreses a créi-
xer al mateix temps que impulsa 
l’ocupació dels veïns i veïnes de 
Paterna”.

LABORA
Un dels requisits per a obtindre 

aquesta subvenció és que les per-
sones desocupades que hagen 
sigut contractades estiguen em-
padronades a Paterna almenys 6 
mesos abans de l’inici de la relació 
laboral i/o figuraren com a de-
mandants d’ocupació en les ofici-
nes LABORA amb una antiguitat 
mínima de dos mesos.
  Les ajudes estan dirigides a totes 
aquelles empreses que hagen con-
tractat des de l’1 de novembre de 
2020 i fins al 31 d’octubre de 2021, 
i la quantia a percebre variarà en 
funció del tipus de contracte rea-
litzat.

Contracció
Així doncs, la contractació inicial 
temporal de persones desocu-
pades a jornada completa per un 
contracte de duració mínima de 3 
mesos, se subvencionarà oscil·lant 
la quantitat entre 3.000 € i 4.200 € 
segons els casos.
  A més, la contractació inicial in-
definida a la conversió de contrac-
tes temporals en indefinits podrà 
incrementar l’ajuda rebuda en fins 

Paterna impulsa l’ocupació amb 
ajudes de fins a 6.000 euros 

per a empreses contractants a 
través del Xec Ocupació

Redacció

L’AJUNTAMENT HA OBERT EL TERMINI FINS AL 31 D’OCTUBRE

a 1.800€.
  També serà susceptible de sub-
venció la contractació de perso-
nes en risc d’exclusió social, com 

a menors de 30 anys, majors de 55 
o persones amb una discapacitat 
igual o superior al 33%.
Fernández ha explicat també que 

“a més del tipus de contracte, es 
tindrà especialment consideració 
que les persones desocupades for-
men o hagen format part dels pro-

grames municipals d’Ocupació i 
Formació de l’Ajuntament de Pa-
terna en els últims 3 anys”, ha ex-
plicat.

Aquesta subvenció està 
destinada a empreses 
per a que contracten 

persones desocupades
 del municipi

 de Paterna 

Programa de formació i ocupació de l’Ajuntament de Paterna
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l’Ajuntament de Paterna ha execu-
tat hui l’enderrocament de la co-
neguda com a “Finca Groga”, situa-
da en el número 18 del carrer Sant 
Sebastià del barri de santa Rita de 
la ciutat.  Amb aquest enderroca-
ment, l’Executiu socialista dóna 
resposta una reivindicació his-
tòrica dels veïns de la zona i acaba 
definitivament amb un dels punts 
d’inseguretat i marginació social 
del barri, que ja s’havia aconseguit 
reduir dràsticament després del 
tapiat del bloc de cases l’any pas-
sat i que ha sigut fruit d’un com-
plex procés.
  La demolició de l’immoble -que 
estava declarat en ruïna en trobar-
se l’estructura en inadequades 
condicions d’habitabilitat- s’ha 
dut a terme després que l’equip 
de govern socialista, a través del 
constant treball dut a terme pel 
regidor de Protecció a les perso-
nes, Julio Fernández, aconseguira 
reubicar a totes les famílies pro-
pietàries que quedaven residint en 
l’edifici.
 “Es tracta d’una actuació, àm-
pliament demandada des de 
l’Associació de Veïns Antonio Ma-
chado i Viriato i els residents de la 
zona, amb la qual fem un pas més 
en el nostre projecte de regenerar 
i revitalitzar el barri de Santa Rita”, 
ha afirmat el regidor Fernández, 
satisfet de fer realitat un dels com-
promisos del govern.

RECLAMACIÓ

L’AJUNTAMENT EXECUTA LA 
DEMOLICIÓ DE LA FINCA 
GROGA DE PATERNA

L’Ajuntament de Paterna ja 
ha iniciat la segona edi-
ció del Programa Operatiu 

d’Ocupació, Formació i Educació 
(*POEFE), una iniciativa d’inserció 
laboral que compta amb un pres-
supost de 2 milions d’euros cofi-
nançats pel Fons Social Europeu i 
el consistori paterner.
  Així ho ha anunciat el Tinent 
Alcalde d’Ocupació, Julio Fer-
nández, qui ha explicat que “els 
participants d’aquesta nova con-
vocatòria són 45 veïns i veïnes 
aturats de Paterna que, a més 
d’aprendre noves competències i 
obtindre els certificats de profes-
sionalitat corresponents, tindran 
l’oportunitat d’inserir-se laboral-

ment”.
  En aquesta edició, s’impartiran 
els certificats de professionalitat 
d’Activitats Auxiliars de Perru-
queria, Perruqueria, Activitats 
Auxiliars de Comerç, Activitats de 
Venda i Activitats de Gestió Admi-
nistrativa, a través d’itineraris for-
matius que s’implementen amb 
formació complementària i for-
mació transversal.

Experiències
A aquests itineraris se sumen tam-
bé jornades d’activació i intercanvi 
d’experiències on es mantenen re-
unions amb responsables de RH, 
es fomenta l’emprenedoria i es vi-
siten empreses de la ciutat.
 A més, els participants del progra-
ma tenen a la seua disposició un 

gestor que els orienta de manera 
individual perquè puguen rein-
corporar-se al mercat laboral. Les 
pràctiques professionals es realit-
zen en empreses del municipi, du-
rant les quals els alumnes posen 
en pràctica tots els coneixements 
adquirits durant els itineraris.

Formació
El projecte POEFE s’està desen-
volupant íntegrament el centre 
cultural Juan Antonio Blasco EL 
CAPELLÀ de la Coma, a l’aules 
de formació que l’Ajuntament té 
homologades per a impartir els 
certificats de professionalitat que 
componen els itineraris formatius.
  La segona edició estarà en marxa 
fins a finals de 2021 i ja s’ha confir-
mat una tercera per a 2022.

AQUESTA INICIATIVA COMPTA AMB UN PRESSUPOST DE 2 MILIONS D’EUROS 
COFINANÇATS PEL FONS SOCIAL EUROPEU I L’AJUNTAMENT 

Paterna inicia la segona 
edició del programa operatiu 
d’ocupació i formació per a 
impulsar l’inserció laboral

Redacción

Les empreses també col·laboren en el programa

L’Ajuntament de Paterna està 
executant les obres de rehabili-
tació que convertiran el Centre 

Cultural d’Alborgí en un espai més 
segur i accessible per als seus usuaris 
i usuàries.
  Amb un pressupost de 189.000 eu-
ros, s’estan duent a terme els treballs 
de remodelació, que afecten dife-
rents espais d’aquest edifici muni-
cipal.  Així ho ha explicat la Tinenta 
Alcalde de Seguretat, Mobilitat i 

Transició Ecològica, Nuria Campos, 
que ha detallat que “després d’un 
estudi dels tècnics municipals, es va 
determinar que les condicions de la 
façana no oferien garanties de segu-
retat i que l’antiguitat de l’edifici feia 
necessària una rehabilitació, tam-
bé en matèria d’accessibilitat, per 
la qual cosa impulsem la licitació 
d’aquest projecte”.
  Així doncs, l’execució del projecte 
suposa la rehabilitació de la façana, 
incloent els elements de fusteria ex-
terior i reparant alguns danys com 

a clivelles o xicotets despreniments, 
garantint així les condicions de se-
guretat tant per a vianants com per 
a usuaris.

Obres
A més, la rehabilitació de la façana 
s’està realitzant atenent criteris de 
sostenibilitat energètica, millorant 
el seu aïllament tèrmic, la qual cosa 
repercutirà en el benestar dels usua-
ris, a més del consegüent estalvi en el 
consum d’electricitat.
  D’altra banda, i amb l’objectiu de 

millorar l’accessibilitat de l’edifici, 
s’estan duent a terme les obres de re-
modelació de les escales interiors i la 
instal·lació d’un nou ascensor.
 Tot això permetrà, a més d’adaptar-
se a la normativa vigent per a edi-
ficis públics d’ús cultural i admi-
nistratiu, garantir l’accessibilitat a 
persones amb mobilitat reduïda, així 
com augmentar la seguretat de les 
instal·lacions quant a supòsits en els 
quals fóra necessari desallotjar.
  Aquest edifici municipal, es utilitzat 
per diverses associacions culturals.

 LES OBRES COMPRENEN LA REHABILITACIÓ DE 
LA FAÇANA, LA REMODELACIÓ DE LES ESCALES 
INTERIORS I LA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU ASCENSOR

Paterna rehabilita el Centre 
Cultural d’Alborgí i el 
converteix en un espai segur

Redacción

Los trabajos de limpieza y elimi-
nación de caña en 229.000 metros 
cuadrados del entorno de La Va-
llesa ya están en marcha a través 
de una actuación conjunta entre 
Generalitat, Confederación Hidro-
gráfica del Júcar (CHJ) y Parque 
Natural del Turia que tiene como 
objetivo principal la regeneración 
del cauce, la recuperación el hábi-
tat de la zona y la eliminación de 
las especies invasoras.
  Esta acción, que se ejecutará en 
tres anualidades (2021, 2022 y 
2023), se ha iniciado ya en el pa-
raje de La Vallesa, eliminando la 
caña invasora mediante el desbro-
ce y triturado del cañar existente.
  Así lo ha recordado la Teniente de 
Alcalde de Transición Ecológica, 
Nuria Campos, quien ha explicado 
que “el área de actuación de esta 
fase de limpieza es de 229.000 me-
tros cuadrados, de los que 50.00
0 están afectados por la caña in-
vasora que ya se está retirando, 
garantizando el equilibrio natural 
y contribuyendo al desarrollo de 
especies animales y vegetales au-
tóctonas”.

Rizoma
Una vez se elimine todo el cañar, 
se cubrirá la zona con un material 
geotextil que produzca la asfixia 
del rizoma y, como consecuencia, 
evite rebrotes de la caña, que su-
pone una amenaza para el hábitat 
fluvial y cuya proliferación implica 
una importante pérdida de biodi-
versidad.
  Posteriormente, una vez se erra-
diquen los cañaverales, se realiza-
rá la plantación de ejemplares de 
especies nativas que impulsen la 
recuperación de las formaciones 
vegetales ribereñas.
  De manera complementaria, se 
realizarán acciones de poda y cla-
reo, así como de limpieza de basu-
ras y gestión de residuos.

Proyecto GUARDIAN
Tal y como Campos ha recorda-
do, “estas actuaciones, que están 
financiadas con Fondos Feder 
y complementadas con nuestro 
plan municipal de prevención de 
incendios y con la puesta en mar-
cha del Proyecto GUARDIAN, nos 
hacen más fuertes ante posibles 
incendios forestales y nos permi-
ten proteger de manera efectiva 
nuestros hábitats y espacios natu-
rales”.

MEDIO AMBIENTE

EN MARCHA LA ELIMINACIÓN 
DE CAÑA EN 229.000 M2 DE 
LA VALLESA

Façana de l’edifici .
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Meliana aprova les primeres 41 
ajudes del pla Resistir per un 

total de 104.600 euros
EL 92% DE LES AJUDES VAN DESTINADES A L’HOSTALERIA

L’Ajuntament de Meliana ha 
aprovat i pagat les primeres 
ajudes dins del pla Resistir, de 

suport a diferents sectors afectats per 
les mesures sanitàries que han vist 
restringida l’activitat econòmica du-
rant els últims mesos. Concretament, 
s’han resolt 41 sol·licituds per un total 
de 104.600 €.
  Com detalla la regidora de Foment 
Econòmic, Amparo Martí: “la major 
part de les ajudes, el 92%, s’han desti-
nat a l’hostaleria en les diferents moda-
litats, el sector predominant a Meliana 

d’entre les activitats incloses en les aju-
des parèntesi”. La resta d’activitats que 
han rebut l’ajuda es reparteixen entre 
les vinculades al turisme (3), a l’esport 
(3) i, després, als esdeveniments, 
l’oci nocturn o l’artesania, amb una 
sol·licitud per cada activitat. 
  D’altra banda, la responsable indi-
ca: “ja hem aprovat una segona con-
vocatòria que estarà destinada a la 
resta d’activitats del sector comercial 
i de serveis més afectats per aquests 
mesos de restriccions, d’acord amb el 
llistat facilitat per la Direcció General 
d’Administració Local”. Recollirà una 
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Cafeteria a Meliana

part important del comerç del mu-
nicipi. Cal recordar que, ara mateix i 
després de la primera convocatòria, 
quedarà una quantitat econòmica 
semblant per adjudicar, ja que la par-
tida del pla Resistir a Meliana és d’un 
total de 220.000 €.

Ajudes directes
Finalment, Martí recorda: “es tracta 
d’ajudes directes als comerços i esta-
bliments afectats, una actuació que 
les administracions hem impulsat 
per a fer front als efectes econòmics 
d’aquesta crisi sanitària i que, per 
exemple, no es va produir durant la 
crisi econòmica de fa deu anys”.   Hi 
participen, a més de l’Ajuntament de 
Meliana, la Generalitat i la Diputació. 
Enguany passat, l’Ajuntament ja va 
atorgar al voltant de 50.000 € en ajudes 
directes al comerç per diferents con-
ceptes, una dinàmica que es continua 
ara durant el 2021.

Meliana està programant 
actuacions en diferents 
vials importants

Redacció

Dins de la planificació de 
l’Ajuntament pel que fa a les 
inversions en infraestructures, 

des de la Regidoria d’Urbanisme s’ha 

fet una programació per als pròxims 
anys també respecte dels vials pú-
blics, especialment aquells que tenen 
una incidència major en la mobili-
tat urbana i pel terme de Meliana.  

Com explica l’alcalde i responsable 
d’Urbanisme, Josep Riera: “hi ha una 
sèrie d’inversions en vials públics que, 
per les actuacions que cal realitzar-
hi, tenen un cost important que s’ha 
de planificar i programar”. Es tracta 
d’obres que es financen amb els plans 
d’inversions de la Diputació, subven-
cions de diferents administracions i el 
romanent de tresoreria municipal.
   En aquest sentit el màxim responsa-
ble municipal detalla: “les primeres in-
versions programades i que es licitaran 
en breu són la rehabilitació integral de 
l’avinguda de la Senyera al tram sud i 
la millora de l’accessibilitat al barri de 
Nolla”. En el primer cas, s’actua des-
prés que la Generalitat ja ha finalitzat 
les obres de la rotonda de la CV-300 i, 
per tant, ara l’Ajuntament actua en el 
vial annex, de titularitat municipal. La 
inversió prevista és d’uns 300.000 €. 
Estem parlant, en conjunt, d’un dels 
eixos principals del municipi. A l’altra 

zona, el barri de Nolla, es tracta de 
millorar la seguretat i la mobilitat pel 
camí del Barranquet i els accessos al 
barri de Nolla per la senda Nova i el ca-
rrer l’Alba, on es troben a més la fàbrica 
Schneider electric i el palauet de Nolla, 
aquest últim edifici municipal amb un 
valor patrimonial important que, des-
prés de l’última fase de rehabilitació, 
ja rep visites. En aquest cas la inversió 
suposarà al voltant dels 400.000 €.

Més projectes
D’altra banda, des de l’Oficina Tècni-
ca d’Urbanisme s’està treballant en 
diversos projectes per a anar incorpo-
rant-los successivament a la planifica-
ció. Respecte d’això, l’alcalde detalla: 
“volem actuar en tres vies principals, 
com ara el carrer Aragó, juntament 
amb el carrer Providència; la connexió 
de l’avinguda de la Constitució amb 
l’avinguda Nord i la prolongació del c/ 
Corts Valencianes fins al camí del Bo-

rriquillo”. Són tres actuacions impor-
tants que, en algun cas, l’execució pot 
allargar-se fins a la legislatura següent. 
De les tres, la primera és la més avança-
da. Respecte de la segona, la idea és 
coordinar-la amb el projecte final de 
supressió del pas a nivell de la CV-300 
que està treballant Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana; mentre que la 
tercera anirà en paral·lel al projecte de 
construcció del nou centre educatiu a 
la zona.
   Finalment, Riera insisteix: “a més 
d’aquestes actuacions, diguem-ne de 
més envergadura i d’inversió més ele-
vada, es faran actuacions menors de 
manteniment i condicionament de 
vials d’acord també amb una progra-
mació que s’està delimitant, però que 
també milloraran la trama urbana del 
municipi”. La finalitat és anar definint 
les actuacions per al que resta de la le-
gislatura ara que, precisament, se n’ha 
arribat a l’equador. 

Avinguda la Senyera

L’ajuntament d’Alfara del 
Patriarca ha celebrat 
l’últim sorteig de la cam-

panya de suport al comerç local 
“A Alfara de tot i a prop”. En total 
s’han repartit, a través d’onze 
sortejos, 1.650 euros per gastar 
en els establiments de la pobla-
ció. L’última premiada ha sigut 
Maite Pastor, que va omplir la 
papereta afortunada a través del 
Centre d’estètica Pepa Martí, i 
ha guanyat 150 euros. 
   Des de l’ajuntament es vol 
agrair a totes les veïnes i veïns 
del municipi la gran acceptació 
que ha tingut la campanya, amb 
una mitja de 1.500 participa-
cions mensuals. 
  Gràcies al suport de la ciutada-
nia de la població s’ha generat 
un volum de negoci d’almenys 
15.000 euros en els establiments 
de la població, ja que la despe-
sa mínima per poder participar 

en els sortejos era de 10 euros 
en compres en els comerços del 
municipi. 

Comerç local
Segons explica Sonia Rodado, 
regidora de Desenvolupament 
Local, “aquesta iniciativa de su-
port al comerç local va nàixer 
per pal·liar les conseqüències 
de la COVID19 en el teixit co-
mercial de la població”. Rodado 
s’ha mostrat satisfeta per la res-
posta de la ciutadania, a la que 
agraís la col·laboració en aques-
ta iniciativa. 
   La campanya ha donat visi-
bilitat al comerç local i suport 
als professionals que ofereixen 
una gran varietat de productes 
a prop de casa.   Des del con-
sistori es mostren disposats a 
col·laborar amb els comerços 
locals amb futures campanyes 
que reforcen la xarxa comercial 
d’Alfara del Patriarca.

Alfara del Patriarca reparteix 
1.650 euros amb la campanya 
“Alfara de tot i a prop” 

Redacción
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Urbano estarà per 
sempre a Burjassot en 

un gran mural 
ELS GRAFITERS NACHO MAWE I XEMAYO CREARAN UN 
MURAL EN LA PLAÇA DEL CARRER DOCTOR LLEONART

El seu somriure, el seu rostre, 
la seua força i el seu entu-
siasme…i així podríem des-

criure mil trets que caracteritzaven 
a Urbà Madrigal, veí de Burjassot 
i ànima de l’animació municipal 
que ens va deixar al febrer passat.
  L’Ajuntament de Burjassot, do-
nant suport a la iniciativa dels ar-
tistes Nacho “Mawe” i Xemayo, i 
comptant amb el suport dels veïns 
i les veïnes del Barri de Sant Joan i 
de molts altres barris de Burjassot, 
faran que aqueix somriure, aqueix 
“bon rotllo” que sempre transme-
tia i amb el qual feia que grans i 
menuts gaudiren de cada activitat 
en la qual ell estava present, es veja 
plasmada en un mural en la plaça 
del carrer Doctor Lleonart, lloc pel 
qual tantes vegades va passar i va 
gaudir de Burjassot.
  Dissabte que ve 22 de maig, a par-
tir de les 10.00 hores, els grafiters 
Nacho Mawe i Xemayo, promo-
tors juntament amb l’Ajuntament 
d’aquest acte, crearan aqueix mu-
ral que serà participatiu ja que, res-
pectant en tot moment les mesures 
sanitàries actuals, es permetrà que 
totes les persones que passen per 
la plaça del carrer Doctor Lleonart 
i que hagen una cosa bonica de de-

dicar-li o dir-li a Urbano, puguen 
plasmar allò que els isca del cor.
  El mural consistirà en dos retrats 
d’Urbano i, una vegada creats, es 
donarà l’oportunitat, com s’ha as-
senyalat, a la resta de veïns i veïnes 
de Burjassot que així vulguen, de 
deixar també el seu homenatge a 
tan genial i especial persona. Seran 
Mawe i Xemayo els que facilitaran 
els materials perquè es plasmen 
aqueixos missatges.

Redacción

Urbano.

Eva Sanchis: Dimitisc 
com a alcaldessa i al mes 
que ve com a regidora, deixe 
l’Ajuntament del tot

Eva Sanchis ha sigut alcaldessa de 
Godella durant 7 anys i el pròxim 27 
de maig tancarà cicle al capdavant 
de l’Ajuntament i dimitirà en el ple. 
Aquests dos anys, Eva ha compatibilit-
zat la seua labor municipal amb el seu 
treball com a funcionària de la Genera-
litat. Ara arriba el moment del relleu i 
El Meridino ha parlat amb ella per a fer 
balanç.

Tornarà a presentar la seua candidatu-
ra com a alcaldessa?
No, dimitisc com a alcaldessa i al 
mes que ve com a regidora, deixe 
l’Ajuntament del tot. Ara em dedi-
caré plenament a la Conselleria en 
la qual estic de Subdirectora que 
requereix tota la meua atenció. A 
més és un projecte que m’agrada i 
no deixe de ser servidora pública.

Què li ha quedat pendent com a alcal-
dessa?
M’ha quedat pendent vore finalit-
zades moltes de les coses que hem 
iniciat. Per exemple, vore aprovada 
la modificació del Pla General que 
tant de temps ens ha costat fer; vore 
aprovada la RPT; acabada la refor-

ma de la llar de les persones majors 
de Godella; una vivenda tutelada i 
una vivenda social que estem fent 
en el casc antic; alguna reforma de 
camins rurals. En definitiva, projec-
tes que jo he començat i no els veu-
ré acabar com a alcaldessa, encara 
que sí com a ciutadana que també 
és important.

Com ha canviat la pandèmia el seu dia 
a dia al capdavant de l’alcaldia?
El primer que va canviar van ser 
les reunions que van deixar de ser 
presencials i tot era telemàtic, les 
connexions fallaven i costava ha-
bituar-se a la nova situació. Tam-
bé s’ha perdut el contacte humà, 
que és una de les coses que més 
m’agrada de l’alcaldia. Ara la gent 
ha de vindre demanant cita prèvia. 
Jo sempre he tingut les portes ober-
tes del meu despatx perquè pogue-
ren vindre a fer qualsevol queixa, 
petició o recomanació. Aquesta si-
tuació m’ha fet sentir més llunyana 
de la meua tasca com a alcaldessa, 
d’estar en contacte amb les perso-
nes.

Quins projectes s’han vist paralitzats 

per la Covid?
La Covid ha paralitzat quasi tot, 
hem hagut de dedicar molts re-
cursos que teníem previstos per a 
altres coses a pal·liar els efectes de 
la crisi. La dinàmica de treball en 
equip s’ha vist mermada pel fet del 
teletreball. S’ha alentit la gestió de 
l’administració, lo que de normal 
costava un temps ara costa el doble.

Quants diners va invertir el municipi 
en 2021 en ajudes per als sectors més 
perjudicats per la crisi?
A més de les Ajudes Parèntesis 
que nosaltres hem complemen-
tat, l’Ajuntament dedicarà entre 
180.000 i 200.000 euros per a ajudes 
directes

Quines han sigut les decisions més 
complicades que ha hagut de prendre, 
durant la pandèmia i en general, en els 
anys al capdavant de l’Ajuntament?
De les més complicades, l’acord 
amb la Congregació de Sagrado Co-
razón i l’acord amb els propietaris 
de la zona del Bovalar i les sentèn-
cies expropiatòries. Aquests, han 
sigut moments durs: amb moltes 
reunions i explicacions a la ciuta-
dania del que s’estava fent, perquè 
havíem de pagar aqueixes indem-
nitzacions... Les dos grans expro-
piacions han sigut de les decisions 
més difícils que s’han pres, no en la 
decisió final sinó en el procés. En 
aquest temps de pandèmia, el tan-
cament de la piscina.

Com ha sigut la relació amb els socis de 
govern durant aquests dos anys?
Molt bona. Jo soc una gran defenso-
ra de les alcaldies rotatòries, de fet, 
jo vaig començar en una alcaldia 
rotatòria de tres alcaldes i vaig ser 
alcaldessa un any. Crec que aquest 
sistema força que existisca una ma-
jor empatia entre les persones que 
formen part del govern. En defini-
tiva, tant la relació personal com la 
gestió la valore positivament.

Finalment, amb què es queda d’aquests 
anys en l’alcaldia?
Em quede sobretot amb el contac-
te humà, crec que he sigut una al-
caldessa molt propera amb tot el 
món que ha volgut parlar amb mi. 
He conegut a gent meravellosa. Em 
quede també en haver convertit a 
Godella en tot un referent en agro-
ecologia, no sols a nivell autonòmic 
o estatal, també internacional.

ENTREVISTA ALCALDESSA DE GODELLA

L. López

Burjassot incorpora huit 
nous agents de Policia

L’Ajuntament de Burjassot ha 
rebut als huit nous agents 
que ja formen part de la 

plantilla del seu Policia Local.  
L’alcalde, Rafa García, acompanyat 
del regidor de Governació, Juan 
Gabriel Sánchez i de la regidora 
de Personal, Mª Ángeles Navarro, 
han donat la benvinguda als nous 
agents al municipi. Tampoc no ha 
faltat a la presentació el Comissa-
ri Principal Cap de la Policia Local 
de Burjassot, José Javier Collado 
Pérez.
  “A poc a poc, la nostra plantilla de 

la Policia Local continua augmen-
tant els seus efectius i això redun-
darà d’una manera molt positiva 
en la seguretat de les nostres veï-
nes i els nostres veïns“, ha assenya-
lat el màxim representant munici-
pal que ha donat la benvinguda als 
huit agents al municipi “esperant 
que desenvolupen una gran labor 
professional a Burjassot”. 

  Aquests agents s’uneixen als 14 
que es van incorporar a la fi de 
l’any passat, després de la consoli-
dació de la plantilla.

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES

PER MOLT POC
- des de només 30€ -

DÓNA VISIBILITAT
AL TEU NEGOCI

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars 
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Massamagrell participa en la 
I Quincena Cultural de 

‘El Camino del Santo Grial’
EL EVENTO SE CELEBRA DESDE EL 17 AL 30 DE MAYO EN EL MERCADO DE COLÓN

El Ayuntamiento de Massama-
grell está participando en la I 
Quincena Cultural de El Cami-

no del Santo Grial que se está desa-
rrollando en el Mercado de Colón de 
Valencia desde este lunes 17 de mayo 
hasta el próximo día 30.
  El alcalde de Massamagrell, Paco Gó-
mez, asistió a la inauguración y dirigió 
unas palabras a las personas asisten-
tes: “Gracias a la Asociación Cultu-
ral del Camino del Santo Grial por el 

trabajo que realiza para impulsar esta 
ruta, así como el trabajo que com-
porta la organización de este evento 
y otros que ayudan a promocionarla. 
Para nuestro municipio tiene un gran 
significado formar parte de la ruta, ya 
que lo ha posicionado turísticamente”.
 El pasado miércoles, también ha par-
ticipado en la mesa de debate sobre 
el Camino del Santo Grial junto al al-
calde de Alboraya, Miguel Chavarría; 
el representante del Ayuntamiento de 
Massamagrell en la Asociación Cultu-

ral, Jesús Gimeno; el portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de Va-
lencia, Fernando Giner; y Ana Mafé, la 
presidenta de la Asociación Cultural 
que ha moderado el debate. 
 Esta quincena contará con una pro-
gramación que incluye diversas con-
ferencias y charlas, además de una 
exposición fotográfica de los munici-
pios que conforman la Ruta del Grial, 
entre los cuales está Massamagrell, 
que tiene un papel relevante dentro 
de la Ruta.

Redacción

Massamagrell constituye la 
comisión de protección de 
la infancia y adolescencia 
en situación de riesgo

El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha constituido esta 
misma mañana la Comisión 

de Protección de la Infancia y Ado-
lescencia en Situación de Riesgo 
de Massamagrell, que tiene como 
objetivo velar por el bienestar de 
las personas menores del munici-
pio y prevenir que vivan en situa-
ciones de riesgo. 
  La concejala de Bienestar Social, 
Nina Sepúlveda, ha sido la ele-
gida para la presidencia de esta 
comisión, compuesta también 
por Amparo Chust, coordinadora 
de Servicios Sociales; Sara Pérez, 
trabajadora social especialista en 
menores; Encarna Marz, asesora 
jurídica; Telma Ortega, responsa-
ble del Centro de Salud; los direc-
tores y directoras de cada centro 
educativo; el Inspector Jefe Res-
ponsable de menores de la Policía 
Local; el Responsable de menores 
de la Guardia Civil; la técnico de la 
U.P.C.A., Andrea Escudero; y Ra-
quel Bonet, secretaria. 
  Este órgano permitirá una coor-
dinación transversal entre las per-
sonas que la conforman y servirá 
para que las entidades involucra-
das en un caso determinado den 
conocimiento a los servicios so-
ciales, ya que son de competencia 
municipal.

   El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha presidido esta convo-
catoria y ha señalado “la impor-
tancia de formar esta comisión, 
que determinará el procedimiento 
a realizar en cada caso, así como 
propuestas de actuación y preven-
ción. Es una forma de colaborar en 
las intervenciones y de llevar un 
seguimiento, trabajando de forma 
transversal con los agentes involu-
crados del municipio”. 
  “Esta comisión se reunirá como 
mínimo dos veces al año, y a parte, 
cada caso específico contará con 
un comité, formado únicamen-
te con los agentes más cercanos, 
que tratará más directa y profun-
damente la situación, y se reuni-
rá conforme las necesidades de 
actuación cuando haya un menor 
para declarar en situación de ries-
go”, ha explicado la concejala de 
Bienestar Social, Nina Sepúlveda.

Tras la constitución de la comi-
sión, se ha presentado el Protoco-
lo de Actuación ante Menores en 
Situación de Riesgo del municipio, 
y se ha aprovechado el para dar la 
bienvenida al nuevo teniente de la 
Guardia Civil, Pablo Heredia, en el 
primer día que se ha incorporado 
al cuartel de la Guardia Civil de 
Massamagrell.

Cursos monográficos de 
juventud en Massamagrell

Este mes de mayo se iniciaron 
las clases del curso de Aten-
ción a Necesidades Educa-

tivas Especiales y las de Monitor o 
monitora de comedor escolar, am-
bos en el Centro Cultural de Mas-
samagrell, aunque debido al alto 
número de inscripciones también 
se realizarán en el Edificio de la Ju-
ventud del municipio.
  En estos cursos monográficos de 
juventud colaboran cuatro pueblos 
de l’Horta Nord: Massamagrell, 
Museros, La Pobla de Farnals y Ta-
vernes Blanques. El lugar para rea-
lizarlos ha dependido de la mayor 
procedencia del alumnado, por eso 
se están realizando en el Centro 
Cultural de Massamagrell.
  El curso de Atención a Necesida-
des Educativas Especiales, al que 
se han inscrito 20 personas, 16 de 
ellas del municipio, está dirigido a 
personas que trabajan a menudo 
con niños y niñas que presentan di-
ficultades de aprendizaje y de aten-
ción bien por causas físicas, psíqui-
cas, por su situación sociofamiliar 
o por otras causas de inadaptación.

  El curso de Monitor o monitora 
de comedor escolar, dado el éxito 
de inscripción, se han organizado 
dos grupos, uno con 20 participan-
tes de los pueblos de la zona y otro 
íntegro con gente de Massamagrell, 
en total 27 participantes del muni-
cipio. 
  El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha afirmado que “Mas-
samagrell es un municipio que 
aboga por la integración de todos 
los niños y niñas, independiente-
mente de sus necesidades, y por 
eso queremos que todo el personal 
que forme parte de su educación 
aprenda a trabajar de forma más 
especializada”
  La concejala de juventud, Arace-
li Munera, que acudió al Centro 
Cultural para dar la bienvenida al 
alumnado y  ha comentado que  
“ambos cursos son iniciativas en-
riquecedoras para los cuatro mu-
nicipios, y ahora que han bajado 
los contagios, hemos hecho todo 
lo posible para poder realizarlos 
presencialmente cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad”, 
ha afirmado.

Redacción

Massamagrell participa en los actos de la Asociación Cultural de El Camino del Santo Grial

El alumnado del IES de 
Massamagrell recibe 
orientación formativa y laboral

Cada año el alumnado del 
IES Massamagrell que fi-
naliza el ciclo de ESO y Ba-

chillerato acude a la Fira Orienta’t 
que suele desarrollarse en el Pa-
lacio de Congresos de Valencia, 
para recibir orientación sobre las 
oportunidades formativas y sali-
das laborales. 

  Con motivo de la situación sani-
taria, los alumnos y las alumnas 
de 4º de ESO y 2º de Bachillerato 
no han podido acudir a la feria, y 
el departamento de orientación 
del IES Massamagrell se puso 
en contacto con la Concejalía 
de Educación del Ayuntamien-
to para ver la forma de que estos 
grupos no se quedaran sin recibir 
la orientación.

Redacción

  De esta forma, la Concejalía de 
Educación se ha hecho cargo de 
esta acción contratando a ocho 
profesionales para que se trasla-
den hasta el instituto e informen a 
la juventud de todas las opciones 
con las que cuentan tras acabar 
los estudios que están cursando. 
  La orientación se está realizan-
do durante el día de hoy en seis 
grupos -cuatro de ESO y dos de 
Bachillerato-, en sesiones de una 
hora por clase, y trasladando la 
información a través de nuevas 
tecnologías como es Minecraft, 
que permite hacer este proceso 
más interactivo. 
  “Tenemos la voluntad de conti-
nuar ofreciendo a los jóvenes de 
Massamagrell información en 
materia de empleo y formación, 
y para evitar las aglomeraciones 
que pudiera producir la tradicio-
nal Fira Orienta’t, hemos visto 
necesario invertir en esta acción 
más personalizada un total de 
1.131,86 euros” ha explicado el 
alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez. 
  Por otra parte, la concejala de 
Educación, Araceli Munera, ha 
comentado: “cuando desde el ins-
tituto nos pidieron ayuda en este 
tema no nos lo pensamos. Con 
todo lo que hemos pasado, nos 
encontramos en una época difícil 
para estudiar y todo lo que sirva 
de ayuda para motivar a nuestra 
juventud a decidir su futuro, será 
apoyado por nuestra parte”.

Curso de orientación laboral para los estudiantes
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El polígono industrial de Albo-
raya se ha quedado sin espa-
cio libre. Ninguna empresa 

puede, por el momento, instalarse 
en el Polígono Industrial de La Mar 
de Alboraya porque no quedan 
parcelas vacías. 
  Según explica el alcalde de la lo-
calidad, Miguel Chavarría, “sólo 
quedan tres parcelas libres pero ya 
están en proceso de compra y al-
quiler”. La concejala de Urbanismo, 
Ana Bru, afirma que el polígono, 
“está ya al 90% de su capacidad y 
no puede crecer más. Sólo hay una 
pequeña franja de 38.000 metros 
cuadrados libres donde, a través 
del nuevo Plan General Estructu-

ral (PGE) de Alboraya, se creará un 
gran espacio lúdico, con aceras, un 
balcón a la huerta y espacio para 
que la gente pueda contemplar 
todo el paisaje y pasear”. 

El PGE, todavía en trámites
Las naves industriales de este polí-
gono tienen muchos años ya y por 
tanto, muchas de ellas necesitan 
crecer y sobre todo “modernizarse”. 
  Según aclara el alcalde de la lo-
calidad, Miguel Chavarría, “uno 
de nuestros objetivos es moderni-
zar y dinamizar todo el polígono 
y conseguir que haya una conso-
nancia con el municipio a través de 
empresas del sector terciario y del 
ocio”.

Empresarios
Desde la Asociación Empresarial 
del polígono de Alboraya (Asepal) 
han presentado varias alegaciones 
para conseguir que se renueven las 
naves industriales. Según afirma su 
secretario, Javier Gimeno, “quere-
mos aumentar la edificabilidad, ya 
que ahora la tenemos de 1,6 metros 
de techo, con lo que nos encontra-
mos con el problema de que, si una 
empresa crece, tiene que irse a otro 
lugar porque no puede aumentar 
y estamos hablando de naves de 
no más de 100 metros cuadrados”. 
Desde Asepal consideran necesa-
rio que se apruebe esta modifica-
ción en el PGE para que las naves 
que lo deseen puedan ampliar. 

UN MIRADOR A LA HUERTA RODEARÁ EL POLÍGONO INDUSTRIAL

El nuevo PGE de Alboraya prevé 
aumentar la superficie de las 
naves del polígono industrial

Redacció

Imagen del polígono de Alboraya

Albalat dels Sorells, 
Albuixech i Foios volen 
regenerar la platja

Els municipis de l’horta Nord, Al-
buixech, Foios i Albalat dels Sorells 
tenen en comú una línia de costa 
malmesa per l’efecte de l’activitat 
humana, sobretot pels últims 70 
anys (ampliacions recurrents del 
port de València, manca d’aportació 
de sediments de barrancs i rius, im-
pacte de les grans infraestructures, 
etc). Si a més a més, afegim el pro-
jecte de la nova ampliació del port 
de València i les conseqüències, 
cada dia més evidents, del canvi cli-
màtic, segurament es farà irreversi-
ble la recuperació de la franja costa-
nera i, per tant, una franja litoral de 
bona part de la comarca.
  Alarmats i preocupats per aques-
ta situació de contínua degradació 
conjunta que pateixen i compartei-
xen els tres municipis, el passat di-
jous els alcaldes d’Albuixech, Josep 
Vicent Andreu; de Foios, Sergi Ruiz; 
i Albalat dels Sorells, Nicolau Clara-
munt, s’han tornat a reunir per a fer 
un pas més en la línia del que porten 
treballant des de fa mesos.
Els fons de recuperació europeus, 
coneguts com a fons “Next Gene-
ration”, contempla més de 2.000 
milions d’Euros per a “preservació 
del litoral i recursos hídrics”, en una 
primera fase. En conseqüència, els 
tres alcaldes dels municipis afec-
tats, coincideixen en assenyalar 
què: “hi estem assentant les bases 
de l’estratègia conjunta que hem de 
treballar per a fer possible l’arribada 
de part d’eixes inversions”,
  Els tres alcaldes mantingueren una 
reunió de treball per a seguir amb 
la definició de l’estratègia a seguir 
els pròxims anys. La recuperació 
del litoral, com a projecte de futur 
compartit, “ha d’anar més enllà dels 
governs municipals de torn”, al ma-
teix temps que, tots tres convenen 
que: “és un projecte de futur que ha 
de superar les conjuntures i circum-
stàncies polítiques: el patrimoni na-
tural i l’ecosistema dels nostres mu-

nicipis és el que hem de preservar 
per a les generacions futures”.

Recuperació del litoral
I és que la recuperació del litoral i de 
la línia de costa dels tres municipis 
de l’horta nord és una tasca ineludi-
ble i inqüestionable per als respec-
tius responsables polítics i els seus 
equips de govern.
  Josep Vicent:, “ens hem reunit tam-
bé per a concretar amb empreses i 
institucions per a fer un estudi pre-
vi a la regeneració; amb l’objectiu 
de restituir el litoral com fa 50 o 60 
anys; si s’ha regenerat Massalfassar 
i Meliana; és possible que nosaltres 
també ho aconseguim...”
 Nicolau Claramunt: “hem 
d’encomanar dos estudis, un de 
l’UPV i altre a una empresa: Amb la 
UPV volem entrar en un projecte per 
fer una barrera d’escull artificial per 
a evitar l’erosió ràpida de les costes 
amb l’empresa estudiarem la viabi-
litat de la regeneració del nostre li-
toral”.
  Sergi Ruiz: “Es tracta d’un projec-
te molt ambiciós i necessari: hem 
de ser capaços d’implicar la resta 
d’AAPP i altres organismes i institu-
cions perquè ens ajuden. I sobretot, 
fer veure a l’autoritat portuària de 
València que assumisca part de la 
responsabilitat pel deteriorament de 
la costa, per la seua activitat durants 
els darrers anys...”

ES PRESENTEN A LES AJUDES EUROPEES

La platja es va convertir en una escullera amb la V21

Els alcaldes de les tres poblacions afectades.

L’Ajuntament d’Alboraia va 
establir la temporada pas-
sada un Pla de Contingèn-

cia enfront del Coronavirus per 
a unes platges segures. Enguany 
també s’utilitzarà per a establir 
els protocols a aplicar en qüestió 
d’organització, neteja i seguretat.
 Els treballs d’anivellament 
de l’arena i preparació de 
l’equipament s’estan realitzant 
a les platges *alborayenses per a 
tindre’l tot llest.
   Equips de salvament i socorrisme
S’han realitzat les proves per a la 
contractació de 22 socorristes, 4 

patrons d’embarcació i una perso-
na al comandament de la coordi-
nació. Els i les aspirants a socorris-
tes han realitzat proves de selecció 
com a natació, carrera i Reanima-
ció Cardio Pulmonar.
 També es contractarà 4 Tècnics 
d’Emergències Sanitàries i 4 Di-
plomades Universitàries en In-
fermeria. Miguel *Chavarría Díaz, 
alcalde d’Alboraia, ha donat hui la 
benvinguda a l’equip i ha agraït el 
seu treball per a fer la temporada 
de bany segura un any més.
 A partir del 15 de maig ja hi haurà 
servei de socorrisme i salvament 

L’AJUNTAMENT D’ALBORAIA JA VA ESTABLIR LA 
TEMPORADA PASSADA UN PLA DE CONTINGÈNCIA 
PER A UNES PLATGES SEGURES

Comença la temporada 
de bany a les platges de la 
Patacona i Port Saplaya

els caps de setmana, que passarà a 
ser ininterromput a partir del 31 de 
maig. La Policia Local d’Alboraia 
també reforçarà la seua presència 
a les platges, com és habitual amb 
l’arribada de la nova temporada.
  Les instal·lacions temporals (du-
txes, passarel·les, etc.) i els «quios-
quets», començaran el seu mun-
tatge el dia 15 de maig, i estaran 
disponibles fins al 15 d’octubre. Es 
disposarà unes passar-los més am-
ples i accessibles en alguns punts 
de les platges.

Neteja
D’altra banda EGUSA S.L.O incor-
porarà a 12 persones més en el seu 
Pla d’Ocupació 2021, per a donar 
suport a la neteja a les platges, ac-
cessos, camins, parcs i passejos 
marítims. També s’augmentaran 
els contenidors a les platges.
  Un altre reforç a la seguretat ha 
sigut la instal·lació d’una línia 
d’abalisament al costat de l’espigó 
de *Port *Saplaya, per a evitar que 
la gent s’endinse en zones amb co-
rrents perillosos.
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La platja Nord de la Pobla 
de Farnals ha recuperat la 
Bandera Blava, un reconei-

xement atorgat per la Federació 
Europea d’Educació Ambiental 
basat en criteris com la qualitat 
de l’aigua, la neteja de l’espai, la 
presència de serveis sanitaris, la 
seguretat, la informació aportada 
al visitant o les iniciatives de cons-

cienciació ecològica que es desen-
volupen.
  L’alcalde, Enric Palanca, ha 
mostrat la seua satisfacció per 
la recuperació d’aquest distintiu 
“que torna a posicionar la nostra 
platja com a referent turístic co-
marcal” i que ha estat fruit d’un 
intens treball realitzat per part 
de l’Ajuntament per a solucio-
nar el problema dels abocaments 

d’aigües residuals a través d’una 
séquia que recull les restes fecals 
d’altres municipis. “L’any passat 
ens retiraren la Bandera Blava de 
la platja Nord per una situació 
estructural de la comarca, però 
hem fet els deures amb la creació 
d’un filtre verd que desvia possi-
bles vingudes d’aigües amb alta 
concentració de bactèries fecals 
cap a una zona inundable d’uns 

LA PLATJA DE LA POBLA I LA DE PUÇOL SÓN LES ÚNIQUES DE LA 
COMARCA QUE TENEN LA DISTINCIÓ

La platja Nord de la Pobla de 
Farnals recupera la Bandera Blava

Redacció

Un viento perfecto para la navega-
ción de los catamaranes hizo gala 
en Pobla Marina este mayo donde 
compitieron los mejores regatistas 
autonómicos en las modalidades 
Clase A, F18, Hobie 16 e Interse-
ries. La clasificación de los Clase 
A estuvo liderada por Rafa Gómez. 
eis regatistas componían la lista 
de inscritos de los F18 que tuvo 
un claro protagonista: Robert Fl-
inheer. En los Hobie 16 despuntó 
Marc Jovani y los Interseries tam-
bién tuvieron dominio absoluto 
de un regatista: Marc Verdaguer.

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals avança amb el procés 
de les inversions participati-

ves 2021, per al qual es destinaran 
un total de 80.000 euros. Després 
de dur a terme la fase de presen-
tació de propostes i la de viabilitat, 
en la qual passaren 24 dels 55 pro-
jectes proposats per la ciutadania 
(atenent a la seua viabilitat tècnica, 
econòmica i jurídica), ara el procés 
es troba en fase de deliberació. 
Així, fins al 16 de maig es donaran 
a conèixer als veïns i veïnes els pro-
jectes que són viables 
  Per a aquest propòsit s’han pro-
gramat dos tallers virtuals (via 
Zoom) el dimarts 11 i el dijous 
13 de maig a les 19 hores. En ells 
s’explicaran en detall els 24 projec-
tes que passen a la fase de votació. 
“Volem que tots i totes tinguen la 
màxima informació possible sobre 
aquestos projectes, així com expli-
car-los com serà la fase de votació”, 
ha assegurat Sergio Cebrián, regi-
dor de Participació Ciutadana. A 
més, l’Ajuntament té previst repar-
tir un complet follet explicatiu per 
totes les cases del municipi.
  Aquesta última fase de votació se 
celebrarà del 17 al 24 de maig. Les 
persones empadronades majors 
de 16 anys podran valorar els pro-

jectes que més els agraden, amb 
un total de 10 punts que reparti-
ran com consideren entre les 24 
propostes. La votació es realitzarà 
mitjançant la plataforma www.la-
pobladefarnals.governalia.es , o bé 
en els punts físics habilitats en els 
dies i hores oportunes. 

Propostes
Entre les propostes del nucli del 
poble es troben arreglar el pipican, 
millorar la Plaça Sant Fèlix, posar 
fonts al carril ciclopeatonal o crear 
un mural de dones rellevants. Pel 
que fa al nucli de la platja, algu-
nes de les propostes són eliminar 
barreres arquitectòniques, po-
sar càmeres de vídeo-vigilància, 
instal·lar punts de recàrrega de pa-
tinets elèctrics o renovar i ampliar 
els parcs infantils. 
  El Sergio Cebrián s’ha mostrat 
“molt orgullós amb la implicació 
general dels nostres veïns i veïnes 
durant tot el procés, malgrat la si-
tuació atípica que estem vivint en 
els últims mesos a causa de la pan-
dèmia”. “Esperem que tots i totes 
s’animen a participar en la fase de 
votació, ja que considerem de vital 
importància conèixer les necessi-
tats reals del nostre poble i invertir 
en elles”, ha conclòs el regidor.

La regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de la Pobla de Farnals 
ha lliurat esta setmana dos lots de 
menjar no perible a les agrupacions 
locals de Cáritas, ubicades en el po-
ble i en  la platja del nostre muni-
cipi, donat que les prestatgeries de 
Cáritas es trobaven molt buides. 
  CaixaBank, a través d’una aporta-
ció econòmica de la Fundació “la 
Caixa”, ha mostrat el seu suport al 
projecte de l’Ajuntament de lliura-
ment de menjar de Càritas en la Po-
bla de Farnals que té com a objectiu 
resoldre les necessitats bàsiques 
més immediates per a les famílies 
més desafavorides. 
 L’entitat social ha rebut una 
col·laboració de 5.000 euros.  Amb 
aquesta iniciativa  l’Ajuntament 
també contribueix a reactivar el 
teixit econòmic local, donat que la 
compra de tots els productes s’ha 
realitzat a les botigues de la pobla-
ció. Te doble sentit , “promocio-
nar el comerç de proximitat és una 
prioritat de l’Ajuntament i aquestes 
injeccions econòmiques són molt 
ben rebudes pels botiguers locals”, 
ha afegit la regidora Marí Carmen 
Benlloch.

LA POBLA DE FARNALS
LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I 
CAIXABANK COL·LABOREN 
AMB CÀRITAS AMB DONACIÓ 
D’ALIMENTS

ES PODRÀ VALORAR UN TOTAL DE 24 PROJECTES

Del 17 al 24 de maig el veïnat 
votarà els projectes de les 
inversions participatives 

POBLA MARINA ACOGE EL TÍTULO AUTONÓMICO DE CATAMARANES

3.000 metres quadrats, un filtre 
verd natural” ha explicat Palanca. 
Per a implantar este sistema s’han 
invertit 40.000 euros procedents 
d’una subvenció de la Direcció 
General d’Aigües, que es com-
pletarà amb una altra ajuda de 
l’administració autonòmica.

Juny 
La temporada d’estiu a la Pobla de 
Farnals va començar el 12 de juny. 
La regidoria d’Obres i Serveis, jun-
tament amb la de Turisme, es tro-
ba enllestint els últims detalls per-
què tots els serveis i equipaments 
estiguen a punt per a la campanya 
estival. “Hem construït un nou 
bany adaptat d’ús exclusiu per a 
les persones usuàries del punt ac-
cessible de la Platja Nord hem ad-
quirit una passarel·la de tela que 
arribarà fins l’aigua per a facilitar 
la seua entrada”, ha explicat Maria 
Victoria Prieto, regidora delegada. 
A més de les tasques habituals per 
a preparar la temporada turística, 
enguany també s’ha pintat la Pos-
ta Sanitària i l’Oficina de Turisme. 
“Tenim moltes ganes d’encetar la 
campanya i rebre als veïns i visi-
tants a les nostres platges, tant la 
Nord com la de Pobla Marina, on 
cada any realitzem més inversions 
per a la Bandera Blava, també en 
el litoral sud del nostre poble”, ha 
afegit Prieto.
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2.852 habitantes. A partir de aquí 
es cuando en el catastro de Massa-
magrell aparece en 1880 la referen-
cia a la Cueva Mansergas. Las ca-
sas cueva surgieron por necesidad, 
para ser usadas como vivienda. La 
única que se conserva actualmente 
es la Cueva Mansergas. Está situa-
da en el número 54 de la avenida 
Serra, en el barrio de la Magdalena.

Características de las cuevas
Durante años los propietarios vi-
vieron en ellas como verdaderas 

casas. Además, daban el bienestar 
necesario en verano y el justo ca-
lor en invierno. Este tipo de cuevas 
eran necesarias porque bastaba 
con conseguir una pequeña super-
ficie en alquiler o comprada a un 
bajo precio y se cavaba un subte-
rráneo que se podía ensanchar y 
profundizar a modo de laberinto.

La calidad de terreno favorecía 
su construcción ya que la roca es 
compacta e impermeable, blanda 
al pico y se endurece con la acción 

atmosférica. Solían construirse 
en 4 años. Se adaptaron como si 
de una vivienda contemporánea 
común se tratara. Los muros eran 
para alhacenas, tenían salida de 
humo y un patio interior despro-
visto de techo para aprovechar la 
luz, la ventilación y hacer al mismo 
tiempo uso de corral. Por fuera se 
distingue la chimenea de tiro, ele-
mento característico de las cuevas 
y una oquedad de forma poligo-
nal irregular. La vivienda o cueva 
constaba de dos plantas.

Massamagrell es un municipio de 
l´Horta Nord, uno de los que más 
ha crecido en las últimas décadas. 
Sin embargo, esta localidad carac-
terizada por sus fiestas, tradiciones 
y cultura tiene un vestigio que mu-
chos otros municipios no tienen. 
Me atrevo a decir que junto con 
Paterna es el único municipio que 
conserva una de aquellas vivien-
das tan peculiares como son: las 
cuevas. 

Paterna es ciudad por excelencia 
de las cuevas, de su patrimonio y 
cultura, pero aun así Massamagrell 
es medalla de bronce pues resalta 
en l´horta Nord como el único mu-
nicipio, después de Paterna, que 
alberga una cueva, eso sí protegida 
desde el último PGOU. La zona de 
les coves pertenece a esta locali-
dad como tal, como barrio, como 
si fuera Cuiper de Foios o Roca de 
Meliana; la historia del barrio de 
les coves o Barri de la Magdalena 
es tan peculiar como su única cue-
va que además hoy por hoy está 
siendo reformada para ponerse a 
vivir los hijos de los propietarios 
de la cueva. 
 
Su historia se acerca al 1271 cuan-
do se otorgó carta-puebla, tenien-
do el dominio la Orden de Cala-
trava. En 1392, el rey transfirió los 
derechos que conservaba a Rai-
mundo Boïl, cuya familia obtuvo 
años después, en 1426, también 
los de Calatrava y once años más 
tarde la jurisdicción criminal. El 
marqués de Dos Aguas fue su úl-
timo señor territorial. Tenía 105 
casas (500 habitantes) en 1646, 
casi medio siglo después de que 
los moriscos fueran expulsados. 
En 1794, contaba ya con 230 casas 
(más de 1000 habitantes). Un siglo 
más tarde, en 1897, la población se 
había casi triplicado, alcanzando 

de historia

 LES COVETES DE MASSAMAGRELL:

MARCA DE SU HISTORIA
Texto y fotos: Redacción

Sobre los años 40 la historia de es-
tas cuevas va desapareciendo pues 
se forjó implícita una obra social 
principalmente para la clase obrera 
y humilde. Los capuchinos hicie-
ron de esta zona un lugar amable y 
contaron desde el primer momen-
to con el apoyo del ayuntamiento. 
El legado de éstas se remonta a que 
en el municipio se han encontrado 
restos de época romana en la loma 
de Baiona, cerca del límite con 
Museros. Sin embargo, el origen 
del núcleo actual de Massamagrell 
data de época andalusí. Fue una 
alquería que, tras la conquista, fue 
concedida por el rey Jaime I a San-
cha Pérez de Aguilar en 1238, pero 
luego se la cambió por otra y dio la 
de Massamagrell a Sánchez Vera, 
Pedro Eximén y Fortún Sánchez.

Nuevas casas 
Con el trabajo de los capuchinos 
fueron desapareciendo las cuevas 
y se fue construyendo un núcleo 
pequeño urbano, con casitas bajas 
que tomaron el nombre de barria-
da de la Magdalena. Se fue estable-
ciendo la luz eléctrica, agua potable 
y se fue construyendo el sanea-
miento de sus calles. Se amplían 
la calzada y se mejora el tráfico 
rodado. Fue exactamente en 1959 
cuando se comienzan a levantar 
este grupo de viviendas; las obras 
corren a cargo del Patronato de San 
Francisco de Asís de los Hermanos 
Capuchinos y el numero de hoga-
res fue de cerca de 50 casas luego 
se llegarían a ampliar hasta 140 ca-
sas más; asípues, fue como fueron 
desapareciendo las cuevas hasta la 
actualidad que solo queda una de 
propiedad privada y que se está re-
habilitando y trabajando para ha-
cer uso de una nueva vivienda. Les 
coves o la Cova de Massamagrell es 
todo un legado de los que nuestros 
antepasados fueron.

Las cuevas tenían un patio interior que aprovechaban para la entrada de luz. En la imagen de la derecha, una escalera que subía a un piso superior.

Una cueva con la típica chimenea de tiro característica de les coves de Massamagrell Historia de Massamagrell recoge información sobre las cuevas
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Más de 500 usuarios se 
han descargado, en solo 
unos días, la aplicación 

para móviles EMTRE, disponible 
para toda la ciudadanía del área 
metropolitana de València. Una 
vez instalada en el teléfono móvil, 
pueden utilizarla para identificar-
se cuando vayan a un ecoparque, 
fijo o móvil, y quedará registrado 
su historial de visitas de residuos 
depositados. Con estos datos, la 
Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos podrá 
aplicar en el futuro bonificaciones 
en la tasa TAMER a los ciudadanos 
y ciudadanas que más y mejor re-
ciclen.
   Los usuarios pueden descargar-
se la aplicación escaneando con el 
teléfono móvil los códigos QR que 
encontrarán en la página web de 
la EMTRE. También hay un enlace 
para que los usuarios del sistema 
Android lo puedan hacer a través 
de Google Play. 
   Los que tengan un dispositivo 
con el sistema iOS harán la des-
carga y la instalación desde la App 
Store de Apple. Una vez instalada, 
se tienen que dar de alta con el nú-
mero de contrato que aparece en 
el recibo del suministro de agua 
donde figura la tasa TAMER y el 
DNI asociado a dicho contrato. 
Automáticamente, la aplicación 
EMTRE generará un código QR 
en la pantalla del teléfono que po-
drán mostrar a la entrada de cual-
quier ecoparque del área metro-
politana para identificarse. 
   Este código QR puede compar-
tirse con los miembros de la uni-
dad familiar asociados al contrato 
de agua de la vivienda, de forma 
que todas las visitas de todos los 
miembros de la unidad familiar 
pueden contribuir a registrar los 
productos depositados en el eco-
parque. La identificación también 
se podrá hacer a través de la tec-
nología iBeacon, una forma de 
transmisión inalámbrica basada 

ES GRATUITA Y SE PUEDE DESCARGAR DESDE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD METROPOLITANA

La aplicación EMTRE para móviles 
ayuda a reciclar y permitirá obtener 

bonificaciones en la tasa TAMER

Redacción

en una versión de Bluetooth que 
consume menos energía. De esta 
manera, se evita el riesgo de con-
tagio de la Covid-19 por un con-
tacto próximo.
  Los operarios que trabajan en es-
tas instalaciones disponen de una 
versión profesional que les facili-
tará el registro de las entradas, las 
salidas y las posibles incidencias. 
Los datos que se recojan serán de 
mucha utilidad para diseñar es-
trategias de reciclaje de cara a la 
minimización de los residuos y a 
la transición hacia una economía 
circular. Todo ello forma parte de 
un proyecto más ambicioso, que 
incorpora las últimas tecnologías 
de la información al proceso de 
gestión y valorización de los resi-

duos que se depositan en los eco-
parques.
   Para el presidente de la EMTRE 
y vicealcalde de València, Sergi 
Campillo, “esta aplicación nos 
permite informatizar las entradas 
de residuos en toda la red de eco-
parques y permitirá a los vecinos 
i vecinas poder ir y registrar todos 
los residuos depositados de forma 
que podremos aplicar descuentos 
en el futuro”.

Bonificaciones en la tasa TAMER
Además de identificarse en los 
ecoparques con la aplicación EM-
TRE, cada usuario podrá consultar 
su historial de reciclaje, que servirá 
para aplicar las bonificaciones en 
la tasa TAMER a las personas que 

hacen una gestión responsable de 
sus residuos. La entidad metropo-
litana ha aprobado la puesta en 
marcha de una comisión para el 
estudio de la tasa que se cobra por 
el tratamiento de residuos donde, 
entre otros asuntos, se estudiarán 
las posibles bonificaciones y la 
forma en que se aplicarán. 
   La entidad analizará los datos 
que se vayan recogiendo a lo largo 
de 2021 a medida que los usuarios 
hacen uso de la aplicación y, a 
partir de 2022, comenzarán a apli-
carse las bonificaciones.

Buscador de ecoparques y de re-
siduos
La aplicación EMTRE también tie-
ne otras utilidades. Los usuarios 

encontrarán una información de-
tallada de los 20 ecoparques fijos 
que gestiona la entidad a lo largo 
de toda el área metropolitana, con 
los horarios y la georreferencia 
para poder localizarlos a través del 
navegador. 
  También proporcionará de for-
ma actualizada en tiempo real la 
ubicación de la red de ecoparques 
móviles de la EMTRE. En la aplica-
ción también se han incorporado 
los ecoparques móviles de los mu-
nicipios del área metropolitana 
que gestionan un servicio propio, 
como València, Catarroja o Xirive-
lla, tanto para la localización como 
para identificarse y obtener bonifi-
caciones en la tasa TAMER.

Aplicación 
La aplicación incluye además una 
base de datos con más de un millar 
de residuos diferentes, que contie-
ne información útil de dónde se 
deben depositar para un reciclaje 
correcto. La lista se puede ampliar 
periódicamente con las aportacio-
nes y consultas de los usuarios.
Este sistema informático permi-
te la trazabilidad de todo lo que 
se recoge en los ecoparques de la 
EMTRE: cuándo entra, dónde se 
tira y qué gestor se encarga de su 
reciclaje. También aporta infor-
mación muy valiosa sobre cómo 
administramos nuestros residuos 
y que será de gran utilidad para 
mejorar la gestión de los ecopar-
ques en el futuro.

Usuaría y trabajadora de la EMTRE utilizando la aplicación móvil

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.
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ALBORAIAALAQUÀS ALBAL ALBALAT DELS SORELLS ALBUIXECH ALCÀSSER

ALDAIA ALFAFAR ALFARA DEL PATRIARCA ALMÀSSERA BENIPARRELLBENETÚSSER

BONREPÒS I MIRAMBELL BURJASSOT CATARROJA EMPERADOREL PUIG FOIOS

MELIANA MISLATA MONCADA MUSEROS PAIPORTAMASSANASSA

PATERNA PICANYA PICASSENT PUÇOL QUART DE POBLET RAFELBUNYOL

LA MILLOR INFORMACIÓ DEL TEU MUNICIPI EN

www.elmeridiano.es

síguenos también en

ROCAFORT SEDAVI SILLA TAVERNES BLANQUES TORRENT

GODELLA LLOC NOU DE LA CORONA MANISES MASSALFASSAR MASSAMAGRELLLA POBLA DE FARNALS

VINALESA XIRIVELLA



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

EDICIÓ nº 016 - MAIG 2021

ALBORAIA

MES
maig / junyMAIG I JUNY

Activitats Extrascolars de l’Espai Jove

MULTIESPORT
Platja de La Patacona
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
Audiovisual
De 3 a 18 anys

Tots els divendres de Maig i Juny
SKATE O LONGBOARD
PARKOUR
Frontó CEIP Cervantes
De 5 a 18 anys

Places gratuïtes i limitades
Més informació al 673 696 005 o al 
e-mail: cij@alboraya.com

Amb la primavera una 
infinitat de flors comencen 
a veure la llum i a omplir de 
color i d’olor els camps. No 
obstant això, no és l’única 
estació en què podem 
gaudir del seu colorit, ja 
que a l’estiu també floreixen 
altres tantes. Precisament, 
els mesos de maig i juny són 
l’època ideal per començar 
a plantar-les, ja que les 
condicions climàtiques són 
ja favorables perquè creixen 
fortes i sanes. Entre aquestes 
flors estiuenques, trobem 
preciositats com els clavells, 
zinnias, begònies i gladiols, 
totes elles d’un colorit d’allò 
més variat.

Què vos sembla si plantem 
unes llavors?
En qualsevol botiga de 
jardineria trobaràs llavors de 

flors d’estiu. Assegura’t de 
comprovar el mes adequat 
per sembrar-les i el mes de 
floració.

Com les sembre?
Encara que hi ha varietats que 
poden sembrar directament a 
la terra, el més adequat és fer-
ho en planters i esperar que 
les plantetes germinen i es 
desenvolupen una miqueta 
abans de trasplantar al jardí.

Necessite:
Substrat especial per a 
planters. Planters: són petits 
recipients de paper gruixut 
o safates de plàstic amb 
diversos compartiments, 
amb forats en el fons, per a 
un correcte drenatge. També 
pots trobar-los en botigues 
especialitzades.

El procés de plantació és 
senzill, però et caldrà saber 
un parell de trucs: col·loca 
una tercera part del substrat 
en els recipients planters 
sense realitzar cap tipus de 
pressió.
Introdueix la llavor 
corresponent. L’ideal és 
dipositar un única llavor en 
cada compartiment.
Recobreix amb una 
capa de substrat per 
omplir completament els 
compartiments del planter. 
Ara si, pressiona lleugerament 
perquè la superfície quede 
més compacta i resistent al 
reg.
Ja tens les teues llavors 
plantades, ara, depenent de 
la flor que hàgem plantat 
regarem les llavors com 
corresponga i esperarem que 
vagen creixent

RECEPTA:

Falses mini pizzes de 
carabasseta
Ingredients 
-  carabasseta
-  oli
-  tomaca
- mozzarella
-  pebre negre
-  alfàbega/orenga

La carabasseta en aquest cas 
ens serveix com a base perfe-
cta per a coronar amb salsa 
de tomaca, mozzarella i un 
toc d’orenga i alfàbega, els 
ingredients més clàssics de 

En el mes de les flors, 
plantarem llavors

la pizza. Podriem ficar una 
mica de pernil o fins i tot un 
xampinyó laminat.

Elaboració
Calfem una mica d’oli d’oli-
va en una paella o planxa 
antiadherent per daurar les 
carabassetes per totes dues 
cares.

Cobrim cada porció amb sal-
sa de tomaca, una mica de 
formatge ratllat o picat, i ter-
minem el plat amb alfàbega i 
orenga al gust. Gratinem en el 
forn o en el microones abans 
de servir i assaonem amb un 
colp de pebre negre.
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