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Quan ara fa catorze anys es va 
aprovar la Llei 52/2007, denomi-
nada de Memòria Històrica, es 

va donar un primer gran pas per a la dig-
nificació de la memòria de les persones 
i de les famílies que van patir la repres-
sió durant els anys de Dictadura militar, 
creant eines normatives per a reparar 

Fa un parell de mesos, quan hi 
havia tancament perimetral en 
la Comunitat Valenciana, des 
de El Meridiano realitzem un 
especial que portava per títol 
‘Sense eixir de l’Horta”. Un re-
corregut per la comarca on ex-
plicàvem els diferents paratges 
i espais naturals per a gaudir a 
un pas de casa.

Ara, mesos després, sense tan-
cament perimetral, però amb 
una incidència a l’alça, toc de 
queda en més de 20 poblacions 
de l’Horta, i en plena tempora-
da estival pren encara més for-
ça el nostre lema ‘Sense eixir de 
l’Horta’.

En aquest número portem di-
ferents articles on parlem del 
potencial de les nostres plat-
ges, els secrets que s’amaguen 
ocults a la mar o un entranyable 
reportatge de com gaudien les 
vacances les nostres anteriors 
generacions.

L’equip de El Meridiano espera 
que passen unes bones vacan-
ces sempre amb prudència i 
sentit comú. Ja saben que po-
dran seguir l’actualitat diària 
en www.elmeridiano.es i ens 
tornem a veure amb el periòdic 
imprés el 26 d’agost.

Gaudisquen de l’estiu.   

Sense eixir 
de l’Horta

Silvia Tormo
Directora El Meridiano

EDITORIAL

Democràcia, llei i 
memòria 

Juanjo Civera Bendicho
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de la Conselleria

d’Educació, Inves-
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alguns dels danys causats per la bar-
bàrie governamental. Passat tot este 
temps, dita Norma era una Llei que ca-
lia actualitzar per a dotar de més me-
canismes suficients i reparar una de 
les anomalies democràtiques que més 
ens deuria d’enrojolar com a Estat. 
     Amb el projecte de la Nova Llei 
de Memòria Democràtica, presen-
tat esta setmana en les Corts Gene-
rals, s’esmenen els precs plantejats a 
l’anterior Llei i es cerca l’eliminació 
d’eixa anormalitat democràtica pati-
da durant dècades, assegurant que la 
memòria de les víctimes representa 
un inexcusable deure moral en la vida 
política i en la qualitat democràtica, 
basant-se en la màxima que l’oblit no 
és una opció. 
   L’esperada nova Llei es vertebra en-
torn als principis internacionals del 
dret humanitari -reclamat durant anys 
per Nacions Unides a Espanya- i ar-
ticula l’acció pública al voltant de les 
víctimes de la Guerra Civil i la Dicta-
dura franquista i de la seua dignitat, 
adquirint una clara Responsabilitat 
d’Estat sobre les víctimes desaparegu-
des i assumint el lideratge de la seua 
cerca. 
  En els anys que la nova Norma duu 
treballant-se s’ha escoltat a associa-
cions memorialistes, familiars i ex-
perts en la matèria que han enriquit el 
text, al proposar mesures per al reco-
neixement i reparació de la nul·litat de 
les sentències, la creació d’un cens de 

víctimes i d’un banc nacional d’ADN 
de víctimes. 
   Així mateix, la Llei posa en valor el 
paper actiu i singular de les dones es-
panyoles com a protagonistes d’una 
llarga lluita per la Democràcia, repa-
rant i reconeixent les formes de repres-
sió o violència que van sofrir durant la 
Guerra Civil i la Dictadura. 
   En relació amb el deure de memòria 
com a garantia de no repetició, la me-
mòria democràtica serà contingut cu-
rricular en els centres educatius i es 
donarà un impuls als programes de 
divulgació que incloguen el relat de les 
víctimes. 
    La resignificació del Valle dels Caí-
dos, la retirada dels símbols i dels tí-
tols concedits contraris a la memòria 
democràtica i l’extinció de fundacions 
o associacions que realitzen apologia 
al franquisme són novetats de la nova 
Llei. També ho és el fet que la norma 
compte amb un règim sancionador, 
que podrà multar amb fins 150.000 eu-
ros a les Administracions que perme-
ten actes públics d’exaltació o home-
natge a la dictadura o a les persones 
que atempten contra fosses o contra 
els anomenats “llocs de memòria”. 
    Tenim enfront de nosaltres una bona 
oportunitat per a demostrar que el 
país en el que convivim totes i tots és 
cada dia més fort, democràtic i equi-
tatiu, al promulgar lleis que fomenten 
el respecte i la reparació de situacions 
democràticament anòmales.

Els historiadors, historiadors de 
l’art i l’arquitectura, arquitectes, ar-
queòlegs, restauradors i paisatgistes 
ens enfrontem a diari amb els que-
fers propis de les nostres especiali-
tats des del plànol pròpiament teòric 
fins el de la seua praxi, la qual cosa 
redunda en un major coneixement 
dels edificis objecte d’estudi i inter-
venció. Molts d’ells de caràcter públic 
i d’antiguitat més que centenària.

A tall d’exemple, les esglésies i els 
edificis religiosos, els castells-palaus, 
les torrasses o alqueries que a l’Horta 
es conserven, sovint erigits des del 
segle XIV en avant, constitueixen un 

patrimoni cultural mai suficientment 
valorat per la seua funcionalitat a ho-
res d’ara i perquè, generació rere ge-
neració, se’ls ha conegut tal qual ara 
els contemplem, en línies generals. 
Des d’aquell temps medieval fins els 
nostres dies han patit nombroses in-
tervencions més o menys profundes 
que els ha permès adaptar-se a les 
noves modes estilístiques com tam-
bé a les necessitats canviants de cada 
localitat, sent enderrocats i alçats de 
nova planta en moltes ocasions, am-
pliats o reformats.

El ben cert és que eixes construc-
cions són les que doten de caràcter 

Quant duraran els nostres 
monuments centenaris?

Albert Ferrer - Universitat de València

els nostres pobles en els inicis de 
la tercera dècada del segle XXI. No 
podem imaginar-nos Paterna sen-
se la seua torre, Foios sense el seu 
campanar, Albalat dels Sorells sense 
la seua fortalesa, Massamagrell sen-
se la seua església, El Puig de Santa 
Maria sense els seus monestirs, Bur-
jassot sense les Sitges, Alboraia sense 
l’alqueria del Magistre, Torrent sense 
la seua torrassa, Picassent sense la 
torre Espioca o Alaquàs sense el seu 
palau. Podríem seguir en tots i cadas-
cun dels nostres llocs de residència i 
no acabaríem d’esmentar-ne d’altres 
més, afortunadament.

Tant és així, a pesar de les doloroses 
pèrdues i del creixement desmesurat 
dels nuclis urbans, que no hi ha po-
ble o llogaret de l’Horta que no estiga 
arrelat a aquesta memòria històrica, 
permanentment viva i en ús. Una 
mena de carta d’identitat que, junta-
ment amb el sistema hidràulic anda-
lusí-cristià, la xarxa viària històrica i 
l’horta i el secà que es resisteixen a 
defallir a pesar de lamentables am-

putacions, a més del patrimoni in-
tangible/immaterial que encara 
sobreviu, segueix fent-nos partícips 
d’una realitat gairebé mil·lenària.

Sovint me pregunte quant de temps 
podrem gaudir d’aquesta normalitat, 
atès que en els darrers quaranta anys 
hem vist com aquest ecosistema s’ha 
transformat radicalment alterant un 
difícil equilibri secular transmès de 
generació en generació. Testimonis 
que encara ens parlen d’altres temps 
en la nostra quotidianitat, sense ne-
cessitat dels llibres d’història ni geo-
grafia, tampoc de manuals d’història 
de l’art i arquitectura en què la im-
mensa majoria d’aquests monu-
ments naturals-artificials apareixen 
de forma testimonial. Quants anys 
més, o centúries, aguantaran aquests 
edificis en harmonia amb un medi en 
constant transformació i expansió? 
Ho hem pensat alguna vegada?

Els pobles de l’Horta s’han vulgarit-
zat fins a extrems difícils d’assumir 
avui perquè s’han confós el progrés, 

la tecnologia i el confort –la (post)
modernitat, vaja- amb el creixement 
desmesurat mentre s’agredien amb 
sanya els trets que ens feien dife-
rents, ni millors ni pitjors, senzilla-
ment nosaltres. És hora ja –i no sé 
si arribem a temps- de replantejar-
se moltes coses, sobretot la darrera 
oportunitat de poder conservar un 
paisatge sense el qual no seríem no-
res, i deixarem de fer-se grans amb la 
creença errònia de viure millor pel 
fet de ser-ne més, amb una major 
contaminació, un consum excessiu 
de recursos hídrics i elèctrics, una 
massa de vehicles insultant, l’excés 
de xarxes de comunicació o jardins 
innecessaris de gespa succedanis de 
l’únic que resta en ús i és alhora pro-
ductiu des d’època andalusí, al remat 
el més gran monument (permeteu-
me l’expressió) que ens llegà l’al-
Andalus i que, des d’altres paràme-
tres, competeix -encara que no ens 
ho creiem- amb joies mundialment 
conegudes d’aquella civilització com 
la mesquita de Còrdova o l’Alhambra 
de Granada.

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:
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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.

En los últimos 10 años la 
sociedad musical Unión 
Musical de Mislata y sus 

grupos han sido invitados para 
representar a Valencia en nume-
rosos países, algunos de ellos son: 
Horsens (Dinamarca), Bolzano 
(Italia), Cerdeña (Italia) Namur 
(Bélgica),Insbruc (Austria).
   Cabe destacar los conciertos rea-
lizados en México, concretamente 
en Monterrey, Mérida y la isla de 
Cozumel. Ésta última invitó a la 
Banda de Música UMMI a repre-
sentar a España en el concierto 
del 500º aniversario de la llegada 
de los Españoles a tierras ameri-
canas.
  “No dejan de llegar ofertas y pro-

puestas para realizar conciertos 
en el extranjero”, nos comenta su 
departamento de Relaciones Ins-
titucionales.

Formación
Cuenta con varios centros educati-
vos; un centro de estudios oficiales 
de música, el Liceu de Música Ciu-
tat de Mislata, y Píccolo, escuela 
de música. Todos ellos ejemplares 
en lo que refiere a la más avanzada 
tecnología y calidad educativa que 
hoy día existente. Cuenta con un 
método de estudio propio, All Mo-
zart Method, que han exportado 
por toda España y Latinoamerica. 
Estos centros generan un motor 
imparable de músicos de todas 
las edades y que comprenden 16 
agrupaciones bandísticas, orques-

tales, música moderna y otros gru-
pos de diferentes formatos. 
  Esta banda de Mislata, comenzó 
su andadura en el año 2006 bajo 
la dirección de Jose Luis Civera. Ya 
en aquellos años se dejaba ver lo 
que iba a ser una formación mo-
derna, actual, con un pensamien-
to abierto y que venía para cam-
biar un modelo que, para ellos, 
estaba anticuado en las bandas de 
música. 
  Prueba de ello, son los espectá-
culos que se realizaron a partir del 
2007, se sucedieron piromusicales   
y más de una veintena de espec-
táculos de gran formato, entre los 
que cabe destacar Oberto, Pankra-
tor, New Age, Apolo, etc., mezclan-
do diferentes disciplinas como 
danza, acróbatas, aéreos o efectos 

especiales, entre otros.

UMMI
En la actualidad la dirección ar-
tística corre a cargo de Alejandro 
Galarza García. UMMI cuenta con 
varios galardones concretamente 
dos certámenes en España y uno 
en Italia obteniendo, en todos, la 
máxima puntuación. En el 2019 
ganan el proyecto/concurso de 
“Bandes a les Arts” que otorga la 
Generalitat Valenciana a través de 
“Les Arts” junto con la Federación 
de Sociedades Musicales de la 
Comunitat Valenciana, siendo re-
conocido su proyecto “SENTIRE” 
con la mejor puntuación. Este es-
pectáculo se estrenó el 1 de marzo 
de 2019, en la sala sinfónica del 
Palau de Les Arts Reina Sofia, con 

200 artistas en el escenario y don-
de los 1.400 asistentes disfrutaron 
y terminaron entusiasmados de 
un espectáculo de primer nivel 
que justificaba con creces tan me-
recido concurso. 
  Para la próxima temporada 2021-
22, están invitados nuevamente a 
realizar una minigira por México, 
Puerto Rico y EEUU. Así mismo 
entre toda su programación y la de 
sus grupos que incluye la partici-
pación de su grupo de percusión, 
KOLIER, en el Festival remember 
90s & 2MIL que se celebrará en la 
explanada de La Marina Real de 
Valencia. Y para concluir 2021, se 
pondrá en escena uno de los es-
pectáculos  de banda de música 
más grandes nunca antes realiza-
do.

La banda Unión Musical 
de Mislata, una de las más 
internacionales de España

Redacció
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EL CONSELL NO DESCARTA MÉS POBLACIONS AMB TOC DE QUEDA

25 municipis superen una incidència de 
500 positius per 100.000 habitants

La incidència acumulada 
continua molt elevada en 
l’àrea metropolitana de Va-

lència, 25 municipis de l’Horta 
superen una incidència acumu-
lada de 500 casos. Els nombres de 

contagis continuen creixent i lo-
calitats com Rocafort i Beniparell 
superen una incidència de 900 
casos per cada 100.000 habitants, 
xifres que s’havien aconseguit en 
la tercera ona i havia costat deixar 
arrere. Amb una incidència supe-
rior a 800 es troba València, Albo-

raia i Xirivella i amb més de 700 
casos: Silla, Burjassot i Alfafar.
  Les dades més baixes 
d’incidència se situen a Empe-
rador, Albalat, Albuixech i Bon-
repòs i Mirambell amb menys de 
300 casos per cada 100.000 habi-
tants.

  La conselleria de Sanitat ha ac-
tualitzat, dia 20 de juliol, les da-
des de contagis en cada munici-
pi, i per tant, la seua incidència 
acumulada, les xifres que apa-
reixen són del dia 18, amb dos 
dies de retard. Recordem que 
aquest terme, que s’ha fet tan 

Redacció
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Alaquàs

Godella

familiar en el nostre vocabulari, 
és un paràmetre que utilitzen la 
Conselleria i el Ministeri de Sa-
nitat per a la presa de decisions i 
veure l’evolució dels contagis. Es 
calcula dividint el nombre de ca-
sos apareguts entre el nombre de 
persones que estan lliures de la 
malaltia. Sempre es calcula sobre 
la base de 100.000 habitants i en 
un període de 14 o 7 dies. Totes 
les poblacions de la comarca de 
l’Horta tenen una població infe-
rior a 100.000 habitants, encara 
així el calcule sempre es realitza 
sobre la base de 100.000. El que 
es calcula amb aqueix paràme-
tre és el percentatge de persones 
que emmalalteixen en un temps 
determinat.

Toc de queda 
21 són els municipis de la comar-
ca estan afectats pel nou toc de 
queda incloent València. Les lo-
calitats de la comarca amb la nor-
mativa autoritzada pel TSJ són: 
Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Almàs-
sera, Benetússer, Burjassot, Cata-
rroja, El Puig, Benetússer, Melia-
na, Mislata, Moncada, Paterna, 
Picanya, Picassent, Puçol, Quart 
de Poblet, Sedaví, Silla, Tavernes 
Blanques i Xirivella.
  Per altra banda, la vicepresiden-
ta del Consell, Mónica Oltra, ha 
avançat que l’actualització de da-
des sobre la incidència acumula-
da de la Covid-19, després de la 
primera setmana en la qual s’ha 
implantat toc de queda en mu-
nicipis de la Comunitat Valen-
ciana, confirma que en aquests 
moments “hi ha més municipis 
que han aconseguit un nivell 
d’incidència superior a localitats 
que ja compten amb restriccions 
a la mobilitat” i no es descarta 
una actualització de municipis 
que tindran també toc de queda. 
Per tant, la limitació de circulació 
de les persones en horari nocturn 
entre la 01.00 i les 06.00 hores po-
dria ampliar-se a més poblacions. 
Al tancament d’aquesta edició el 
Consell no havia notificat encara 
quins més municipis són els in-
closos en el llistat de poblacions 
amb toc de queda.
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UNA DRAGA, UN BÚNKER DE LA GUERRA CIVIL O ÁNFORAS IBÉRICAS SON 
ALGUNAS DE LAS HISTORIAS QUE DESCANSAN EN EL MAR DE LA COMARCA

Los secretos ocultos del mar 
de l’Horta

S. Tormo

A 10 minutos navegando des-
de el puerto deportivo de 
La Pobla de Farnals, entre 

las playas de Massalfassar y Mas-
samagrell, se encuentra hundida 
una draga. Su historia comienza 
durante la guerra civil española, 
el buque estaba amarrado en el 
puerto de Valencia cuando le cayó 
una bomba y se hundió.
    “Al tiempo, se reflotó y pasó a 
convertirse en buque de la armada 
que hacía las labores de transpor-
te de mercancías. Con los años, un 
empresario gallero lo adquirió y 
trabajando en las aguas de la co-
marca el barco se hundió de nue-
vo, primero parcialmente y luego 
completamente”, explica Ricardo 
Giménez, responsable del club 

Buceo Valencia.
Desde entonces permanece en las 
aguas de la comarca y se ha con-
vertido en un reclamo para bucea-
dores, “es impresionante el barco 
sobre todo por la vida que habita 

en él. Hay muchas especies, se 
ha convertido, con el paso de los 
años, en un arrecife artificial”.
El barco tiene una longitud de 60 
metros, pero está fraccionado en 
tres partes. “Toda la zona ocupa 
una extensión de 150 metros”.
   Desde la lejanía de la playa, una 
boya negra indica que el barco 
está justo debajo. Su cubierta está 
a una profundidad de 4,5 me-
tros mientras que la profundidad 
máxima del buque es de 11 me-
tros.
   “A la gente le encanta ver el bar-
co, sobre todo por las especies 
que habitan. Hay hasta estrellas 
de mar. Por eso nosotros hemos 
pedido a las administraciones que 
lo declaren reserva natural porque 
algunos barcos se ponen justo en-

La draga está fraccionada en tres partesImagen de la draga ubicada entre las playas de Massalfassar y Massamagrell

cima del buque para pescar”.
Este no es el único barco que se 
encuentra en las playas de la co-
marca, entre Puçol y Sagunto, des-
cansa en el fondo del mar SS Coila. 
“Ahora se cumple 104 años hundi-
do”, explica Ricardo Giménez, “fue 
un submarino alemán y está total-
mente cerrado. Se encuentra a 30 
metros de profundidad”.

Ánforas
“La costa de la comarca se encuen-
tra entre dos puertos históricos: el 
puerto de Valencia y el puerto de 
Sagunto es por eso que es habitual 
encontrar ánforas o cuellos de bo-
tellas”, explica Ricardo Giménez.
   Hace tres años un grupo de bu-
ceadores sacaron de la playa del 
Puig un ánfora ibérica en perfectas 

condiciones. Se trata de una zona 
donde, según el historiador del 
Puig, Julio Badenes, se encontraba 
también el puerto que Jaime I uti-
lizaba para abastecer a sus tropas 
cuando estuvo en el castillo de la 
localidad.

Búnker
Otra de las curiosidades del mar 
del Puig es el búnquer de la guerra 
civil española que con el aumento 
del nivel del mar se ha quedado 
totalmente cubierto a unos 30 me-
tros de la orilla. Está ubicado fren-
te a la urbanización Plans Mar. 
   Muchos tesoros ocultos que 
como insiste el buceador, Ricardo 
Giménez, “lo que está en el mar, 
pertenece a él, y no se debe sacar, 
solo bucear y contemplar”.

Ánfora ibérica localizada en 2018

La draga se ha convertido 
en un verdadero reclamo 

para los buceadores. El 
barco, a 11 metros de 

profundidad, es el hábitat de 
muchas especies

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org

A primeros de marzo conseguimos dos créditos en Dentix uno para mí y 
otro para mi mujer con el fin de arreglarnos la boca, tras varios meses 
pagando sin ningún tratamiento y conocer que Dentix se encuentra en 
preconcurso de acreedores hemos decidido devolver los últimos dos 
recibos. La financiera me ha ido comunicando recargos e intereses 
diarios por la devolución de los recibos. Me gustaría saber cómo puedo 
cancelar los créditos ya que aún no hemos iniciado ningún tratamiento.

En relación con la consulta que nos plantea, e indicando que ninguno 
de los dos tratamientos ha sido iniciado, debería dirigirse por escrito 

a la entidad financiera con quien contrató la financiación del contrato 
con DENTIX a fin de dejar constancia de la falta de servicio y alegar 
dicha circunstancia para solicitar la cancelación del contrato, sin coste 
adicional alguno ni aplicación de penalizaciones, así como procedan 
a la devolución de los importes cobrados por el servicio no prestado. 

Si la respuesta fuera negativa, puede acudir a los organismos de 
consumo públicos o privados para realizar la correspondiente 
reclamación, aportando la documentación correspondiente (publicidad 
de la ofer ta, contratación, justificante de pago, reclamación previa, 
etc...).

CONSUMO SOSTENIBLE
Servicios de Información al Consumidor:
Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, 
Mancomunitat del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, 
Vinalesa, Almàssera y Alfara del Patriarca), Massanassa, 
Meliana, Picanya, Picassent, Sedaví y Tavernes Blanques.

Búnker en pleno mar
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El Círculo por la Defensa y 
Difusión del Patrimonio Cul-
tural ha denunciado el aban-

dono y deterioro de los puentes 
históricos del viejo cauce del Turia 
mediante la interposición de una 
queja al Síndic de Greuges, el cual 
ha instado al Ayuntamiento de Va-
lencia a habilitar una partida pre-
supuestaria para su mantenimien-
to, ya que la institución municipal, 
en su contestación, ha alegado que 
no tiene personal ni dinero desti-
nado a este fin.
  La asociación realizó una inspec-
ción de los puentes el pasado mes 
de mayo “detectando numerosos 
daños, además de nuevos elemen-
tos anclados de manera ilegal a 
los pretiles”. Entre dichos daños 
destaca “la presencia de cristales 
de sales, enormes y preocupan-
tes manchas de humedad -en este 
caso bajo los arcos del puente de la 
Trinidad-, o una alarmante sepa-
ración entre las juntas de algunos 
sillares”. Además, señala la falta 
de limpieza, dada la existencia de 
musgo, vegetación y hasta arbustos 
crecidos en los muros de los puen-
tes, e incluso pintadas que califica 
de “delictivas”.
  Asimismo, la entidad pone de re-
lieve que “algunos de los puentes 
históricos se han convertido en 
campamento y refugio de personas 
necesitadas y sin hogar, que viven 
en la calle”, por lo que pide que los 
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Valencia “intervengan para 
atenderles y brindarles un lugar 
digno y seguro, no consintiendo 
que sigan viviendo en unas condi-
ciones de vida infrahumanas y de-
bajo de un puente”.
  Por su parte, el Ayuntamiento de 
Valencia, en su contestación al re-

querimiento del Síndic de Greuges, 
indica que el Servicio de Patrimo-
nio Histórico y Artístico “podría 
asumir los trabajos de conserva-
ción, como el repaso de las jun-
tas de sillares y mampostería en 
prevención de roturas, caídas de 
piezas y crecimiento de hierbas, y 
el mantenimiento correctivo, con 
reposición de elementos dañados 
por actos vandálicos, accidentes, 

desgastes producidos por el paso 
tiempo o similares, reposición de 
piezas y losas de pavimento da-
ñadas o faltantes, eliminación de 
plantas y material vegetal existente 
y limpieza de pinturas, grafitis, et-
cétera, producidos por actos van-
dálicos, así como la eliminación 
de instalaciones y otros elementos 
impropios adosados a los pretiles 
y puentes, siempre que se dotase 
a su presupuesto del crédito nece-
sario y del personal necesario para 
preparar y dirigir una contrata con 
empresas especializadas en patri-
monio histórico”.
  Y acto seguido recalca que, “por el 
momento, no se ha incluido crédito 
para este destino en el Presupuesto 

de la Concejalía de Patrimonio y 
Recursos Culturales”.

Siete años
El caso es que este asunto viene 
de lejos y la situación se mantiene 
así desde hace mucho tiempo. El 
Síndic de Greuges recuerda que “el 
problema ha dado lugar a cuatro 
recomendaciones por parte de esta 
institución, emitidas con fechas 
15/5/2014, 10/6/2015, 1/12/2016 
y 6/2/2018”, también como conse-
cuencia de las quejas del Círculo 
por la Defensa y Difusión del Pa-
trimonio Cultural, y señala que, “a 
pesar de haber sido formalmente 
aceptadas por el Ayuntamiento de 
València, el deterioro de los puen-
tes históricos de València, declara-
dos Bien de Relevancia Local, si-
gue siendo relevante”.  Por ello, tras 
manifestar que “esta institución es 
consciente de los retrasos que se 
pueden producir en la protección 
del patrimonio cultural debido a 
las limitaciones presupuestarias”, 
afirma que, “sin embargo, en este 
caso, nuestra primera recomen-
dación se emitió el 15/5/2014, es 
decir, hace más de 7 años, tiem-
po más que suficiente para haber 
aprobado la necesaria partida pre-
supuestaria que permitiera mejo-
rar la conservación de los puentes 
históricos de València”.
  La asociación Círculo por la De-
fensa y Difusión del Patrimonio 
Cultural recalca también al respec-
to que “si el Ayuntamiento de Va-
lencia y sus respectivas concejalías, 
áreas y servicios cumplieran con su 
función in vigilando y realizaran 
las labores de inspección y mante-
nimiento regular de nuestro 
patrimonio histórico, el deterioro, 
los desperfectos y los daños que 
estamos denunciando ahora, no  

estarían tan avanzados y no se re-
queriría una intervención tan cos-
tosa. Cuando las administraciones 
públicas ignoran sus obligaciones 
legales y pierden el tiempo pasán-
dose la pelota de manera  impru-
dente y negligente, de área en área 
y de servicio y servicio, suceden es-
tas cosas. No se puede  jugar con la 
integridad de nuestro patrimonio 
cultural de esta manera”.

Señas de identidad
Por su parte, el Síndic de Greuges 
recuerda que “el patrimonio cultu-
ral valenciano es una de las princi-
pales señas de identidad del pue-
blo valenciano y el testimonio de su 
contribución a la cultura universal; 
los bienes que lo integran constitu-
yen un legado patrimonial de ina-
preciable valor, cuya conservación 
y enriquecimiento corresponde a 
todos los valencianos y, especial-
mente, a las instituciones y los po-
deres públicos que lo representan, 
en este caso, al Ayuntamiento de 
València”, así como que “el art. 46 
de la Constitución Española dis-
pone que todos los poderes públi-
cos garantizarán la conservación 
y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y 
artístico de España y de los pueblos 
que la integran”.
  Por todo ello, el Síndic insta al 
Ayuntamiento de Valencia a que 
que, “en cumplimiento de nuestras 
recomendaciones, y teniendo en 
cuenta el dilatado periodo de tiem-
po transcurrido desde las mismas, 
se habilite la necesaria partida pre-
supuestaria que permita disponer 
de los medios económicos y per-
sonales necesarios para mejorar la 
conservación y protección de los 
puentes históricos de València, de-
clarados bien de relevancia local”.

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA ALEGA QUE NO TIENE PERSONAL NI PRESUPUESTO Y EL SÍNDIC 
DE GREUGES LE INSTA A HABILITARLO

Una asociación denuncia el abandono de los 
puentes históricos del viejo cauce del Turia

T. L. 

Algunos se han convertido 
en campamento y refugio de 

personas necesitadas y sin 
hogar, que viven en la calle, 

por lo que hay que intervenir 
para atenderles y brindarles 

un lugar digno y seguro

Varios aspectos del estado de los puentes (Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural).

ALBAL

La Junta de Gobierno de Albal que 
preside el alcalde Ramón Marí, ha 
decidido suspender las Fiestas en 
Honor a Santa Anna, “habíamos 
diseñado un programa de fiestas, 
desde la máxima ilusión, con el 
objetivo de continuar ayudando a 
revitalizar el comercio local, pero 
el retroceso en la crisis sanitaria y 
el aumento de contagios, nos obli-
gan a ser responsables”, señala el 
primer edil. 
  La decisión afecta también a uno 
de los actos falleros, la Exposición 
del Ninot, que la población pro-
gramó para este julio, para des-
congestionar los actos de las Fallas 
de septiembre, pero finalmente no 
se realizará. El edil ya lo ha comu-
nicado a la Junta Local Fallera y a 
los siete presidentes de las comi-
siones. 

Se mantienen los actos religiosos 
Desde el Ayuntamiento se señala 
que “por segundo año consecuti-
vo, la localidad de Albal vivirá las 
fiestas de Santa Anna con el cora-
zón, esperando tiempos mejores 
pero el consistorio pretende que el 
silencio de sus Fiestas Patronales 
no sea rotundo, por este motivo, 
mantiene los actos pirotécnicos 
de la mano de Ricardo Caballer, la 
mascletà del 26 en la explanada de 
Santa Anna tras la misa y la del 28 
julio, ante la Plaza Fontilles (a las 
14.30h). El mismo día el castillo 
nocturno, a las 00.00 horas, en la 
zona de la Balaguera”. 
   Los actos religiosos previstos 
también se celebrarán con afo-
ro limitado y uso de la mascarilla 
obligatorio.

SUSPENDE LAS FIESTAS 
PERO MANTIENE LOS ACTOS 
RELIGIOSOS

ALCÀSSER

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat 
una línia de crèdit extraordinària 
per a remodelar i renovar els parcs 
infantils del municipi. En total, es 
destinaran 250.000 euros a unes 
actuacions que finalitzaran amb 
una adaptació de la normativa de 
tots els parcs i jardins de la locali-
tat.
  Està previst que s’actue en cadas-
cuna de les zones de la localitat on 
es disposa de parcs infantils. En els 
espais recreatius que es van crear 
en 2017 s’augmentaran i ampliaran 
els jocs disponibles.
  Tal com recorda Eva Zamora, al-
caldessa d’Alcàsser, “els parcs in-
fantils són espais que es desgasten 
molt pel seu ús i malgrat que ja es 
va realitzar un manteniment en el 
seu moment, ha arribat l’hora de 
renovar-los”. La primera edil consi-
dera “essencial” dotar al municipi 
“d’espais de joc adaptats i reno-
vats”, més en una època en la qual 
cal promoure el joc a l’aire lliure de 
les nostres xiquetes i xiquets.

L’AJUNTAMENT REMODELARÀ 
TOTS ELS PARCS INFANTILS 
DEL MUNICIPI
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GRÀCIES AL CONVENI, ELS MUNICIPIS DE PICASSENT, PICANYA, BENETÚSSER, 
SEDAVÍ, MASSANASSA, ALCÀSSER I BENIPARRELL DISPOSARAN D’UNA 

OFICINA PRESENCIAL ITINERANT

Naix l’oficina comarcal d’atenció a 
persones consumidores de l’Horta Sud

LLa Mancomunitat de l’Horta 
Sud i la Unió de Consumi-
dors de València han signat 

un conveni de col·laboració per a 
la creació d’una oficina comarcal 
d’atenció a persones consumi-
dores de la qual es beneficiaran 
els municipis que fins ara no dis-
posaven d’un punt d’atenció pre-
sencial. L’acte de la signatura ha 
comptat amb la presència de la 
presidenta de la Unió de Consu-
midors de València Isabel Dolz, 
del seu secretari general Vicente 
Inglada i de la presidenta de la 
Mancomunitat Eva Sanz.
   Gràcies al conveni, els municipis 

de Picassent, Picanya, Benetússer, 
Sedaví, Massanassa, Alcàsser i Be-
niparrell disposaran d’una oficina 

presencial itinerant que atendrà 

almenys dos vegades al mes, en 
espais cedits pels ajuntaments, als 
veïns i veïnes de cada població. A 
més, la ciutadania d’aquestes lo-
calitats podrà ser atesa en qualse-
vol d’aquests municipis. Els veïns 
de Llocnou de la Corona podran 
també podran utilitzar el servei en 
qualsevol de les ubicacions.

Atenció
L’objectiu de l’oficina comarcal 
d’atenció a les persones consu-
midores és que aquestes puguen 
conéixer els seus drets i garanties 
i, en el cas que pogueren ser vul-
nerats, tramitar les reclamacions 

La presidenta de la Unió de Consumidors de València, Isabel Dolz, al costat de la presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz

El servei estarà en 
funcionament a principis 

del pròxim mes de 
setembre a cadascuna de 

les poblacions

Benetússer celebrará la 
primera edición de 
‘GastroMercat’ en septiembre

El Ayuntamiento de Benetús-
ser, a través de su área de 
Desarrollo Local, ha abierto 

el periodo de inscripción online 
para la participación de comer-
ciantes y hostelería local en la pri-
mera edición del ‘GastroMercat 
de Benetússer’, un evento lúdico 
y comercial que tendrá lugar el 
fin de semana del 18 al 19 de sep-
tiembre. Se trata de una iniciativa 
que tiene como objetivo apoyar la 
actividad económica del munici-
pio a través de la creación de un 
espacio atractivo que propicie el 
consumo seguro de la población 
tras el retorno vacacional. Así, la 
localidad acogerá una alternativa 
comercial por sus plazas y calles 
más céntricas con una oferta de 

tapeo, alimentos frescos y toda 
una selección de productos para 
todos los gustos procedentes de 
tiendas locales. “Con la puesta 
en marcha del ‘GastroMercat de 
Benetússer’ ampliamos nuestro 
apoyo al comercio y a la hostelería 
local, buscando alternativas inte-
resantes tanto para los negocios 
como para una ciudadanía que 
podrá adquirir productos de cali-
dad y de proximidad al aire libre y 
de una forma más original”, señala 
el concejal de Desarrollo Local, 
Emilio Cano Arteaga.
  El ‘GastroMercat’ tendrá un ho-
rario de sábado y domingo de 10 a 
14 horas y de 17.30 a 21 horas. Los 
comercios interesados en partici-
par podrán reservar espacio a tra-
vés de la web municipal.

Redacción

Massanassa inverteix en els 
parcs infantils de la població

L’Ajuntament de Massanassa 
ha posat en marxa el projec-
te de renovació de cinc parcs 

infantils de la localitat. Els treballs 
consistixen en l’adequació del sol, 
que servix per a la protecció dels 
més menuts en cas de caigudes en 
els jocs infantils.
  L’alcalde de Massanassa, Paco 
Comes, ha indicat que es tracta 
d’una inversió de 40.879,80 euros 
amb càrrec als fons municipals a 

la partida d’equipaments zones 
dotacionals “per a seguir amb la 
millora dels parcs infantils inicia-
da amb l’anterior renovació dels 
jocs. 
  Els parcs que ara mateix estan 
en fase de renovació, a través 
de l’empresa licitadora Saludes 
Parcs Infantils SL són: el parc de 
l’Estació, el de l barranc amb el 
carrer Sol; el de Camp de Túria, 
Alqueria de Sòria i el parc del Po-
liesportiu

Redacción

ACORD

La Mancomunitat y la Funda-
ció Horta Sud han conseguido el 
compromiso del director del Ins-
titut Cartogràfic Valencià Xavier 
Navarro de eliminar la denomi-
nación “Horta Oest” de toda la 
cartografía oficial de la Genera-
litat Valenciana. El compromiso 
se alcanzó tras la reunión que 
mantuvieron ayer el director de 
la Fundació Julio Huerta y la pre-
sidenta de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud Eva Sanz con el pro-
pio Navarro. 
   La decisión se toma atendiendo 
a la Ley 21/2018, de 16 de octu-
bre de Mancomunidades de Co-
munitat Valenciana en el que en 
su anexo señala los municipios 
que forman parte de cada una de 
las comarcas. En el caso de la de 
l’Horta Sud incluye las veinte lo-
calidades que la forman sin reali-
zar ninguna distinción. 

División
“Históricamente la comarca de 
l’Horta se ha dividido en dos Hor-
ta Nord y Horta Sud. Sin embargo, 
algunas consellerias están utili-
zando desde hace algunos años 
la nomenclatura Horta Oest sin 
ninguna base legal puesto que no 
está fundamentada. A nivel orga-
nizativo esto supone un proble-
ma que estamos muy agradeci-
dos de que se pueda resolver tras 
el interés mostrado por el director 
del Institut Cartogràfic Valencià”, 
comenta la presidenta de la Man-
comunitat Eva Sanz. 
  Desde 2017, la Mancomunitat y 
la Fundació trabajan para conso-
lidar la denominación única de 
la comarca a efectos administra-
tivos con comunicaciones a dife-
rentes administraciones, repre-
sentantes políticos y medios de 
comunicación.  
   “El movimiento asociativo como 
Guaix Coordinadora Comarcal 
d’Escoles en Valencià, el Institut 
d’Estudis Comarcals IDECO, la 
Coordinadora Comarcal de Falles 
o la Federació Comarcal de Ban-
des de Música entre otras muchas 
llevan desde hace más de 40 años 
trabajado como Horta Sud, no te-
nía ningún sentido mantener la 
división”, explica Julio Huerta, di-
rector de la Fundació Horta Sud. 

LA MANCOMUNITAT Y LA 
FUNDACIÓ HORTA SUD 
CONSIGUEN EL COMPROMISO 
DEL INSTITUT CARTOGRÀFIC 
VALENCIÀ DE ELIMINAR LA 
DENOMINACIÓN “HORTA OEST”

pertinents davant de la Junta Arbi-
tral de Consum així com interpo-
sar denúncies davant els organis-
mes competents.
   Després de la signatura del con-
veni, la Mancomunitat treballa 
ja juntament amb els municipis 
adherits al conveni per a establir 
el calendari d’atencions presen-
cials en cadascun dels municipis. 
L’objectiu és que el servei co-
mence a funcionar a principis del 
pròxim mes de setembre.

Ajuda
Per a la presidenta de la Manco-
munitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, 
la posada en marxa d’aquest servei 
mancomunat d’oficina d’atenció 
al consumidor és un clar exemple 
de la “important labor que realitza 
la Mancomunitat per a ajudar els 
municipis més xicotets a disposar 
de més i millors serveis”. “Aquesta 
és la labor fonamental de manco-
munitats com la nostra, detectar 
necessitats i tractar de cobrir-les 
de manera mancomunada per a 
abaratir costos i perquè tota la 

ciutadania de la comarca gaudisca 
dels mateixos serveis”, ha explicat.
   Per la seua part la presidenta 
de la Unió de Consumidors de 
València, Isabel Dolz, ha valorat 
“l’esforç realitzat per part de la 
Mancomunitat per oferir el servei 
d’informació i tramitació de recla-
macions en matèria de consum a 
la ciutadania dels municipis que 
mancaven d’aquest”.

L’objectiu de l’oficina és 
que els consumidors puguen 

conéixer els seus drets i 
garanties 
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la seua gestió siga pública, depen-
dent de la Conselleria de Sanitat a 
partir de 2024”. Al que ha afegit que 
“aquesta notícia posa de manifest 
el compromís i el compliment de 
la paraula per part del Consell per 
a complir amb la nostra reivindi-
cació històrica i siga un centre sa-
nitari de referència per a la nostra 
comarca”.
  A causa de la necessitat de man-
tindre temporalment algunes 
de les activitats que el complex 
alberga en l’actualitat, les obres 
s’executaran en dues fases. La pri-
mera de les fases, objecte d’aquesta 
licitació, contemplarà la construc-
ció dels edificis de nova planta 

Sanitat licita les obres de rehabilitació 
de l’antic Hospital Militar

S’INICIA LA LICITACIÓ 
DE LES OBRES DE LA 
PRIMERA FASE PER 33 
MILIONS D’EUROS, QUE 
CONVERTIRÀ L’ANTIC 
HOSPITAL EN UN CENTRE 
HOSPITALARI DE LLARGA 
ESTADA, CRÒNICS I 
SALUT MENTAL

La Generalitat Valenciana ha 
anunciat l’inici de la licitació 
per a les obres d’ampliació 

i reforma de l’Hospital Manuela 
Solís Clarás, antic Hospital Mili-
tar, per un import de 33 milions 
d’euros. En aquest sentit la re-
forma i ampliació de l’Hospital 
Militar permetrà albergar serveis 
sanitaris que milloren la prestació 
de l’atenció en matèria de malalts 
crònics, de llarga estada i de salut 
mental a la Comunitat Valenciana.
  Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“és un primer pas molt important 
per a aconseguir definitivament la 
reversió de l’hospital Militar i que 

Redacció

com l’Edifici Logístic i l’edifici 
d’Administració i Gerència, així 
com la rehabilitació d’altres pa-
vellons ja existents, així com la 
rehabilitació de l’actual centre 
d’Urgències. Albergaran noves 
unitats assistencials com a Salut 
Mental, Rehabilitació i Unitats de 
Convalescència i Llarga Estància, 
a més d’un edifici polivalent, en-
tre altres.
  El pressupost ascendirà en la 
primera fase a un poc més de 
33 milions d’euros i té un termi-

ni d’execució de les obres de 30 
mesos, encara que des de la ma-
teixa Generalitat estimen que el 
pressupost total ascendirà a 46 
milions, ja que el projecte tindrà 
una segona fase.

Llits
Després de l’ampliació i reforma, 
l’hospital militar comptarà amb 
160 llits d’hospitalització: 120 
llits de l’àrea mèdica de llarga es-
tada i 40 llits per a salut mental. 
En la primera fase de les obres 

s’habilitaran 40 llits de llarga es-
tada i altres 40 per a salut mental, 
mentre que en la segona fase de 
les obres s’instal·laran els 80 llits 
restants.
 Per a això, es construiran dos 
nous edificis, un que albergarà 
les àrees de diagnòstic per imat-
ge, magatzems i vestuaris, i un al-
tre que estarà destinat a les àrees 
d’admissió i administració, i es re-
formaran els cinc ja existents, en 
els quals es realitzaran obres en 
les cobertes i en les façanes per a 
aconseguir una major impermea-
bilització i aïllaments. 

Assistència
A nivell assistencial, l’edifici con-
templarà, a part de les unitats 
d’hospitalització de salut mental i 
de llarga estada, la unitat de reha-
bilitació amb zones de fisioterà-
pia, logopèdia, teràpia ocupacio-
nal i neuropsicologia.
  També se situarà un hospital de 
dia de salut mental i espais po-
livalents d’aquesta unitat, men-
tre que respecte a diagnòstic per 
imatge se situarà una sala de ra-
diologia convencional i una sala 
d’ecògraf.
  La consellera de Sanitat, Ana 
Barceló, ha manifestat que la 
conselleria de la qual és titular 
“està fent un important esforç per 
a adaptar les infraestructures sa-
nitàries a la realitat de cada mo-
ment, i poder així respondre a les 
necessitats dels ciutadans”.

L’hospital comptarà amb 
160 llits d’hospitalització: 

120 llits de l’àrea mèdica de 
llarga estada i 40 llits per a 

salut mental

Figuració virtual de l’hospital després de les obres

Albal inyecta 405.000 euros a 
los sectores económicos
a través del Plan Resistir 

El Ayuntamiento de Albal que 
preside Ramón Marí, ha con-
cluido la campaña de las Ayu-

das del Plan Resistir, esta pasada se-
mana, con el ingreso de la segunda 
convocatoria. En total, la localidad 
ha destinado 405.036 euros para 
ayudar a un total de 183 estableci-
mientos y autónomos locales, afec-
tados por la pandemia. Los pagos de 
la primera convocatoria se realiza-
ron en abril, se destinó una partida 
de 217.621,44€ que se repartieron 
entre 87 beneficiarios, en la segunda 
fase se ha destinado 187.414,56 € a 90 
solicitantes. El alcalde destaca que 
el municipio ha destinado más de 2 
millones de euros en subvenciones 
directas “para paliar los devastado-
res efectos de la crisis provocada por 
la crisis económica”.  Con el pago de 
estas ayudas concluye un plan que 
comenzó a principios de marzo y 
que ha contado con la colaboración 
de la Generalitat y de la Diputació. 

Más ayudas municipales
El pleno de marzo aprobaba, por 
unanimidad, la suspensión de la or-
denanza municipal reguladora de 
la tasa por la utilización de terrazas, 
por mesas y sillas. El pasado año, el 

Ejecutivo también avaló su exención 
por lo que dejó de ingresar 12.000 
euros. “Compensar las restricciones 
sobre los cierres de la hostelería y 
las posteriores medidas implantadas 
por la pandemia, centradas en la re-
ducción del aforo y de los horarios, 
ha sido el objetivo”, explica el primer 
edil. También, el Área de Comercio 
del Ayuntamiento que dirige el con-
cejal José Arias, lanzó el marketplace 
comprarenalbal.es, una plataforma 
digital donde más de 40 comercios 
y la hostelería local venden sus pro-
ductos. Albal ha destinado a este 
proyecto 23.000 euros, junto a la di-
gitalización de cartas de hostelería, 
las campañas de difusión, packaging 
(embalaje) y delivery (entrega). Se-
gún Arias, «fomentar la moderni-
zación, es tiempos de pandemia, es 
una del presente que atraerá ventajas 
para el comercio local, en un futuro 
inmediato”.

Redacció

L’ambaixador d’Espanya 
davant la Unesco visita 
Mislata

Mislata va rebre la visita de 
l’ambaixador d’Espanya 
davant la Unesco, An-

drés Perelló Rodríguez. Després 
de ser rebut a les portes del con-
sistori per l’alcalde, Carlos Fer-
nández Bielsa, i altres membres de 
la corporació, la primera parada 

va ser el Saló de Plens, on Perelló 
va signar en el Llibre d’Honor de 
la ciutat per tractar-se de la seua 
primera visita oficial a Mislata.
  A continuació, Bielsa va acom-
panyar a Perelló al taller de l’artista 
mislater Miquel Navarro. I és que, 
la Unesco va acceptar per unani-

Visita al  taller de l’artista Miquel Navarro

ANDRÉS PERELLÓ I CARLOS F. BIELSA, VAN VISITAR EL 
TALLER DE L’ARTISTA MIQUEL NAVARRO, QUI HA DONAT 
UNA DE LES SEUES OBRES PER A L’ORGANITZACIÓ

mitat el passat 29 de juny la dona-
ció de l’Estat Espanyol de la seua 
obra ‘Ciutat Vigía’, que passarà a 
engrossir el Patrimoni Artístic de 
l’organisme de Nacions Unides. El 
mateix Perelló va ser l’encarregat 
de defensar aquesta proposta cul-
tural davant el comité, després que 
el mateix Miquel Navarro decidira 
donar aquesta escultura a l’Estat 
amb la condició que se cedira a 
l’organització.
  Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“Miquel és, a més d’un amic i un 
geni, un artista molt generós, i 
ho ha demostrat amb la donació 
d’aquesta obra que portarà a la 
Unesco els valors de ciutat, de cul-
tura i de defensa de l’art que po-
sem de manifest a Mislata”.
  En el seu propi taller i al costat 
de l’escultura que porta per títol 
‘Ciutat guaita’, el mateix Miquel 
Navarro ha manifestat que “és 
un privilegi que la Unesco comp-
te amb una de les meues obres, 
perquè així arribarà a més gent, i 
transcendirà a més gent. Aquesta 
escultura ‘Ciudad vigía’ representa 
la ciutat que mira, l’observació de 
la pròpia humanitat”.

Obra
‘Ciudad vigía’ és una escultura de 
150 quilos aproximadament i un 
metre d’altura, una peça en acer 
corten que a més pot ser albergada 
tant en interior com en exterior, re-
alitzada per l’artista en 2006, i que 
exemplifica valors de convivència, 
pau i drets humans. 



HORTA SUD 9EL MERIDIANO L’HORTA   
JULIOL
2021 

ENTREVISTA

¿Cómo afronta el reto de ser alcaldesa?, es ade-
más la primera alcaldesa socialista…
Lo afronto con mucha ilusión y también con mucha 
responsabilidad. Es un orgullo ser también la prime-
ra alcaldesa socialista de Paiporta y representar a los 
socialistas, pero sobre todo a las socialistas que lle-
vamos en nuestro ADN el feminismo y hemos lucha-
do durante décadas para conseguir que las mujeres 
pudiéramos tener acceso a la educación en igual-
dad y que finalmente también pudiéramos estar en 
puestos de responsabilidad y dando visibilidad al 
50% de la población que somos las mujeres.

Durante esta legislatura están gobernando con un 
pacto de gobierno, ¿Qué tal ha sido gobernar en 
coalición? 
Somos dos partidos diferentes, pero teníamos 
claro que queríamos coalición de gobierno de 
izquierdas. Lo que había que hacer y hemos he-
cho, ha sido encontrar los puntos de encuentro. 
Teníamos cuatro años por delante y lo que había 
que hacer era pactar un programa de izquierdas, 
de coalición, que es lo que estamos desarrollando. 
Las relaciones son cordiales porque tenemos claro 
es un objetivo común: aplicar políticas progresis-
tas en nuestro municipio para mejorar Paiporta y 
hacerla una ciudad amable y sostenible. 

¿Cuál es la nueva distribución del equipo del go-
bierno? ¿Ha cambiado alguna área?
Los cambios son mínimos porque cada partido 
mantiene sus concejalías. Ha habido un cambio 
porque dimitió una concejala de Compromís, Bea-
triz Jiménez, y ha entrado una nueva compañera, 
Olga Sandrós, que asume las áreas de ocupación y 
comercio. En nuestro caso (PSPV) solo cambia la 
alcaldía, el único cambio ha sido que la delegación 
de cultura, que antes llevaba yo ahora la llevará 
una compañera del grupo socialista, Esther Torri-
jos, y yo me centraré en el trabajo de alcaldía, es 
decir, coordinación de todas áreas e impulsar to-
dos los proyectos que tenemos previstos.

Dos años por delante, ¿Cuáles son sus priorida-
des?
Dos años pasan volando, pero tenemos un progra-

ma electoral que estamos aplicando. Para mí es muy 
importante dar un impulso a las infraestructuras 
educativas. Tenemos tres proyectos Edificant en 
marcha. Uno está a punto de comenzar la ejecu-
ción, se trata de la rehabilitación del CEIP Jaume I 
y los otros dos son: el CEIP L’Horta y el IES La Senia, 
se harán nuevos y las obras comenzarán al año que 
viene.
  También es muy importante el centro de día para 
personas mayores, el proyecto ya está aprobado. Se 
realizará en el histórico edificio Villa Amparo y ade-
más se recupera patrimonio municipal.
  También hay dos aspectos para mí fundamentales: 
la seguridad y el medio ambiente.
   Con respecto a la seguridad, hace ya años que de-
tectamos que teníamos en Paiporta dos puntos ne-
gros y que había que dar una solución. El primero es 
la rotonda de la carretera de Picanya cuya ejecución 
es inminente, una obra que se realizará a través de la 
Diputación. El otro punto negro es el paso a nivel. Ya 
está presupuestada una inversión de 1 millón de eu-
ros para la ejecución, que será también inminente, 
del paso inferior de la estación de Paiporta.
Con respecto al medio ambiente hay que seguir 
trabajando en la línea de cuidar nuestro medio am-
biente. Para mi tanto medio ambiente como igual-
dad son dos áreas trasversales que abarcan todas las 
áreas del Ayuntamiento.

En su programa electoral habla del problema 
de aparcamiento, ¿hay algún proyecto sobre la 
mesa?
Es un problema que nos traslada la ciudadanía y que 
hay que darle solución.
  En Paiporta estamos llevando a cabo un proceso de 
regenerando calles y a veces eso implica que se pier-
dan algunas plazas, y a esa situación hay que darle 
solución, y es la creación de aparcamientos disuaso-
rios para que la gente tenga garantizada una plaza. 
Ese proceso se inició en el 2019 y es en lo que ahora 
estamos trabajando. Buscando solares públicos o 
privados donde de una manera temporal o definiti-
va se puedan habilitar zonas de aparcamiento para 
dar una solución a la falta de plazas y aligerar tam-
bién el tráfico dentro de la población.

Próximamente saldrán ayudas estatales y euro-
peas relacionadas con las smartcity y el respeto 

 
MARIBEL ALBALAT 

TOMÓ POSESIÓN 
DE LA ALCALDÍA DE 

PAIPORTA TRAS EL PACTO 
DE GOBIERNO CON 

COMPROMÍS DONDE 
SE ALTERNABAN LA 

ALCALDÍA. SE CONVIERTE 
EN LA PRIMERA MUJER 

SOCIALISTA EN SER 
ALCALDESA DE LA 

POBLACIÓN

Maribel Albalat: “Vamos a crear 
aparcamientos disuasorios para que la gente 

tenga garantizada una plaza”

ALCALDESA DE PAIPORTA

S. Tormo

al medio ambiente, ¿Paiporta también está tra-
bajando en la línea de convertirse en una ciudad 
inteligente?
Por una parte, desde la Mancomunitat se están 
impulsando estos proyectos europeos. También 
en Paiporta ya hemos iniciado esa línea de traba-
jo y podremos optar también a estos proyectos.
  Tenemos planificada una inversión de 280.000 
euros a cuatro años para proyectos ya iniciados 
o que se van a iniciar como son: cámaras de se-
guridad, sensores en los semáforos para personas 
invidentes, controles de aforos, medidores de 
contaminación… es un tema que hemos iniciado, 
lo tenemos proyectado y que se tiene que desa-
rrollar en los próximos años.

Ha sido concejala de cultura
 en plena pandemia, la cultura siempre ha sido 
importante en Paiporta, ¿Cómo recuerda esa si-
tuación y que propuestas culturales les espera a 
los vecinos en los próximos meses?
Han sido dos años inéditos donde nos hemos te-
nido que reinventar constantemente. Sí es que 
verdad, qué cuando comenzó la pandemia tuvi-
mos que parar, pero cuando vimos que se podía 
iniciar la actividad cultural con todas las medidas 
de seguridad nosotros apostamos por retomar 
la cultura. El año pasado pusimos en marcha un 
nuevo proyecto, Estiu a la Fresca, era una apuesta 
para que la cultura saliera a la calle. Este año he-
mos decidido doblar la oferta, dado que las fiestas 
este año serán diferentes. Lo que hemos decidido 
es ampliar esa oferta cultural para toda la familia. 
La cultura es segura, la gente quiere disfrutar de 
la cultura y el sector cultural ha sido uno de los 
más afectados por la crisis sanitaria por lo que 
todo lo que esté en nuestra mano vamos a ayudar 
y ofrecer una oferta atractiva para la ciudadanía 
de Paiporta.

Hablando de la situación sanitaria, ¿Qué valora-
ción hace el aumento de contagios en las últimas 
semanas?
Yo sigo siendo optimista dentro de la prudencia. 
La gente tiene ganas de salir y podemos hacerlo 
si cumplimos las normas. La vacunación va muy 
avanzada pero aún no hemos llegado a esa inmu-
nidad de grupo, por lo que, aunque algunas me-
didas se han relajado, tenemos que estar atentos 
y ser prudentes porque es la manera que tenemos 
para continuar con esta nueva normalidad. Ten-
go que decir que en Paiporta la gente cumple la 
normativa, está concienciada y es prudente, pero 
viviendo el pueblo, que también es necesario.

Dos años por delante, ¿Qué proyectos querría 
ver acabados o dejar en encauzados esta legisla-
tura?
Para mí es importante poder dejar casi acabados 
los tres centros escolares. También los temas rela-
cionados con la seguridad vial y el centro de día, 
pero también me gustaría dejar avanzado el pro-
yecto de nuevo pabellón.
  Paiporta, en su día, fue un municipio pionero por 
su polideportivo que abarcaba muchos deportes, 
pero a día de hoy aún no tenemos el pabellón de-
portivo. Tenemos el anteproyecto y estamos tra-
bajando en todos los pasos administrativos. Con-
fío que en el 2023 se puede acabar ese proyecto.

PAIPORTA

Els comptes públics de 
l’Ajuntament de Paiporta presen-
ten xifres de rècord, Així es des-
prén de la informació de les Àrees 
d’Intervenció i Tresoreria, pertan-
yents a la Regidoria d’Hisenda i 
Administració General, amb motiu 
del canvi d’alcaldia d’aquest mes 
de juny. 
   Tots els paràmetres que es fan 
servir per a reflectir l’evolució dels 
comptes de l’Ajuntament han mi-
llorat de manera notable en els úl-
tims sis anys, és a dir, des del canvi 
de govern produït al 2015.
Així, magnituds com el deute amb 
els bancs, l’arqueig de caixa, que 
reflexa els diners disponibles en 
comptes de l’Ajuntament, el roma-
nent positiu de tresoreria, que in-
dica el superàvit, o el període mitjà 
de pagament a proveïdors, és a dir, 
els dies que tarden en cobrar les 
empreses externes, han millorat, 
en alguns casos, de manera espec-
tacular.

Deute
En primer lloc, cal ressenyar que 
l’Ajuntament de Paiporta no té 
cap deute amb els bancs des de 
finals de 2017. En tan sols 2 anys, 
l’equip govern sorgit de les elec-
cions de 2015 va cancel·lar els 6,6 
milions negatius heretats del go-
vern anterior. Per tant, des de 2017, 
el deute municipal és zero i, per 
tant, s’estalvien cada any més de 
300.000 euros en interessos. 

Superàvit
Altre paràmetre que ha millorat 
ostensiblement és el romanent 
positiu de tresoreria, és a dir, el 
superàvit municipal, que abans 
de la pandèmia es podia destinar 
únicament a pagar deute o a inver-
sions financerament sostenibles a 
causa de la llei Montoro, regla ara 
suspesa. Aquest romanent era, al 
2015, de 7,6 milions. Hui en dia 
ascendeix a 12 milions d’euros, un 
57,30% més. 
   L’arqueig de caixa ha passat dels 8 
milions deixats pel govern anterior 
a 2015 als 11,3 que hi ha actual-
ment, amb un increment que frega 
el 41%. 
Aquest creixement resulta encara 
més cridaner si es té en compte 
que l’actual govern ha pogut afron-
tar expropiacions per més de 4 mi-
lions d’euros per a portar endavant 
projectes com el pavelló esportiu, 
o per a complir amb sentències 
judicials pendents. “Gràcies a la 
bona gestió de l’economia muni-
cipal en els últims sis anys, hem 
pogut afrontar projectes com el 
Pla d’Inversions 2021-2024, amb 
un total de 42 milions d’euros des-
tinats a millorar serveis, executar 
noves infraestructures i dignificar 
les existents», ha explicat la pri-
mera tinent d’Alcaldia i regidora 
d’Hisenda, Isabel Martín.

LA REGIDORIA D’HISENDA 
PRESENTA UN ARQUEIG DE 
CAIXA D’11,3 MILIONS, UN 
41% MÉS QUE AL 2015
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MÉS DE 1.000 PERSONES VOTEN ENTRE LES PROPOSTES I SITUEN EN 
PRIMERA POSICIÓ PER A LA SEUA EXECUCIÓ LA IMPLEMENTACIÓ D’UN 

SISTEMA VIAL INTEL·LIGENT, MÉS ACCESSIBLE I INCLUSIU

Els veïns d’Aldaia decidixen noves 
inversions per al municipi

Aldaia ha disposat d’un mes 
per a oferir a tota la ciuta-
dania, major de 16 anys, 

una nova oportunitat de votar tele-
màticament i implicar-se en el pro-
grés de la localitat amb l’enquesta 
ciutadana ‘Decidim Junts’.
   L’objectiu és conéixer, de manera 
periòdica i propera, l’opinió dels 
veïns i veïnes d’Aldaia en quant a 
temes d’actualitat que ens preo-
cupen, per a ajudar a prendre les 
mesures més adequades en esta 
difícil situació que estem vivint.
  D’una manera molt senzilla, a 
través de l’any de naixement i el 
DNI, el participant ha pogut votar 
entre les quatre opcions, resul-

tants totes d’un anterior procés de 
consulta ciutadana: Creació d’una 
zona canina d’esplai i jocs lliures, 
ampliació del carril bici en tota la 
localitat, aconseguint tancar un 
anell ciclista pel nucli urbà, im-
plementació d’un sistema viari 
intel·ligent, més accessible i més 
inclusiu i ampliació de la zona de 
calistenia per a fer esport a l’aire 
lliure

Dades
Les dades resultants amb més de 
1.060 participants han determinat, 
per tant, que enguany es portarà 
a terme la implantació del siste-
ma viari Intel·ligent, a continua-

ció l’ampliació del carril bici, i en 
tercera i quarta posició la zona 
d’esplai caní i la de calistenia per a 
l’esport a l’aire lliure.
  Laura Delgado, regidora de Par-
ticipació, assegura que “el desig és 
impulsar la realització de sondejos 
o enquestes d’opinió entre la ciu-
tadania utilitzant preferentment 
mitjans tecnològics interactius, 
sobre l’avaluació de la qualitat dels 
servicis, actuacions municipals i 
altres qüestions d’interés de la lo-
calitat”. 

Opcions
La consulta prèvia per triar les 
opcions es va realitzar ja durant 

L’alcalde mostrant les propostes

L’objectiu és conéixer, 
de manera periòdica i 
propera, l’opinió dels 

veïns i veïnes d’Aldaia

Cerca de 200 jóvenes 
disfrutan del APOKETANIT 
2021 en Aldaia

La semana pasada tuvo lu-
gar una nueva edición de 
APOKETANIT, un progra-

ma que surge con la iniciativa y 
participación en su diseño del 
grupo de jóvenes Corresponsales 
Aldaia, y cuyo objetivo es ofrecer 
alternativas al uso y disfrute del 
tiempo libre de forma educativa, 
sana y divertida a los más jóvenes 
del municipio.
  Este año especial los y las partici-
pantes pudieron disfrutar de una 
serie de actividades distribuidas 
en distintos días, combinando 

una oferta de ocio convencional 
con otra más actual. Así pues, los 
asistentes se apuntaron a torneos 
y campeonatos, como el Maratón 
de Juegos con el que se dio inicio 
al programa, o el Gaming Expe-
riencie que lo clausuró, y por el 
que pasaron más de 100 personas 
en el Centro Matilde Salvador.
  También hubo espacio para el 
arte y la cultura, con la presenta-
ción del mural “La Escucha” en el 
Patio del Gent Jove. Una interven-
ción artística de Miriam del Saz e 
Irene Romero, que trata de mos-
trar distintos elementos identi-

Redacción

JOVENTUT

L’ajuntament d’Aldaia, a través de 
la seua Àrea de Joventut, ha orga-
nitzat enguany el primer Campus 
de Corresponsals amb una bona 
acceptació entre les i els usuaris. 
  I és que després de l’any tan di-
fícil que hem travessat, en el qual 
la gent jove ha vist retallades les 
seues possibilitats de socialitzar 
i fer activitats relacionades amb 
l’oci educatiu i la participació de 
manera presencial, el Campus de 
Corresponsals es marcava com a 
objectiu la realització de tallers i 
activitats presencials relacionades 
amb la participació juvenil, sem-
pre mantenint totes les mesures de 
seguretat. 
  D’esta manera, els i les parti-
cipants s’han organitzat en dos 
grups de joves estables que parti-
cipen assíduament dels programes 
més punters del Servei de Joven-
tut..

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN 
EL PRIMER CAMPUS DE 
CORRESPONSALS D’ALDAIA

EXPOSICIÓ

Aldaia oferix una nova opció cul-
tural al Espai d’Art Plaça Major, en 
el Centre Gent Jove. Una exposició 
que tracta de revalorar el cultiu 
d’una fibra vegetal, el cànem, uti-
litzada per a teixir els anomenats 
llenços, amb el títol ‘Cànem gentil, 
sembrat a l’abril’.
  En el seu moment el cànem va ser 
molt important per a l‘economia 
d’Aldaia. La localitat, de fet, va ser 
en al passat un poble cultivador de 
cànem. I és que l’horta d’Aldaia en-
cara conserva una bassa de mace-
rar el cànem en bon estat de con-
servació. 
  La paraula llenç designa genèri-
cament als teixits elaborats amb 
fibres vegetals, entre els quals es 
troben principalment el cotó, el lli, 
el cànem, la pita, el jute i el rami. 
En l’exposició es mostra en primer 
lloc les eines utilitzades per al cul-
tiu del cànem, la seua transforma-
ció en fil i la seua conversió final en 
llenç. 

Objectes
A continuació s’exposen igualment 
diversos dels objectes domès-
tics fets amb teixits de llenç. I fi-
nalment exhibim roba de vestir 
d’home i dona confeccionada, 
especialment camises, encara que 
aquesta peça bé podria tindre una 
exposició monogràfica. 

Dades
D’esta mnera, l’exposició consta de 
22 panells i més de 50 objectes, en-
tre peces d’indumentària tradicio-
nal i objectes del camp per a culti-
var el cànem. I es pot visitar desde 
hui fins al 30 de setembre de 2021, 
en horaro de 9 a 21 hores a la plaça 
Major de la població.

SOBRE ELS USOS DEL CÀNEM 
EN LA CULTURA VALENCIANA 
A L’ESPAI D’ART

ficativos de Aldaia e invitar a la 
reflexión y a la concienciación so-
bre nuestro territorio. Juntos pu-
dieron ver el proceso de creación 
e incluso charlar con las artistas 
en el centro juvenil.
 Por último, la actividad física 
fue la protagonista de uno de los 

días más esperados con una jor-
nada de rafting en las Hoces del 
Cabriel, en la que se dieron cita 
usuarios de la sala de estudio 
municipal del Gent Jove para ce-
lebrar el fin de curso y premiar el 
esfuerzo y dedicación, también 
de los y las estudiantes.

GENT JOVE ALDAIA ORGANIZÓ UNA SEMANA DE 
ACTIVIDADES QUE INTEGRA DEPORTE, CULTURA Y 
OCIO

l’estat d’alarma per a fer sondeig 
i comprovar el estat de la nostra 
població just després del confina-
ment, i també per a realitzar una 
valoració per part de la ciutadania 
de les actuacions municipals.
  La intenció abans del confina-
ment era impulsar a través de 
consulta la partida reservada com 
a Pressupost Participatiu, ja que 
comptem amb un model propi 
que a través de la web municipal 
i l’App ofereix les màximes ga-
ranties ja que es realitza amb la 
identificació i acarament a través 
del nostre padró municipal i as-
segura un únic vot per ciutadà o 
ciutadana que haja complit els 16 
anys, garantia que en este cas no 
ens proporcionava la plataforma 
de Google.
  Aldaia compta amb una partida 
de 150.000€ per a esta tasca, i amb 
l’objectiu de posar-la en funciona-
ment per a millorar la qualitat de 
vida dels aldaiers i aldaieres, ja es 

va realitzar un procés participatiu 
al qual els veïns i veïnes van fer 
les seues propostes lliurement. 
Els projectes guanyadors del pro-
cés s’incorporen ja al pressupost 
municipal i passaran pel  Plenari 
Municipal per a la seua aprovació 
definitiva. Urbanisme, de fet, ja es 
disposa a la posada en marxa del 
projecte guanyador amb prioritat 
per a que estiga abans que acabe 
l’any present.
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EL TRASLLAT DE LA IMATGE DEL CRIST DELS NECESSITATS, QUE TÉ 
TRADICIONALMENT LLOC LA NIT DEL 5 D’AGOST

Aldaia presenta les activitats 
del centenari de l’actual 

Baixà del Crist

L’Ajuntament d’Aldaia ha pre-
sentat les activitats al voltant 
de la tradicional Baixà del 

Crist que este 2021 commemora el 
centenari de la processó nocturna 
i que inclou un complet programa 
d’actes culturals. La festivitat consis-
tix en el trasllat de la imatge del San-
tíssim Crist dels Necessitats, la nit 
del 5 d’agost vespra de la festa gran, 
acompanyada pels Clavaris de Crist 
i diversos col·lectius d’Aldaia, alhora 
que el Corretraca i veïns particulars 
van disparant coets i creant una 
imatge de gran bellesa. Des de 2010, 
la Baixà del Crist té la consideració 
de Festa d’Interés Turístic Local de 
la Comunitat Valenciana.
   Enguany, en commemoració del 
centenari del format actual de la ce-
lebració, s’han programat diferents 
actes culturals al voltant de la Baixà. 
El 22 de juliol a les 20.30 hores al 
carrer Major d’Aldaia tindrà lloc la 
inauguració de l’exposició “5 d’agost 
d’un poble (1921-2021) La Baixà 
ens uneix”, que està comissariada 
per Antonio Andrés i fa un recorre-

gut gràfic als orígens de la festivitat. 
L’exposició podrà visitar-se fins al 

Redacció
Representants d’Ajuntament i entitats festives d’Aldaia

Enguany, en 
commemoració del 

centenari del format 
actual de la festivitat, 

se celebraran una sèrie 
d’activitats culturals al 
voltant de la Baixà del 

Crist

Més de 800 xiquets i xiquetes han 
donat la benvinguda a l’estiu, a les 
escoles i campus d’Aldaia. Este 
estiu els aldaiers i aldaieres amb 
edats compreses entre els 0 als 14 
anys poden triar entre una àmplia 
oferta d’activitats educatives, lúdi-
ques, artístiques i esportives.
  Enguany l’opció més demandada 
ha estat el Campus d’estiu muni-
cipal. Com a novetat i a causa de 
l’èxit en la seua edició de pasqua 
el Campus inclou idiomes, esports 
inclusius, tradicionals i reforç es-
colar a la seua programació lúdica 
i esportiva.
  Així mateix la tradicional Escola 
d’estiu municipal continua sent 
una altra de les opcions favorites 
dels més menuts de la localitat. 
Amb una programació pensada 
de manera específica per a cadas-
cuna de les etapes educatives, in-
fantil i primària, els alumnes i les 
alumnes continuen aprenent de 
manera divertida. A més enguany 
també podran gaudir de eixides a 
la piscina municipal i altres activi-
tats aquàtiques.
  La Escoleta Infantil Municipal 
Llavoreta llança un altre any més 
la seua Escola d’estiu de 0 a 3 anys 
per a facilitar la conciliació fami-
liar en les vacances d’estiu. Amb 
este objectiu ofereix servei de con-
ciliació matinera i menjador.

Programació
Dins de la programació munici-
pal també hi ha lloc per a aquells 
que han decidit apostar per con-
tinuar perfeccionant el seu anglés 
en el Summer Camp. El programa 
inclou activitats esportives, lúdi-
ques i treballs manuals que tenen 
com a finalitat continuar aprenent 
l’idioma mentre gaudeixen d’un 
estiu divertit.
  “Més de 1000 xiquets i xiquetes 
gaudiran d’una programació per 
a tots els gustos que a més de ser 
una alternativa d’oci saludable 
ajuda a les famílies en la conci-
liació durant este període estival” 
afirmava Marta Romeu, regidora 
d’Educació i Instal·lacions Espor-
tives.

Clubs
  També els clubs esportius de la 
localitat han posat en marxa les 
seues edicions d’estiu. El Club 
d’Escacs Educart prepara un mes 
d’esport, activitats artístiques i 
molt escacs. D’altra banda el Avant 
Aldaia CDF, UD Aldaia CF i el Club 
de Bàsquet d’Aldaia han preparat 
un mes que combina tecnificació, 
activitats lúdiques i piscina d’estiu.
  Per als més xicotets de la locali-
tat queden dos mesos per davant 
d’aprenentatge a través de l’esport, 
els idiomes, l’educació en valors 
en el qual la diversió ha estat, sens 
dubte, la gran protagonista.

ALDAIA
MÉS DE 800 INSCRITS EN 
LA PROGRAMACIÓ ESTIVAL 
ORGANITZADA A LA POBLACIÓ

mes d’octubre.
  Tot seguit, el mateix dia a les 21.30 
hores, s’inaugurarà una escultura 
commemorativa a la rodona del ca-
rrer Major en direcció a l’avinguda 
Miguel Hernández, creada per 
l’escultor Alexi Alemany i que, sota 
el títol de “Llum de foc”, s’inspira en 
l’efecte dels creat pels coets durant la 
Baixà del Crist.
  El 28 de juliol a les 20.30 hores, el 
TAMA acollirà la presentació de 
l’opuscle de les festes, coordinat per 
Vicent Boscà, que anirà acompan-
yada de l’estrena de la peça musical 
“La Baixà, marxa del foc”, del com-
positor aldaier Hugo Chinesta, feta 
en honor d’esta processó tradicional 
d’Aldaia. Una nova peça del com-
positor que s’uneix a la trilogia que 
ja va escriure dedicada al Santíssim 
Crist dels Necessitats: “Sis d’agost” 
(2003), “Confrare” (2011) i “Dels 
necessitats” (2015). L’obra musical 
que s’estrenarà enguany inclou en la 
partitura un instrument principal: la 
pólvora, que té un especial protago-
nisme en la Baixà del Crist d’Aldaia 
amb l’acompanyament que fan els 
coets durant tot el recorregut de la 
imatge.

Imatges de la Baixà del Crist
L’acte del 28 de juliol també incorpo-
rarà projeccions audiovisuals amb 
imatges de la Baixà del Crist i l’espot 
publicitari creat per al centenari.    
   Els diferents actes previs seran el 
moment en què els aldaiers podran 
arreplegar els mocadors i samarre-
tes dissenyats per a commemorar 
els 100 anys de baixà. Els actes del 
centenari conclouran el dia en què 
tradicionalment té lloc la festa, la nit 
5 d’agost.

La Baixà del Crist
La Baixà del Crist és la tradicional 
processó de trasllat de la imatge 
del Santíssim Crist dels Necessitats, 
pels Portadors del Crist, des de la 
Parròquia del Salvador i la Saletta 
fins a la Parròquia de l’Anunciació. 
Els Clavaris del Crist precedeixen la 
imatge, mentre que un grup de mú-
sics i una banda de cornetes i tam-
bors tanquen la comitiva.
  Els orígens de les festes del Crist 
d’Aldaia, amb un caràcter popular 
i ple de fervor, es fan palesos en al-
guns dels programes de festes que 
s’han pogut recuperar del primer 
terç del segle XX. Des de l’any 1940 

fins l’actualitat es conserven pràc-
ticament tots i plasmen la història 
recent d’una festa molt arrelada a la 
població. 
  Encara que la celebració és molt 
més antiga, va ser l’any 1921 quan 
es va establir la data fixa del dia 
5 d’agost a les 9 de la nit per por-
tar a terme el trasllat de la imatge. 
L’itinerari actual es va fixar el 1968 
amb la creació de la Parròquia del 
Salvador, punt de partida de la pro-
cessó.
  Els coets constituixen una part 
molt important de la festivitat, ac-
tualment disparats pel Corretraca, 
amb els Clavaris de Crist i persones 
particulars, precedint la processó. 
L’acte de la Baixà ha estat sempre 
obert a la participació dels aldaiers i 
aldaieres, que han format col·lectius 
relacionats amb la festa i que actual-
ment són entitats que hi col·laboren 
activament, com la Penya la Baixà 
del Crist (1985), dedicada a fer pro-
gramació cultural amb l’objectiu de 
recuperar la tradició, o Corretraca 
(2004), una associació que manté i 
reforça les festivitats més destacades 
de la localitat relacionades amb la 
pólvora.

El ayuntamiento de Aldaia 
acordó desde el primer 
momento que durante el 

estado de alarma, en 2020 y 2021, 
no se cobraría la tasa de terrazas 
a la hostelería. Actualmente, y 

La hostelería de Aldaia, exenta 
de pagar la tasa de terrazas

dado que sigue presente la pan-
demia y las limitaciones preven-
tivas para frenar su propagación, 
el consistorio ha acordado am-
pliar esta exención a todo el año 
2021 para las terrazas de todo el 
municipio.
  Según afirma el concejal de 
Agencia Tributaria del Ayunta-
miento, José Martínez Luna, “de 
nuevo desde que estamos en 
pandemia volvemos a tomar esta 
medida, pensando en la hoste-
lería. Es un sector que ha estado 
afectado por las diferentes medi-
das restrictivas y con ello quere-
mos contribuir a su alivio fiscal, 
de modo que no se pague tasa de 

terrazas durante todo el 2021”.

Recupetación
Por su parte el alcalde, Guiller-
mo Luján, indica que “desde el 
ayuntamiento estamos inten-
tando colaborar en la recupera-
ción económica, hemos pagado 
420.000 euros en ayudas a autó-
nomos y comercios, estamos am-
pliando la exención del pago de 
tasa de terrazas para 2021, y se-
guimos trabajando para ampliar 
las líneas de ayudas. Queremos 
desde lo local ayudar a la reacti-
vación económica, con todos los 
medios que tenemos”, ha expli-
cado.

Terraza de un bar de Aldaia
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La IX Edició del Sifasol 
posa el seu punt final amb 
la ‘cultura segura’

La IX Edició del Sifasol ha arri-
bat al punt i final de les seues 
quatre sessions de música i 

cultura segura amb la participa-
ció de David Pastor Film Sessions, 
qui, per quarta jornada va atraure 
a un gran públic a l’aforament li-
mitat de la plaça Llotgeta. Aques-
ta edició, marcada encara per les 
restriccions de la pandèmia s’ha 
demostrat com la més cuidada de 
les realitzades fins hui. El perso-
nal tècnic municipal s’ha acurat 
perquè la cultura continue sent un 
espai segur a Catarroja.
  “Enguany només ens ha faltat 
un dels nostres actes més entran-
yables, la celebració de la Nit Es-
tellés, on el veïnat eixia al carrer 
per a sopar a la fresca i recuperar 
vivències i poemes del nostre ar-
tista de Burjassot. Esperem que 
al mes de setembre puguem re-
alitzar aquest acte tan entranya-
ble i necessari per a tornar a la 
nostra anhelada normalitat”, ha 
recordat Dolors Gimeno, regi-
dora de Cultura. “D’altra banda, 
m’agradaria agrair a tot el personal 
de l’Ajuntament que ha fet possi-
ble enguany el Sifasol. Tot el seu 
esforç és d’aplaudir, més encara 
amb totes les adversitats que ens 
planteja la pandèmia. Ells saben 
de la importància de mantindre 
la cultura segura i del valor que té 

com a eix fonamental de les nos-
tres polítiques de govern a Cata-
rroja”, recorda Dolors Gimeno.
  La IX Edició del Sifasol va 
arrancar amb la presència so-
bre l’escenari de Pep Gimeno ‘el 
Botifarra’ i els seus músics. El di-
mecres 7 va ser el torn de Nacho 
Mañó i Gisela Renes i en la tercera 
sessió del dijous, Laura Esparza i 
Carlos Esteban van reemplaçar a 
Marala (baixa d’última hora per 
raons mèdiques). El punt i final 
el va posar David Pastor Film Ses-
sions amb una gran actuació com 
a colofó a una setmana de Sifasol 
molt especial.
   Les actuacions van començar a 
les 22,30 hores i van comptar amb 
totes les mesures per a garantir 
una cultura segura. Entre elles, li-
mitar l’entrada a 150 persones, ca-
dascuna d’elles en la seua localitat 
i guardant totes les mesures de 
seguretat, que ja totes coneixem 
i que ja s’han implementat en al-
tres esdeveniments durant l’any. 
Des de la regidoria es van buscar 
accions per a evitar les aglomera-
cions en la plaça i que s’ajuntaren 
persones que no hagueren reser-
vat localitat a través de la web, ta-
llant i controlat els accessos en les 
hores prèvies a la celebració, ga-
rantint així l’aforament aconsellat 
per les autoritats sanitàries per al 
transcurs de l’activitat.

Redacció
Catarroja adjudica el 
projecte del Parc de 

les Barraques
UN DELS ESPAIS PÚBLICS MÉS EMBLEMÀTICS DE 
LES BARRAQUES I DE TOTA CATARROJA REBRÀ UNA 
REMODELACIÓ INTEGRAL UNA VEGADA APROVAT EL 
PROJECTE

L’Ajuntament de Catarroja aca-
ba de fer un pas més de cara a 
la reforma integral del Parc dels 

Barraques amb l’adjudicació del pro-
jecte per 25.410 euros. Es tracta del 
moment previ a que comencen els 
treballs que tindran lloc sobre un dels 
espais públics més emblemàtics del 
municipi, transitat diàriament per mi-
lers de catarrogins i catarrogines.
    “Durant els pròxims mesos execu-
tarem una gran inversió per a renovar 
zones de jocs infantils i parcs del nos-
tre poble, tot això dins del programa 
de mobilitat sostenible i de millora 
de l’espai públic “Catarroja Camina”, 
que té per objecte generar espais més 
amables per a la ciutadania. Una nova 
mostra d’això és el treball que ara ini-
ciem al Parc dels Barraques, el qual es 
renovarà totalment per oferir una cara 
més atractiva per al veïnat”, explica 

Martí Raga, regidor d’Urbanisme.
En concret, la reforma integral del 
Parc dels Barraques comptarà amb 
una renovació integral de les zones 
infantils de joc, així com la instal·lació 
de noves zones esportives. A nivell 
d’infraestructures s’actuarà en el llac, 
que és la part més representativa del 
parc, reparant les zones danyades i 
dragant el fons. També es contempla 
la renovació del quiosc i el trasllat i 
ampliació de la zona canina. 
   Pel que fa als accessos, es crearà una 
nova entrada al col·legi Joan XXIII i 
s’actuarà en la zona annexa a la pisci-
na. Finalment, el projecte també con-
templarà un millora de la vegetació i 
la incorporació d’espècies autòctones 
i adaptades al clima.  El termini pre-
vist per a la redacció del projecte és de 
dos mesos i a continuació es licitarà 
l’execució de les obres, que ja comp-
ten amb pressupost..

Redacció

Catarroja canviarà, a partir del 19 
de juliol, la ubicació del centre de 
vacunació massiva. Una vegada 
s’ha vacunat al gruix de la pobla-
ció del municipi es passarà a una 
següent fase en una nova ubicació. 
Així doncs, es canviarà l’Espai Cla-
ra Campoamor on s’ha subminis-
trat més de 18.000 dosis, pel Museu 
Antonia Mir. El trasllat es realitzarà 
durant el cap de setmana per a no 
perdre ni un sol dia en un procés 
tan important i històric com és la 
vacunació per a previndre el CO-
VID19.
  L’Espai Clara Campoamor ha com-
plit la seua funció com a centre de 
vacunació massiva durant aquestes 
setmanes, en les quals han acudit 
a rebre la seua dosi el gruix de la 
població de Catarroja. Ací, en coor-
dinació amb el Centre de Salut, es 
van instal·lar 3 punts de vacunació 
que van accelerar el procés en el 
municipi, acurtant terminis.

Adequació
En l’entrada se situaran les carpes 
propietat de l’Ajuntament, el hall de 
l’edifici acollirà el procés de triatge, 
mentre que a l’interior es procedirà 
a la vacunació que comptarà amb 
l’espai adequat per a una correcta 
administració de les dosis. Per al 
procés d’espera s’habilitarà el jardí 
interior annex al centre, per a pos-
teriorment eixir per una porta dife-
rent a la d’entrada al recinte.
  L’acceleració del procés de vacu-
nació durant aquests dos mesos, 
per l’arribada massiva de dosi i el 
treball constant del personal sani-
tari, ha permés que l’Espai Clara 
Campoamor es quede com una 
ubicació excessivament gran per 
a aquesta nova fase de la vacuna-
ció. D’aquesta manera, suposarà 
un estalvi per al Consistori que ha 
realitzat durant aquests mesos un 
gran esforç per a oferir un lloc de 
vacunació segur per a personal i 
pacients, evitant que la ubicació 
en algun espai municipal poguera 
interferir amb el desenvolupament 
de qualsevol altra activitat.

CATARROJA
EL MUSEU ANTONIA MIR 
ACOLLIRÀ LA SEGÜENT FASE 
DEL PROCÉS DE VACUNACIÓ 

AQUESTA EDICIÓ, MARCADA ENCARA PER LES 
RESTRICCIONS DE LA PANDÈMIA

Parc les Barraques

Tancament del festival
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L’Ajuntament d’Alfafar, a 
causa de l’escalada en les 
dades positives de corona-

virus, i la problemàtica derivada 
de la reglamentació aplicable als 
municipis confrontants, s’ha vist 
obligat a decretar el tancament de 
l’amfiteatre del parc de les palme-
res i el cercle del parc 8 de març a fi 
d’evitar aglomeracions i botellons 
per l’afluència de persones d’altres 
poblacions. 
   Des de dimarts passat, 13 de ju-
liol, els municipis confrontants de 
Sedaví i Benetússer, van ser inclo-
sos en la llista de Conselleria amb 
toc de queda nocturn. Aques-
ta situació, que no contempla 

l’estructura i fluxos entre els mu-
nicipis, ha generat que nombrosos 
grups de joves acudisquen a Alfa-

far, que no té la mobilitat nocturna 
limitada, a realitzar activitats d’oci 
nocturn. 
   L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón 
Adsuara, ha explicat que “aquesta 
realitat suposa un greu perill per a 
la salut de la població d’Alfafar i els 
propis joves, i per tant i pel princi-
pi de prudència malgrat no estar 
obligats, l’Ajuntament ha cregut 
oportú prendre aquesta mesura”. 
   Des de l’Ajuntament d’Alfafar 
se sol·licita el suport de 
l’administració autonòmica , així 
com el reforç de la Guàrdia Civil i 
les policies locals de tots els mu-
nicipis per a complir i fer complir 
la llei. 

DESPRÉS DEL TOC DE QUEDA DE DIVERSOS MUNICIPIS CONFRONTANTS, 
NOMBROSOS JOVES ES TRASLLADEN A ALFAFAR QUE NO COMPTA 
AMB AQUESTA RESTRICCIÓ

Alfafar tanca zones públiques per 
a evitar botellons per l’afluència 
de persones d’altres poblacions 

Parc tancat

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la regidoria de Be-
nestar Social, ha iniciat un 

any més el projecte sociocultural 
Estiu Lúdic. Durant el mes de ju-
liol, xiquets i xiquetes participen 
en este projecte en el qual faran 

diferents activitats lúdiques i 
participatives.
  Les activitats s’estan realitzant 
en grups separats de màxim 10 
persones, per a garantir així el 
compliment de totes les mesures 
sanitàries vigents. Estiu Lúdic 

Alfafar impulsa un any més 
el projecte Estiu Lúdic

s’està duent a terme a l’Escola de 
Persones Adultes del casc i en el 
CEI Rabisancho.
  L’Estiu Lúdic té una duració de 4 
setmanes durant les quals es re-
alitzen diferents eixides lúdiques 
en les quals s’inclouen activitats 
amb aigua, cinefórum, tallers 
sobre ecologia, taller de còctels 
saludables, sessions de ioga i 
una carrera de colors. El projecte 
inclou a més esmorzar i menjar 
principal per a tots els i les me-
nors participants.
  El projecte socioeducatiu “Es-
tiu Lúdic” pretén oferir alterna-
tives d’oci municipal per a me-
nors i/o les seues famílies amb 
els qui s’està seguint algun tipus 
d’intervenció o seguiment des 
dels programes que es desenvo-
lupen en Serveis Socials, adap-
tant-se al període estival i amb 
una metodologia lúdica i parti-
cipativa.

  Es treballa en el foment de 
la comunicació, participació i 
cooperació, així com la integra-
ció, de tots els xiquets/as, en 
l’aprenentatge de l’escolta en 
l’assemblea de grup, en el fo-
ment de valors cooperatius i no 
de competitivitat així com en 
l’autonomia de la cura i del man-
teniment d’hàbits.
  El projecte està destinat a tots 
els xiquets i xiquetes amb els qui 
la temàtica de la diversitat és el 
motor d’impuls i superació, fent 
activitats on aprenguen a accep-
tar la diversitat com una cosa 
normal, ja que així no serà ne-
cessari parlar d’inclusió sinó de 
convivència.
   Des de l’Ajuntament d’Alfafar es 
continua apostant per este pro-
jecte on la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats per als veïns i veï-
nes del municipi és una màxima 
prioritaria.

Des de l’Ajuntament 
d’Alfafar se sol·licita el 

suport de l’administració 
autonòmica , així 

com el reforç de la 
Guàrdia Civil 

Estiu lúdic

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat 
l’adaptació dels passos de via-
nants del municipi per a millo-
rar l’accessibilitat i inclusió. Mi-
tjançant una seqüència d’imatges 
s’indica, tant al col·lectiu de per-
sones amb TEA com a la resta de 
vianants, quines són les accions a 
seguir per a travessar el carrer amb 
seguretat.
  Gràcies al conveni signat amb 
l’Associació TEAVIAL, Alfafar 
està incorporant dues seqüèn-
cies gràfiques en diferents punts 
del municipi. Ambdues, pintades 
en el color blau vinculat tant a 
l’autisme com a la seguretat viària, 
suposen una successió lògica 
d’accions a seguir.

INCLUSIÓ
ALFAFAR MILLORA LA 
SEGURETAT VIÀRIA AMB 
PICTOGRAMES EN PASSOS DE 
VIANANTS

Alfafar ha tornat a acollir esta se-
tmana diferents competicions 
de gimnàstica rítmica en el Cen-
tre Nacional Colonial Sport. Al 
llarg de set dies es disputaran el 
Campionat d’Espanya individual 
masculí, Campionat d’Espanya 
individual i autonomies femení, 
Campionat d’Espanya per equips i 
la 2a fase de la Copa d’Espanya de 
conjunts.
  Estes competicions comptaran 
amb la participació d’un total de 
1.179 gimnastes de 19 comunitats 
autònomes, els qui passaran pel 
tapís d’Alfafar per a convertir-se en 
els millors d’Espanya entre els dies 
11 i 18 de juliol.
  Este esdeveniment continua 
mantenint protocols sanitaris 
que garanteixen la seguretat de 
totes les persones participants, 
tant gimnastes com organització i 
equips.
  Des de l’Ajuntament d’Alfafar, el 
regidor d’Esports, Eduardo Grau, 
ha explicat que des del consistori 
es considera molt important con-
tinuar mantenint actiu l’esport en 
entorns segurs i saludables i per 
això “des d’Alfafar continuem fo-
mentant l’esport en el nostre mu-
nicipi”.
  Davant esta impossibilitat 
de comptar amb públic en les 
instal·lacions, l’esdeveniment 
s’ha retransmés en línia, acostant 
l’esport a les cases de la gent, i per-
metent una major difusió d’este.

ESPORT
ALFAFAR TORNA A SER SEU 
DE LA GIMNÀSTICA RÍTMICA 
NACIONAL

Después de muchos años, la Vuel-
ta Ciclista a España vuelve a visi-
tar Alfafar. Será como localidad de 
paso en la 6ª etapa, que se disputa 
entre Requena y Cullera, el próxi-
mo jueves 19 de agosto. La ronda 
ciclista, una de las tres grandes del 
panorama mundial, se retrans-
mite en directo en 190 países.  En 
concreto, el paso por el municipio 
valenciano está previsto entre las 
15.30 y las 16 horas del jueves 19 
de agosto, por la Avenida de To-
rrente y la Calle Menéndez Pelayo. 
Además, los vecinos del Barrio del 
Tremolar también pueden disfru-
tar del paso de los ciclistas por la 
rotonda situada al inicio del Camí 
del Tremolar, en la pedanía de 
Castellar-Oliveral.  
   Además, la concejalía de depor-
tes, junto a Unipublic, empresa 
organizadora de la Vuelta, ha or-
ganizado una parada de la cara-
vana publicitaria previa al paso 
de los ciclistas, con animaciones 
y espectáculos en el parque de la 
Avenida de Torrente, a partir de las 
14 horas. 
“Estamos organizando un espec-
táculo que cuente con todas las 
medidas de seguridad y sanita-
rias, y que permitan a la población 
disfrutar del paso de la caravana 
publicitaria y puedan quedarse a 
ver el paso de los ciclistas”, ha co-
mentado el concejal de deportes, 
Eduardo Grau. 

ESPORT
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
2021 VISITARÁ ALFAFAR EL 
19 DE AGOSTO 
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EL PROGRAMA ESTÁ DESTINADO A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN Y LA INSERCIÓN 
PROFESIONAL DE  JÓVENES DESEMPLEADOS ENTRE 16 Y 30 AÑOS

Alfafar solicita sumarse al programa 
de garantía juvenil T’Avalem 

de LABORA 

L’Ajuntament de Alfafar, a 
través de la Agencia de De-
sarrollo Local (ADL), ha 

solicitado una subvención para 
desarrollar el programa mixto de 
Empleo-Formación Garantía Ju-
venil T´Avalem a LABORA (Servi-
cio Valenciano de Empleo y For-
mación).   
  Estas ayudas se desarrollan a tra-
vés del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo (FSE) de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020 
como parte de la respuesta de la 
Unión Europea a la pandemia del 
Covid-19. En total, se ha solicita-
do una subvención de 241.358,40 

euros.  
El programa está destinado a me-
jorar la cualificación y la inserción 
profesional de personas desem-
pleadas jóvenes entre 16 y 30 años, 
inscritas en el sistema de garantía 
juvenil, mediante la realización 
de obras o servicios de utilidad 
pública o interés social, mediante 
el contrato para la formación y el 
aprendizaje, favoreciendo así su 
inserción laboral.  

Certificado
  L’Ajuntament ha solicitado 
la subvención para realizar el 
T’AVALEM de 10 personas para la 

obtención de un doble certificado 
de profesionalidad “Operaciones 
auxiliares de servicios adminis-
trativos y generales” (Nivel 1) y 
el certificado de “Actividades ad-
ministrativas en relación con el 
cliente” (Nivel 2), cuyo objetivo es 
aprender a realizar las actividades 
de soporte a la gestión adminis-
trativa derivada de las relaciones 
con el público o cliente, interno o 
externo. 
Con esta acción l’Ajuntament 
d’Alfafar renueva su compromi-
so con la formación y mejora de 
oportunidades de empleo para su 
ciudadanía. 

Oficina ADL Alfafar

Alfafar rep a les persones beneficiàries 
del programa EMCORP

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de l’Agència de Desen-
volupament Local (ADL), ha 

rebut a les persones beneficiàries 
del programa de subvencions 
d’iniciativa social de la Conselle-
ria d’Economia Sostenible, sec-
tors productius, Comerç i Treball, 
EMCORP 2021. Les 7 persones 
contractades donaran suport a di-

ferents departaments municipals.
L’objectiu d’aquest programa 
d’ocupació és la contractació de 
persones desocupades del menys 
30 anys d’edat, en col·laboració 
amb les corporacions locals, per 
a la realització d’obres i serveis 
d’interès general. Per a això, el 
consistori ha rebut una subvenció 
de 75.142,82 euros concedida per 
LABORA.

Per tant, l’Ajuntament d’Alfafar 
disposarà durant sis mesos de dos 
auxiliars administratius, destinats 
als departaments de Policia Local 
i Personal, dos oficials de primera 
de paleta i un oficial de primera de 
pintura per a l’àrea de Medi Am-
bient i Manteniment, a més de dos 
conserges que realitzaran tasques 
per Mercats i l’Escola d’Adults 
(EPA).

Redacción

L’Ajuntament d’Alfafar 
aprova una nova relació 
de llocs de treball
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL HA SIGUT 
APROVADA PER UNANIMITAT EN EL PLE MUNICIPAL I 
RENOVA EL DOCUMENT ANTERIOR DE 1991

L’Ajuntament d’Alfafar ha 
aprovat de manera inicial la 
Catalogació i Valoració de 

Llocs de treball en ple municipal 
per unanimitat de tots els grups 
polítics.
  Esta nova Relació de Llocs de 
treball (RPT) és un instrument 
tècnic que actualitza l’ordenació 
de personal, d’acord amb les ne-
cessitats dels serveis municipals, 
i es precisen els requisits per a 
l’acompliment de cada lloc de tre-
ball, així com les seues caracterís-
tiques retributives.
  
Modernització
La necessitat de la valoració dels 
llocs de treball d’este ajuntament 
ha sigut una afirmació repetida 
des de fa molts anys en el consis-
tori i una manca apuntada per la 
sindicatura de comptes en la seua 
última auditoria, ja que l’última 
versió d’este document va ser 
aprovada en 1991.
   Amb el pas dels anys i la mo-
dernització de l’Administració, el 
nivell de qualificació de les per-
sones treballadores cada vegada 
és més alt, amb requeriments 

informàtics superiors, i per això 
és necessari una adequació a 
l’estructura salarial de les noves 
exigències organitzatives.
  El resultat ha sigut fruit d’un pro-
cés llarg i ardu de 6 anys i, encara 
que amb negociacions molt com-
plexes, s’ha demostrat una gran 
implicació, esforç i il·lusió tant 
pels representants de personal 
dels diferents sindicats (CCOO, 
CSIF, SPPLB i UGT), com de la 
part tècnica, la cap del departa-
ment de personal i la regidor de 
personal Empar Martin.

Alfafar ha apostat per esta va-
loració i catalogació de llocs de 
treball per a dotar a l’ajuntament 
d’una eina indispensable per a 
modernitzar i donar seguretat ju-
rídica a l’organització de recursos 
humans del nostre ajuntament. 
Amb això es garanteix el respecte 
els drets laborals dels treballadors 
municipals i es corregeixen les 
arbitràries desigualtats existents 
entre estos, alhora que es cons-
titueix com a instrument per a 
determinar els criteris a utilitzar 
per a la valoració de nous llocs de 
treball.

Redacció

Ple municipal

La Directora General de Infancia 
ha visitado Alfafar para la implan-
tación  de un Punto de Encuentro 

Familiar. En breve abrirá en las 
nuevas instalaciones Municipales 
C/Perez Llacer.

ALFAFAR
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L’Ajuntament de Quart de 
Poblet és dels primers mu-
nicipis a posar en marxa 

el Servei d’Atenció Personalit-
zada i Seguiment de la Malaltia 
Mental(S.A.S.E.M.). Aquesta ini-
ciativa significarà una ajuda im-
portantíssima punt per a les per-
sones que tenen alguna d’aquestes 
patologies com per als seus fami-
liars. La pandèmia ha empitjorat la 
salut mental de la població i ha fet 
aflorar malalties que no havien si-
gut diagnosticades pel fet que, fins 
al moment, eren lleus i passaven 
desapercebudes. Tal és el cas 
d’algunes esquizofrènies, trastorns 
bipolars o psicosis. A més, també 
s’han incrementat els casos de de-
pressió, angoixa, tristesa i suïcidis.
  Davant l’avanç d’aquesta situa-
ció, l’Ajuntament compta des 

d’aquest mes amb especialistes 
en psicologia i educació social 
que s’encarreguen de forma més 
concreta de valorar, acompanyar, 
orientar i ajudar aquestes per-
sones. Els ensenyaran a fer-se el 
menjar, els animaran a eixir al ca-
rrer i faran passejos amb ells, els 
mostraran com relacionar-se amb 
els amics i amb la família, així com 
si han de fer qualsevol altre tipus 
gestió. En definitiva, seran un su-
port continue.
  L’objectiu és capacitar-los per-
què puguen portar una vida el 
més independent possible, que 
puguen romandre en el seu domi-
cili i s’integren en la vida al poble, 
evitant l’exclusió social o la discri-
minació. En moltes ocasions, les 
persones amb problemes de salut 
mental s’aïllen i s’obliden fins de 
menjar o no tenen ganes ni d’alçar-

se del llit. El S.E.S.A.M vetlarà per-
què això no ocórrega.
  Qualsevol familiar, veí, amic o afí 
que crega que coneix a algú que 
necessite aquesta atenció pot po-
sar-se en contacte amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Quart 
de Poblet telefonant a el 96 154 80 
08 . Un professional avaluarà el cas 
i determinarà quina és la millor 
manera d’actuar.
  En el cas de  menors d’edat, un 
altre col·lectiu molt afectat per la 
pandèmia,  el seguiment el rea-
litzarà l’Equip d’Infància i Ado-
lescència del consistori en estreta 
col·laboració amb el S.E.S.A.M. 

OMS
L’Organització Mundial de la Sa-
lut estima que una de cada qua-
tre persones ha tingut, té o tindrà 
problemes de salut mental. Això, 

traslladat a la Comunitat Valen-
ciana, suposa que almenys 50.000 
persones i unes 200.000, si comp-
tem l’impacte directe que supo-
sa en les seues famílies, es veuen 
diàriament afectades per aquest 
problema. 
   A més de presentar altes taxes de 
discapacitat, aquestes persones 
tenen una probabilitat de mort 
prematura entre un 40%  i un 60% 
superior a la població en general. 
Això és degut tant a problemes de 
salut física com al suïcidi. D’altra 
banda, a causa de l’estigmatització 
i la discriminació, les persones 
amb trastorns mentals pateixen 
freqüents violacions dels seus drets 
com a restriccions a l’ocupació, a 
l’educació, a la participació en la 
societat civil, a l’exercici de la ca-
pacitat jurídica o a cura de la salut 
física.

L’AJUNTAMENT ÉS DELS PRIMERS EN DISPOSAR DE 
PERSONAL DEDICAT EN EXCLUSIVA A L’AJUDA DE LA 
CIUTADANIA QUE NECESSITA CURES ESPECÍFIQUES

Quart de Poblet posa en 
marxa un servei específic 
per a persones amb 
problemes de salut mental

Redacció

Éxito de la campaña de ADN 
canino en Quart de Poblet  

La campaña puesta en marcha 
en Quart de Poblet para reco-
ger de forma gratuita el ADN 

a los perros de la localidad e incluir-
los en el censo genético está siendo 
todo  un éxito. 
   Por la puerta del Ayuntamiento 
están desfilando canes de todas 
razas, tamaños y carácter acompa-

ñando a sus dueños para recoger el 
vale gratuito y realizarse la prueba 
de ADN. Otros lo están solicitando 
por Internet. Sea cual sea el caso, 
lo cierto es que en poco más de un 
mes se han repartido 852 vales para 
realizar la prueba genética gratis a 
los perros. 
   El proceso es muy sencillo. La ciu-
dadanía censada en Quart de Po-

Redacció

blet que tenga uno o varios perros 
solicita el vale gratuito. Pide cita 
en un veterinario de la localidad y 
acude a la clínica. Allí le toman una 
muestra de saliva indolora y, en po-
cos días, se podrá localizar al can en 
todo momento a través de sus heces 
u otro material genético.
  Cada vez son más las localidades 
que disponen de este censo por lo 
que es más fácil que se localice a 
las mascotas perdidas, robadas o 
que tienen unos dueños un poco 
despistados o incívicos y no reco-
gen sus heces. Todos los municipios 
que cuentan con este sistema pue-
den cruzar datos y si un ciudadano 
no recoge los excrementos de su pe-
rro…voilà:  será identificado y podrá 
recibir la correspondiente sanción.  
   Gracias a la campaña Quina Ani-
malà hasta el 30 de noviembre los 

y las vecinas de Quart de Poblet 
pueden hacer esta prueba de forma 
gratuita. A partir de ahí, deberán 
asumir el coste del genotipado que 
asciende a 36,90€ y es  obligatorio.    
De momento se han repartido 852 
vales y se estima que el número de 
canes que hay en Quart de Poblet es 
de 2.500.  
   Por otra parte, cuando finalice la 
campaña, el Ayuntamiento va a 
elaborar  un mapa genético con las 
zonas por las que pasean habitual-
mente los perros de la localidad y 
se sabrá así por donde pasean los 
perros y cuáles están o no censados.
 
Censo
La instauración del censo canino 
municipal por ADN tiene ventajas 
para todas las partes implicadas: el 
vecindario, las personas propieta-

rias y los propios animales. Lo más 
importante es que permite identifi-
car y localizar más fácilmente a los 
perros si se pierden, son maltrata-
dos o abandonados, ya que el chip 
sí se puede extraer del animal pero 
el ADN le identificará siempre. Ade-
más, mejora la convivencia en el en-
torno urbano ayudando a mantener 
las calles más limpias y salubres.   
Otros municipios que ya han incor-
porado el Censo Genético reportan 
una reducción de un 80% de los 
excrementos abandonados en la 
vía  pública tan solo  unos meses 
después de la entrada en vigor del 
genotipado.  Para más informa-
ción sobre esta campaña, en la que 
han colaborado los veterinarios de 
Quart de Poblet, puedes llamar al 
teléfono 961536210 o escribir un 
mail a sanitat@quartdepoblet.org  

EN SOLO UN MES SE HAN REPARTIDO 852 VALES 
PARA REALIZAR LA PRUEBA GENÉTICA GRATIS A LOS 
PERROS 

Parlar de la vela llatina, és 
conèixer un referent que ara fa 
5 anys va ser reconegut per la 
Conselleria de Cultura com a 
BIC, bé d’interés cultural. Que 
es produeix, a l’Albufera, i que 
enguany també se celebra el 35 
aniversari com a primer parc 
natural dels valencians., ex-
plica, Emili Alba, president de 
l’Associació tradicional de vela 
llatina de l’Albufera en seu al 
port de Silla. 
  “Totes i aquelles i aquells 
que vulgueu conèixer de prop 
la «tradicional vela llatina», 
ara teniu l’oportunitat contac-
teu, amb nosaltres, no importa 
edat ni condició, l’estima per la 
natura i les nostres tradicions 
ens uneix. Estem a la disposi-
ció de la societat valenciana i 
les seues institucions al tauler 
d’avisos de l’entitat al port de 
Silla i al correu velallatinatra-
dicionalsilla@gmail.com sou 
totes i tots benvinguts”, explica 
Emili Alba.
  A més el proper 31 de juliol 
tendrá lloc un encontre de Vela 
Latina Tradicional, Memorial 
Joan Selma, al port de la pobla-
ció. A més al llarg de l’any faran 
nombroses activitats. 

TRADICIÓ
NAIX L’ASSOCIACIO 
TRADICIONAL VELA LLATINA 
ALBUFERA-SILLA

Aquest virus 
no té vacances

Prudència, responsabilitat i sentit comú
RECORDA
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L’AJUNTAMENT PARTICIPA EN EL PROJECTE EID4SPAIN20, QUE FACILITARÀ 
L’ACCÉS A LA CIUTADANIA I EMPRESES DE LA UE ALS TRÀMITS ELECTRÒNICS

Torrent traspassa fronteres 
en certificació electrònica

L’Ajuntament de Torrent par-
ticipa en el projecte eID4S-
pain20, una iniciativa que fa-

cilitarà l’accés als serveis electrònics 
públics de Torrent a tota la ciutada-
nia i a les empreses de la Unió Euro-
pea que utilitzen la seua identifica-
ció electrònica nacional.
   El primer requisit per a accedir a 
les seus electròniques és identificar-
se. Els ajuntaments actualitzaran 
progressivament tots els seus trà-
mits de les seues seus electròniques 
per a treballar amb identificacions 
europees. A Torrent, s’adaptarà la 
seu perquè es tinga accés a tots els 

tràmits necessaris.
Aquest projecte, coordinat per la 
Universitat de València i en el qual 
també participen l’Ajuntament 
d’Alcobendas i la Diputació 
d’Orense, garanteix la mobilitat 
transfronterera i el suport i reforç 
del mercat únic digital. 

Projecte Europeu
El seu objectiu principal és facili-
tar la participació ciutadana i em-
presarial en altres territoris, a més 
d’ajustar-se a les polítiques, estra-
tègies i activitats a nivell europeu i 
nacional, en matèria d’identificació 

electrònica.
El projecte, cofinançat en un 75% 
pel Mecanisme “Connectar Europa” 
de la Unió Europea, té un cost de 
103,790 € i una duració de 18 mesos. 
“Aquest projecte suposa un pas més 
en la política d’accessibilitat elec-
trònica a totes les gestions que la 
ciutadania necessite. Actualment, 
l’ajuntament compta amb més de 
200 tràmits que es poden gestionar 
de manera telemàtica i un 54% dels 
registres d’entrada es realitzen a tra-
vés de la seu electrònica”, ha explicat 
el regidor d’Assumptes Europeus, 
Andrés Campos.

Imatge de la presentació del projecte

Manises ret homenatge al 
personal sanitari amb una 
peça de ceràmica

L’Ajuntament de Manises 
ha celebrat un homenatge 
al personal sanitari que ha 

estat en primera línia davant la 
pandèmia de la Covid19 amb una 
peça de ceràmica que, en circum-
stàncies normals, s’haguera lliurat 
en la tradicional Cavalcada de la 
Ceràmica el dia 18 de juliol. 
   A Manises, per segon any conse-
cutiu, no celebrarem el proper 18 
de juliol, la Cavalcada de la Cerà-
mica, declarada Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic i, per eixe mo-
tiu, s’ha considerat retre un espe-
cial homenatge a les persones que 

han estat, des del primer moment 
d’aquesta pandèmia, en primera 
línia: els nostres sanitaris i sani-
tàries.
   En l’acte celebrat hui en la Casa 
de Cultura, representants dels sa-
nitaris han signat al Llibre d’Or del 
consistori maniser i han rebut, per 
part de l’Ajuntament de Manises, 
una peça ceràmica. 
   Més de 1100 peces s’han fet arri-
bar posteriorment a l’Hospital de 
Manises i als centres de salut per 
a ser distribuïdes entre el personal 
de salut com a mostra d’agraïment 
pel seu treball incansable durant 
tots aquests mesos.

Redacción

El projecte Emys d’Acció Ecologista 
reprén la seua activitat a Torrent

El passat 5 de juny, Dia Mun-
dial del Medi Ambient, 
arrancava en el Barranc de 

l’Horteta de Torrent el Projecte 
Emys d’Acció Ecologista-Agró vo-
luntariat que en aquesta reserva 
de fauna silvestre compta amb la 
col·laboració de Natura i Cultura 
Serveis Ambientals, l’Ajuntament 
de Torrent, l’Associació de Veïns 

El Vedat i el Voluntariat Ambien-
tal Torrent Verd.
   En aquesta temporada s’han 
localitzat dotze tortugues d’aigua 
ibèriques, concretament, tres 
femelles, sis mascles i tres juve-
nils sense sexar. D’altra banda, 
aquesta és la segona vegada des 
de l’inici d’aquest voluntariat a 
Torrent, que no s’ha capturat cap 
tortuga exòtica invasora.

  Des del projecte, destaquen la 
importància de la col·laboració 
dels 117 voluntaris i voluntàries 
que han participat en aques-
tes cinc jornades de cens en les 
quals s’han pogut localitzar dot-
ze tortugues ibèriques. Aquest 
voluntariat s’ha desenvolupat a 
l’entorn de la Font de la Teula, on 
ja es va realitzar en 2019, 2018 i 
2017.

Redacció

EL PROJECTE EMYS D’ACCIÓ ECOLOGISTA REPRÉN LA SEUA ACTIVITAT DESPRÉS 
D’UN ANY PARALITZAT A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Majors d’Alaquàs aprenen a 
manejar el smartphone i la tauleta

Les persones majors d’Alaquàs 
han participat recentment 
en un curs de formació digi-

tal gratuït per a conéixer el funcio-
nament de les APP de smartphone 
i tauleta així com altres aplica-
cions d’interés. El curs ha ha sigut 
organitzat per la Fundació Ciber-
voluntarios a través de l’escola 
tecnològica de la Fundació AEB de 
la Asociación Española de Banca 
i ha comptat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Alaquàs. El curs 
s’ha desenvolupat en diferents 
sessions a través de les quals s’ha 
ensenyat el funcionament de l’APP 

de videocridades i WhatsApp, 
l’APP per a demanar cita sanitària 
i la de banca digital i s’ha mostrat 
també l’ús de l’APP d’oci i xarxes 
socials. Les persones interessades 
han pogut participar en aquestes 
sessions tant de manera presen-
cial com en línia.
  Es tracta del primer curs de for-
mació digital que l’Ajuntament 
ofereix de manera conjunta amb 
la Fundació Cibervoluntarios. El 
cicle s’ha iniciat amb un curs es-
pecífic per a persones majors però 
l’objectiu és continuar posant en 
marxa aquest tipus de formacions 
per a tots els públics.

Redacción

L’Escola d’Adults de Sedaví 
aconsegueix que 22 alumnes 
obtinguen el graduat en secundaria

L’Escola d’Adults de Sedaví 
malgrat un curs atípic a causa 
de les circumstàncies sani-

tàries, provocades pel COVID-19, 
ha aconseguit uns magnífics re-
sultats acadèmics després que 
vint-i-dues persones de l’alumnat 
hagen obtingut el Graduat de Se-
cundària entre avaluació final i 
extraordinària. D’elles, set conti-
nuaran estudiant cicles formatius i 
un accés a la universitat. Cinc con-
tinuen treballant, si bé en les seues 
empreses els requerien la titulació 
per a continuar desenvolupant les 
seues funcions, i dues han trobat 

treball gràcies a obtindre la titula-
ció, sent els millors expedients els 
de Mª Dolores Martínez García i 
Javier Egea Jurado. D’altra banda, 
quinze alumnes de primer nivell 
de secundària promocionaran a 
segon nivell. 
El professorat del centre està molt 
satisfet pels resultats obtinguts 
i la directora del centre Mª José 
Gimeno, vol donar les gràcies pel 
seu treball al professorat de secun-
dària format per Josefa Cebrián, 
Raquel Pascual, Diana Gamón, 
Fernando Navío i Lidia Vilanova, i 
destacar l’esforç de l’alumnat en la 
consecució dels objectius.

Redacción

Imatge dels alumnes 
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TAMBIÉN HAN CANCELADO SUS FIESTAS ALBAL, PICASSENT Y SILLA QUE LAS 
HACÍAN A FINAL DE ESTE MES DE JULIO

Torrent suspende sus fiestas, a un 
día de comenzar, por el aumento 

de casos de Covid-19

El Ayuntamiento de Torrent 
ha informado que suspen-
de las actos programados 

para fiestas por razones sanita-
rias. “Ante el incremento en las 
cifras de contagios de los últimos 
días facilitadas por Salud Pública 
es necesario extremar las precau-
ciones, por lo que se adopta esta 
decisión desde la prudencia y la 
responsabilidad”.
  El portavoz del equipo de gobier-
no, Andrés Campos, ha explicado 
que “hemos tomado una decisión 
muy dolorosa pero necesaria. El 
incremento de contagios obligaba 
a mantener el rigor y la prudencia 
que hemos tenido todos juntos 

durante los últimos meses esta 
pandemia. Es cierto, que nuestras 
fiestas patronales eran también 
una esperanza para recuperar la 
normalidad, pero para eso vamos 
a trabajar y seguir trabajando jun-
tos. Por eso todos los proveedores, 
que trabajaban en fiestas junto a 
nosotros, han entendido la deci-
sión tomada. A partir de ahora, 
también nuestro compromiso con 
la cultura y con ellos porque con-
tinuaremos trabajando para recu-
perar esa normalidad y también 
los actos que estaban previstos 
cuando así sea posible”.
  La suspensión de las fiestas de 
Torrent, previstas para la próxima 

semana, no es un hecho aislado 
en la comarca, antes las suspen-
dieron las poblaciones de Picas-
sent, Silla y Albal.

Agosto y septiembre
Sobre las fiestas de las poblacio-
nes previstas para agosto y sep-
tiembre, de momento no se han 
cancelado a falta de ver la evolu-
ción de la pandemia, aunque los 
actos previstos, poco tienen que 
ver con los que originariamente 
se hacían. Todas las programa-
ciones son culturales, con reserva 
de espacios y controles de aforos. 
No se han programado noches de 
paellas ni conciertos.

15 persones s’incorporen a 
l’Ajuntament de Torrent a 
través del programa EMCORP

L’Ajuntament de Torrent 
participa un any més en el 
programa de subvencions 

d’iniciativa social de la Conselle-
ria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, 
EMCORP 2021, dins de AVALEM 
EXPERIÈNCIA de *LABORA.
 L’objectiu d’aquest programa 
d’ocupació és la contractació de 
persones desocupades d’almenys 
30 anys d’edat, en col·laboració amb 
les Corporacions Locals, per a la re-
alització d’obres i serveis d’interés 
general.
  A través d’aquest programa s’ha 
incorporat personal a diferents 
departaments municipals. D’una 
banda, quatre persones per a fer 
tasques administratives en els de-
partaments de contractació, mobi-
litat, tresoreria i arxiu municipal; 
un treballador social i un operari 
de magatzem en l’àrea d’atenció a 

les persones. En el departament de 
modernització, s’ha incorporat un 
tècnic de grau superior per a l’àrea 
d’informàtica, així com dos operaris 
de desinfecció en la Secció de Medi 
Ambient. 
 D’altra banda, el departament de 
mobilitat i senyalització, així com 
la brigada municipal s’han reforçat 
amb la incorporació de 3 peons de 
pintura, un oficial d’obra de paleta, 
un oficial pintor i un peó d’obra de 
paleta.
 D’aquesta manera, un total de 
quinze persones treballaran a jor-
nada completa durant sis mesos a 
l’Ajuntament de Torrent. 
 Aquesta experiència, juntament 
amb la formació i orientació labo-
ral que rebran per part de l’equip 
tècnic de l’empresa municipal 
IDEA’T, redundarà en un major ni-
vell d’ocupabilitat i de possibilitats 
d’incorporar-se al mercat laboral.

Dos noves treballadores

Torrent guardona els seus esportistes i clubs 
en la 34a i 35a edició de la Gala de l’Esport

Torrent va premiar els seus mi-
llors esportistes de les tem-
porades 2019-2020 i 2020-

2021 divendres passat en una Gala 
de l’Esport especial. L’acte es va ce-
lebrar en l’Hort de Trénor i va reco-
néixer l’esforç i mèrits d’esportistes i 
clubs torrentins.
  La regidora d’Esports, Susi Ferrer, 
emocionada per la celebració de 
la gala després de dos anys, va do-
nar la benvinguda i va felicitar les 
persones guardonades: “En aquest 
any i mig de pandèmia, heu demos-
trat més que mai la vostra entrega 
i sacrifici, heu evidenciat l’amor 
pel vostre treball i passió: l’esport. 
Enhorabona pels premis que us 
entreguem hui, però sobretot per 
la vostra capacitat d’adaptació, i 
l’entusiasme i l’esperança amb la 
qual esteu vivint l’esport”.
  L’alcalde Jesús Ros, el diputat pro-
vincial d’esports, Andrés Campos, i 
Susi Ferrer van ser els encarregats 

d’entregar els guardons. L’acte va 
premiar els millors esportistes de 
cada categoria, els millors entre-
nadors i els millors clubs esportius 
dels dos últims anys. També van 
ser guardonats els esportistes amb 
major projecció i els destacats de 
cada club esportiu. Per primera ve-
gada en les 35 edicions de la Gala de 
l’Esport, les persones guardonades 
no sabien quin premi rebien fins 
que el presentador l’anunciava en 
directe.

Trofeus
Després del lliurament d’aquests 
trofeus i els esments especials, es 
van atorgar els trofeus estrela de la 
vesprada: els premis a Esportista de 
l’Any 2020 i 2021. Martina Llovera va 
ser la guanyadora dels anys 2019-
2020, pels seus mèrits en el judo, 
entre els quals destaca la plata en 
la Super Copa d’Espanya. Per altra 
part, l’esportista de l’any de l’última 

temporada va ser Claudia Rubio, 
campiona d’Espanya en atletisme 
sub20 de pista coberta triple.
  El moment més emotiu de la ves-
prada va arribar amb el lliurament 
dels esments d’honor: Esport Sense 
Barreres i Tota una Vida. El primer 
va ser entregat a Empar Vizcaino, 
per la seua trajectòria en l’atletisme, 
amb premis com l’or en el Campio-
nat d’Espanya FEDDI. El premi Tota 
una Vida va ser entregat a Jordi Gil, 
per la seua llarga trajectòria espor-
tiva en el voleibol i la seua constant 
dedicació a l’esport a la ciutat.

Guardonats
L’alcalde Jesús Ros va felicitar els 
guardonats i els donà l’enhorabona 
pel seu esforç i dedicació. A més, 
va voler reconéixer la importància 
de l’esport per al desenvolupament 
de totes les persones: “Fer esport 
és créixer en valors, companyonia, 
diàleg i sacrifici. Estem orgullosos 

Imagen de la presentación del cartel de fiestas a los medios de comunicación el mes pasado

MARTINA LLOVERA I CLAUDIA RUBIO REBEN EL TROFEU A ESPORTISTES DE L’ANY 
2020 I 2021 PELS SEUS ÈXITS EN JUDO I ATLETISME

que els torrentins i torrentines dedi-
queu la vostra vida a l’esport i que, 
amb actes com aquest, puguem re-
compensar-vos”.
  Durant la gala, es va presentar el 
nou logotip de la Fundació Esporti-
va Municipal, que, després de molts 

anys, canvia la seua imatge. “És el 
moment d’avançar i créixer. És mo-
ment de nous reptes, idees i pro-
jectes. És per això que donem pas 
a una nova etapa i, amb això, a una 
nova imatge”, va explicar la regidora 
Susi Ferrer.

Guardonats junt a l’alcalde, regidora y diputat d’esports

Imatge de la gala
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Paterna ya tiene Calendario Es-
colar para el próximo curso 2021 
– 2022, en el que los días 11 de oc-
tubre de 2021, 7 de diciembre de 
2021 y 18 de marzo de 2022 serán 
festivos para la comunidad educa-
tiva del municipio.
  Así lo ha decidido el Consejo 
Escolar Municipal de la ciudad, 
compuesto por representantes de 
los centros escolares del munici-
pio, las AMPAS, asociaciones de 
vecinos, sindicatos de maestros y 
la Inspección Técnica de la Conse-
lleria de Educación, con potestad 
de solicitar tres días no lectivos. 
  De esta manera, en la última se-
sión del Consejo se aprobó por 
mayoría que estas tres fechas fue-
ran los días en los que no habrá 
clase para los niños y niñas que 
estudian en los centros educativos 
de la ciudad.
  La elección de estos días permi-
tirá hacer un puente en octubre, 
coincidiendo con los festivos 9 y 
12, y otro en diciembre, coinci-
diendo con el día de la Constitu-
ción Española y el de la Inmacula-
da Concepción.
  Además, el 18 de marzo de 2022, 
víspera de San José, también será 
no lectivos.

CALENDARIO ESCOLAR

LOS DÍAS 11 DE OCTUBRE, 
7 DE DICIEMBRE Y 18 DE 
MARZO SERÁN FESTIVOS EN 
PATERNA

L’Ajuntament de Paterna ha 
incrementant la vigilància 
al parc natural de la Valle-

sa davant l’arribada de les altes 
temperatures i l’augment del risc 
d’incendis forestals.
  D’aquesta manera, la brigada fo-
restal àmplia el seu horari durant 
els mesos d’estiu i es manté de 
manera ininterrompuda durant 
tot el dia per a reforçar el control 
d’aquesta zona i possibilitar així la 
primerenca detecció de qualsevol 
possible conat d’incendi.
  Aquesta mesura se suma a la vi-
gilància realitzada per la Unitat de 

Drons de la Policia Local de Pater-
na, que realitza vols periòdics per 
a controlar aquest pulmó verd.
A més, un total de 55 detectors de 
fum, dues càmeres òptiques i una 
àmplia xarxa d’hidrants formen 
part del sistema de detecció i pro-
tecció primerenca de la Vallesa, 
especialment quan es registren 
altes temperatures.
  També, al llarg de tot l’any es fan 
treballs de silvicultura preventiva 
per a eliminar material combus-
tible i es duu a terme el manteni-
ment de les franges de seguretat 
entre el bosc i els habitatges.

Torres defensives

La Tinenta Alcalde de Mobilitat, 
Seguretat i Transició Ecològica, 
Nuria Campos, ha anunciat que 
“en les pròximes setmanes estaran 
operatives també les torres defen-
sives amb canons d’aigua del Pro-
jecte Guardian, que compten amb 
els seus propis hidrants, i que su-
maran esforços en la protecció de 
la Vallesa i l’entorn residencial de 
la Canyada més pròxim a aquesta 
zona boscosa”.
  “A més – ha recordat Campos – 
Paterna compta amb un Pla Muni-
cipal contra Incendis que recull el 
full de ruta per a previndre durant 
tot l’any els possibles incendis fo-
restals de l’estiu”.

MÉS EFECTIUS I MÉS CONTROL MITJANÇANT DRONS

Paterna incrementa la 
vigilància en La Vallesa davant 
l’augment del risc d’incendis 
per altes temperatures

Redacción

Zona de La Vallesa

El Ayuntamiento de Paterna, a  
través del Área de Promoción 
Socioeconómica,  está pre-

parando el Taller de Empleo “Les 
Coves”, una iniciativa formativa y 
profesional con la que 30 alumnos/
as podrán formarse en diferentes es-
pecialidades y que tendrá como ob-
jeto de actuación una serie de cuevas 
localizadas en el entorno de la Torre 
y de la antigua alfarería de la ciudad.
Así lo ha anunciado el Teniente Al-
calde de Protección a las Personas, 
Participación y Empleo, Julio Fer-
nández quien ha indicado que “este 
taller, aprobado ya por la Dirección 

General de LABORA y subvencio-
nado con 724.075,20 euros, alternará 
el aprendizaje con la práctica profe-
sional a través de la formalización 
de un contrato para la formación y el 
aprendizaje de 12 meses de duración 
y la expedición de un certificado de 
profesionalidad”.
   Los alumnos/as seleccionados en 
el Taller de Empleo “Les Coves” se 
formarán en Albañilería, Electri-
cidad y montaje y mantenimiento 
de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción y  realizarán 
obras de habilitación interior de las 
cuevas localizadas en el entorno de 
la Torre y de la antigua alfarería, que 

30 PERSONAS DESEMPLEADAS E INSCRITAS EN 
LABORA SE PODRÁN FORMAR  EN ALBAÑILERÍA 
O ELECTRICIDAD

Paterna prepara el Taller 
de Empleo “Les  Coves”

Redacción

Imagen de uno de los talleres de formación realizados en Paterna
no afectan a su percepción exterior y 
se limitan a la conservación, reposi-
ción y mantenimiento de elementos 
preexistentes. 
   Las personas interesadas en formar 
parte de este taller, que comenzará a 
finales de año, deberán estar inscri-
tas en el Servei Públic d’Ocupació 
i Formació de la Comunitat Valen-
ciana LABORA, tener 25 años o más, 
ser desempleadas, entendiéndose 
como tales a las personas deman-
dantes de empleo no ocupadas re-

gistradas en Labora y cumplir los 
requisitos establecidos en la norma-
tiva de aplicación para formalizar 
un contrato para la formación y el 
aprendizaje.
   La selección del alumnado se reali-
zará a través de grupo mixto formado 
por un representante  de LABORA y 
otro del Ayuntamiento y las deriva-
ciones las realizará el Espai Labora 
tras la presentación de la solicitud de 
la oferta de servicios formativos por 
parte del Ayuntamiento.

PATERNA

L’execució del projecte de substi-
tució de l’enllumenat públic per 
tecnologia led en les 6 àrees em-
presarials de Paterna ha començat 
al Parc Tecnològic.
  Així ho ha anunciat l’Alcalde de 
Paterna i responsable de l’Àrea 
d’Empresa, Indústria i Univer-
sitat, Juan Antonio Sagredo, qui 
ha explicat que “a través d’aquest 
projecte, finançat per l’IVACE, 
seran substituïdes unes 2.000 llu-
minàries en els 5,5 milions de me-
tres quadrats industrials que hi ha 
a la nostra ciutat”.
  Tal com ha destacat el primer 
edil, “l’ús d’aquesta tecnologia no 
sols suposarà un estalvi econòmic 
anual d’uns 42.000 euros sinó que 
a més permetrà evitar l’emissió de 
82,83 tones de CO₂ a l’atmosfera 
cada any”.
 Durant el mes de juliol, el projec-
te s’executarà al Parc Tecnològic, 
al parc empresarial de L’Andana i 
en el de Els Molins, mentre que a 
l’agost els treballs es desenvolupa-
ran al Parc Empresarial Tàctica i 
en la Fase I del polígon industrial 
Font del Gerro. A setembre la II de 
Font del Gerro. Per altra banda, 
l’ajuntament ha habilitat 50 noves 
places d’aparcament al Parc Em-
presarial Tàctica i estudia crear al-
tres 140 més.

NOVA IL·LUMINACIÓ LED EN LES 
ÀREES EMPRESARIALS I 
NOVES PLAÇES D’APARCAMENT

El Ayuntamiento de Paterna ha 
creado una nueva zona de espar-
cimiento canino en La Canyada, 
dotando al vecindario de un espa-
cio acondicionado para el paseo 
de los perros. 
  El nuevo espacio se encuentra en 
el cruce de la calle 200 con la calle 
238, una antigua zona forestal de 
500 m2 que estaba sin uso y que se 
ha acondicionado para crear una 
zona segura para las mascotas. 
  Así lo ha explicado la concejala 
de Bienestar Animal, Servicios y 
Limpieza, Merche Navarro, quien 
ha detallado que “se ha vallado la 
parcela, reforzando la verja con 
una zanja de hormigón para evitar 
que los perros se puedan escapar 
y  se ha equipado con bancos, dis-
pensadores de bolsas y papeleras 
para facilitar su limpieza”
  Con esta nueva zona de esparci-
miento canino, Paterna suma más 
de 25 áreas repartidas por todo el 
municipio destinadas a que los 
vecinos y vecinas puedan pasear a 
sus mascotas de una manera con-
trolada. “Desde la concejalía de 
Bienestar Animal seguimos traba-
jando para promover la conviven-
cia entre ciudadanos y animales 
creando espacios seguros”, ha ex-
plicado la concejala. 

PATERNA
EL MUNICIPIO CUENTA 
CON UNA NUEVA ZONA DE 
ESPARCIMIENTO CANINO EN LA 
CANYADA DE 500M2
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El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de los Servicios 
Deportivos Municipales, ha 

destinado 250.000 euros a subven-
cionar la práctica deportiva de las 
familias residentes en el munici-
pio.
   Tal y como ha explicado el Te-
niente Alcalde de Cultura del Es-
fuerzo y Modernización, José Ma-
nuel Mora “estas ayudas revalidan 
la apuesta del equipo de gobierno 
socialista con el fomento de los 
hábitos saludables entre los pater-
neros y paterneras y refuerzan su 
compromiso con el deporte y la 
practica ciudadana”.
  En este sentido, esta temporada 
se han concedido 1.159 ayudas, de 
las cuales 268 han sido destinadas 
a clubes deportivos de la  ciudad.
  El resto de ayudas, un total de 891 
subvenciones, han sido para el de-
sarrollo de la actividad deportiva 
propia, como las del Bono +QVida 
o los abonos de la piscina, y supo-
nen un descuento de hasta el 100% 
sobre la tarifa de las actividades 

Paterna destina 250.000 euros a 
ayudas para actividades deportivas

Redacció

EL AYUNTAMIENTO PRETENDE, DE ESTA FORMA, FOMENTAR LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA Y LOS HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LA CIUDADANÍA

deportivas municipales para la 
próxima temporada 2021-2022. 
  Tal y como ha destacado el Te-
niente Alcalde Mora, “con estas 
ayudas potenciamos la práctica 

deportiva entre los paterneros y 
paterneras, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades de acceder 
a estos servicios públicos”. 
  Los listados definitivos de las 

personas beneficiarias de estas 
ayudas pueden consultarse en 
la web de deportes del Ayunta-
miento, www.esport.paterna.es y 
aquellos/as personas que hayan 

recibido la ayuda tendrán hasta el 
15 de octubre para confirmar su 
inscripción en las actividades de-
portivas que previamente deberán 
seleccionar.

Piscina Paterna

Paterna se ha convertido en la pri-
mera ciudad española que cuenta 
con un TikTok Tour, una iniciativa 
con la que se pretende dar a co-
nocer los enclaves turísticos del 
municipio a través de esta popular 
red social que tiene 800 millones 
de usuarios activos al mes en todo 
el mundo.
  La iniciativa parte de la Conce-
jalía de Turismo, Cultura y Fuego 
cuya titular, la concejala Teresa Es-
pinosa, ha explicado que “a través 
de esta pionera  iniciativa propi-
ciamos que se descubran los luga-
res más emblemáticos de nuestro 
municipio al mismo tiempo que 
se aumenta su visibilidad en una 
red social cada vez más global y 
universal y que supone un canal 
de comunicación inmenso para 
popularizar Paterna y nuestro pa-
trimonio”.
   De esta manera, las personas in-
teresadas en participar pueden re-
coger la pulsera identificativa del 
reto en la Oficina de Turismo de 
Paterna, de martes a domingo de 
9 a 14 horas, y de martes a viernes 
de 18:30 a 21 horas. A través de un 
cógido QR se podrá acceder a las 
localizaciones .

PATERNA
PRIMERA CIUDAD DE ESPAÑA 
CON UN TIKTOK TOUR 
PARA PROMOCIONAR SUS 
ENCLAVES TURÍSTICOS
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Avança la campanya 
“+A prop +Sostenibles 
+Responsables 
#SomRafelbunyol”

La regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament de Rafelbun-
yol es va reunir ahir amb 

la directiva de l’Associació Local 
d’Empreses i Comerços (ALEC) 
per a continuar treballant en el 
seu projecte de foment de la Res-
ponsabilitat Social i del consum 
de proximitat.
  Per decisió conjunta, “+A prop 
+Sostenibles +Responsables 
#SomRafelbunyol” serà el nom de 
la campanya orientada a recolzar 
la recuperació del teixit comer-
cial i hostaler local, mitjançant el 
foment entre la ciutadania dels 
valors i la cultura de la responsa-
bilitat social, especialmente del 
consum de proximitat, però tam-
bé, sostenible i responsable.
  “Es tracta d’una campanya amb 
un doble vessant: impulsar la 
compra en el comerç local i cons-

cienciar a la població de la impor-
tància d’un consum més respon-
sable i sostenible” assegura Fran 
López, alcalde de Rafelbunyol.
  “Posar en marxa actuacions 
que donen suport a l’economia 
local després de la crisi provoca-
da per la pandèmia és una de les 
nostres prioritats. Volem treba-
llar amb el teixit comercial i per 
a ell, raó per la qual aquest pro-
jecte s’està duent a terme amb la 
col·laboració i consens d’ALEC” 
afirma Fernando Ciges, regidor 
de Comerç.
 Aquest projecte de promoció 
del comerç local és possible grà-
cies a una subvenció de 5.000 € 
de la Diputació de València, que 
l’Ajuntament ha aconseguit dins 
de la convocatòria per al foment, 
promoció i divulgació de la res-
ponsabilitat social.

Sota el lema ‘*Fomentem 
l’Esport’ l’Àrea d’Esports de 
la Mancomunitat de l’Horta 

*Nord tracta de fomentar les ac-
tivitats esportives als seus pobles 
a través de valors com l’esforç, el 
treball en equip, el respecte i la 
superació. 
  Mostra d’això és el patrocini de 
totes les partides juvenils de pi-
lota valenciana, prèvies a les par-
tides professionals, que es dis-
putaran durant tot aquest estiu 
en el Trinquet Tio Pena de Mas-
samagrell, i en les quals jugaran 
pilotaris dels municipis que con-
formen la Mancomunitat Horta 
Nord.
   El dimarts passat, van començar 
aquestes partides, amb la disputa 
entre Adrián i Morret enfront de 
Efrén i Marco, jugadors de Muse-
ros, Massamagrell i El Puig.
  I és que des de la Mancomuni-
tat es realitza una clara aposta 
per la defensa de l’esport com a 
eina d’aprenentatge. Així ens ho 
fa saber José Vicente Andreu, el 
president de la Mancomunitat: 

“L’esport és capaç d’ensenyar-
nos a treballar en equip, a su-
perar-nos i esforçar-nos per a 
aconseguir els nostres objectius, 
sempre des del respecte pel rival 
i el foment d’una vida saludable. 
  A més, l’alcalde de Massama-
grell i responsable d’esports de 
la Mancomunitat, Paco Gómez, 
va afirmar que “poder celebrar 
competicions esportives com són 
aquestes partides de pilota, un 
esport que significa tant per a no-
saltres, és motiu de celebració”. 
Així, el vocal de la Mancomuni-
tat reflecteix la seua satisfacció 
amb la col·laboració amb el tor-
neig d’un esport tan arrelat en 
la cultura valenciana com és la 
pilota, qui acaba amb un mis-
satge de suport als partícips del 
torneig: “Sort a tots els pilotaris, 
que puguem gaudir tots d’un 
apassionant torneig i que siguem 
capaços de continuar gaudint de 
la pràctica d’aquest esport”.
  Com bé reflecteixen les seues 
declaracions, a l’Horta Nord es 
realitza una clara aposta pel fo-
ment de l’esport per a educar en 
valors als més joves.

La Mancomunitat de l’Horta 
Nord promou i fomenta 
l’esport en els seus municipis

Redacció

A pesar de la crisis económica 
y sanitaria, este mes de julio los 
comercios de Museros han llena-
do sus escaparates con ofertas y 
rebajas de productos de primera 
calidad. Como todos los años, las 
rebajas de verano tratan de redu-
cir el stock de productos atempo-
rales para dar cabida a la próxima 
campaña de otoño/invierno.  
  Con motivo de esto, la Conceja-
lía de Comercio del Ayuntamien-
to de Museros ha querido mostrar 
su apoyo a todos aquellos esta-
blecimientos que en estas fechas 
ofrecen sus productos de primera 
calidad a precios rebajados, y por 
ello les ha facilitado una serie de 
material para sus promociones.
  En primer lugar ha repartido un 
total de 1.600 bolsas para que los 
comercios entreguen los produc-
tos a sus clientes. Unas bolsas de 
colores muy vistosos que no pa-
san desapercibidas entre la ciu-
dadanía y que muestran el com-
promiso de los comercios con los 
vecinos y vecinas. 
  Así mismo también ha repartido 
carteles que anuncian las rebajas, 
promociones y ofertas, para que 
sean colocados en los escapa-
rates y animen a comprar en los 
establecimientos del pueblo sin 
necesidad de desplazamientos ni 
aglomeraciones.

Tejido comercial
La alcaldesa de Museros, Cristi-
na Civera, comenta que: “es mo-
mento de ser solidarios y ayudar a 
que el tejido comercial del pueblo 
siga creciendo. Desde el Ayunta-
miento siempre apoyaremos al 
comercio local porque es uno de 
los motores fundamentales de 
Museros”.
  El concejal de Comercio, Juan 
José Carrión añade: “una vez más 
estamos al lado de los y las pro-
fesionales que están al frente de 
los comercios de Museros, dando 
un buen servicio y asesorando día 
tras día a la población en todo lo 
que necesita”.

MUSEROS
AYUDA AL COMERCIO LOCAL 
EN TEMPORADA DE REBAJAS

AQUEST PROJECTE DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ 
LOCAL ÉS POSSIBLE GRÀCIES A UNA SUBVENCIÓ DE 

5.000 € DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Reunió amb ALEC

ACTUALMENT PATROCINA LES PARTIDES JUVENILS DE 
PILOTA VALENCIANA A MASSAMAGRELL

Partir patrocinat per la Mancomunitat
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La XIX edició d’Escènia conclou 
a Foios amb èxit de participació

EL PREMI DEL JURAT HA RECAIGUT EN L’OBRA ‘IAIA, TU TENS SEXE?’ 
D’UNAOVARIAS I EL PREMI DEL POPULAR EN ‘200.000 DONES’ DE CIA. CÀNDIDA

Ha finalitzat la dinovena edi-
ció d’Escènia, la Mostra de 
Teatre Novell que any rere 

any acull Foios. Una edició que, mal-
grat les restriccions establides, s’ha 
desenvolupat amb total normalitat i 
ha tingut, com és habitual, una gran 
acollida per part del públic.
  En la present edició s’han repartit 
quatre premis entre tres compan-
yies: El Premi del Jurat, dotat amb 

2.500 euros, ha sigut per a ‘Iaia, tu 
tens sexe?’ d’Unaovarias; l’Esment 
Especial del Jurat, dotat amb 1.000 
euros, ha sigut per a ‘200.000 dones’ 
de CIA. Càndida; el Primer Premi 
Popular, dotat amb 2.500 euros, ha 
sigut també per a ‘200.000 dones’ de 
CIA. Càndida; i el Segon Premi Po-
pular dotat amb 1.000 euros, ha sigut 
per a ‘Sobrepassades’ de Triapasó.
  Completaven la programació 
d’aquesta edició l’obra ‘Reines’ de 

Redacció
Una de les actuacions Escènia 2021

Foios Escola de Teatre, ‘Passeig per 
la vida’ de Foios Escola de Teatre, 
‘El amor de mi ahora’ d’Almor Movi-
miento i ‘Roda’ de Marea Danza.

Qualitat
Tal com reconeix Juan José Civera, 
regidor de Cultura, “el nivell ha sigut 
molt bo. Les quatre obres a concurs 
han sigut molt valorades pel públic, 
han tingut una molt bona acceptació. 
Va ser molt difícil triar per part del ju-
rat i del públic als grups guanyadors, 
ja que les diferències en la puntuació 
eren per dècimes. Això significa que 
han sigut actuacions de qualitat”.
   Amb el lliurament de premis, que 
va tindre lloc el dissabte en el Pas-
seig de l’Albereda, Escènia encara ja 
l’edició de 2022, que serà molt espe-
cial en tractar-se del seu XX aniver-
sari. Referent a això, Civera avança la 
intenció de “llançar un llibre resum 
d’aquestes edicions, un vídeo com-
memoratiu així com accions enca-
minades al públic juvenil i infantil 
en paral·lel a les seccions habituals, 
entre altres idees que estem ja des-
envolupant”.

Foios, Albalat i Meliana 
impulsen la recuperació i 
la protecció del seu litoral

Redacció

Els municipis de Foios, Al-
balat dels Sorells i Meliana 
continuen donant exemple 

de col·laboració entre pobles, amb 
l’objectiu d’oferir un millor servei a 
la ciutadania. En aquesta ocasió es 
tracta de la coordinació per a la ges-

tió i explotació de les seues platges. 
Enguany compten amb sis auxiliars 
de platja, dues persones per munici-
pi, contractats a través de LABORA, 
gràcies a l’ajuda que atorga la Con-
selleria als municipis que disposen 
de litoral.
   Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha des-
tacat que “tant Meliana, que comp-
ta amb una platja de bona qualitat 
i plenament en ús, com Foios, amb 
una xicoteta extensió d’arena, i Al-
balat dels Sorells, amb una menuda 
franja de litoral, en aquest cas sen-
se arena, hem cregut que era millor 
integrar els dos auxiliars de cada 
municipi en un únic equip que es 
coordine des de la platja de Meliana, 
i que podrà oferir un millor servei 
d’informació i horaris més amplis”.
   L’alcalde de Meliana, Josep Riera, 
considera “important i útil que du-
rant tota la jornada hi haja gent in-
formant a peu de platja” i destaca 
l’esforç de col·laboració i la coordi-
nació entre els tres municipis. “Hem 
impulsat en els últims anys un clima 

de col·laboració en molts àmbits 
com ara l’urbanisme, la gestió del 
territori, el medi ambient i l’energia i 
en aquest cas concret, en la voluntat 
de recuperació de les nostres plat-
ges”, ha afegit.

Acord amb la UPV
En aquest sentit, els tres municipis 
han signat un acord de col·laboració 
amb la Universitat Politècnica de Va-
lència, “que està elaborant un estudi 
per a recuperar la platja mitjançant 
esculls que se situarien dins de 
l’aigua, que impedirien que els co-
rrents s’emportaren l’arena i que fins 
i tot afavoririen la seua acumulació”, 
ha assenyalat l’alcalde d’Albalat dels 
Sorells, Nicolau Claramunt.
  Un altre exemple d’aquesta voluntat 
de col·laboració, és el conveni signat 
entre Albalat dels Sorells, Foios i, en 
aquest cas, Albuixech, per a encarre-
gar un estudi a una enginyeria que 
plantege la possibilitat i la viabilitat 
de fórmules i alternatives de recupe-
ració de la platja.

Imatge dels alcaldes amb els auxiliars de platja

L’ajuntament d’Albalat 
dels Sorells ha conclòs la 
instal·lació de 360 nous 

punts d’il·luminació que venen 
a substituir altres lluminàries de 
menor eficiència energètica i ma-
jor consum.
  L’actuació està prevista pel pro-
jecte integral de sostenibilitat, 
mobilitat i eficiència energètica, 
“Albalat 0,0”, el qual depén direc-
tament de la regidoria de Medi 
Ambient, la responsable de la 
qual, Sónia Clemente, ens comen-
ta que: “hem de seguir fent passes 
importants en l’estalvi econòmic i 
millora de la qualitat de vida de les 
nostres veïnes i veïns, els més de 
16.000 € d’estalvi redundaran en 
millores per a la ciutadania”.

Medi ambient
Les lluminàries led d’última tec-
nologia que s’han instal·lat, faran 
més agradable la il·luminació dels 
carrers ... Així doncs, les noves 
làmpades tenen una luminescèn-
cia de 2500 kèlvins i estan dissen-
yades amb una tecnologia què 
permet complir amb les normati-

ves de visibilitat i mobilitat urba-
na.   
   Pel que fa a les noves potèn-
cies instal·lades, els nous punts 
de llum disminueixen més del 
60% la potència necessària per a 
complir la funció bàsica que és la 
d’il·luminar. D’aquesta forma, dels 
39.165 watts de potència actual, 
es passarà a 13.912 watts amb els 
nous leds, motiu pel qual, des de 
l’ajuntament insisteixen en assen-
yalar que encertar en la potència 
del consum és vital per a l’estalvi 
i és molt important també, que 
ho revisem en el nostre àmbit 
domèstic, “per això seguim fent 
tot el possible per implementar les 
mesures més eficients, menys gra-
voses i menys contaminants per a 
millorar les condicions de totes i 
tots”, ens comenta l’alcalde Nico-
lau Claramunt.

Disminuir emissions de CO₂
El projecte “Albalat 0,0” és el full 
de ruta marcat per l’equip de go-
vern alhora de situar a Albalat dels 
Sorells al capdavant de municipis 
a l’aplicació de polítiques me-
diambientals i sostenibles.

Albalat dels Sorells compta 
amb 360 noves lluminàries de 
màxima eficiència energètica

Redacció

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES

PER MOLT POC

DÓNA VISIBILITAT
AL TEU NEGOCI

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars 

ELS TRES MUNICIPIS CONTRACTEN I COORDINEN SIS 
AUXILIARS DE PLATJA

Al 2010, la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer (CHX) 
va interposar als municipis 
de la Comunitat d’Usuaris de 
Vessaments de la Conca del 
Carraixet, entre els quals hi ha 
Meliana, una sanció d’1,6 mi-
lions d’euros per un vessament 
incontrolat. A Meliana li corres-
ponia pagar uns 94.500 €. 
    Ara, la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Su-
perior de Justícia ha estimat 
parcialment el recurs interpo-
sat per l’Ajuntament i la CHX 
haurà d’emetre una nova liqui-
dació substancialment inferior, 
al voltant dels 9.000 € en el cas 
de Meliana, un estalvi de 85.000 
€ per al municipi segons la sen-
tència. 

MELIANA
GUANYA EL RECURS 
CONTRA LA CONFEDERACIÓ 
HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER
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La playa de Massalfassar mejora 
sus servicios

LA COSTA SE HA CONVERTIDO TAMBIÉN EN UNA DE LAS MÁS 
CONCURRIDAS PARA LA PRÁCTICA DEL KITESURF

La playa de Massalfassar cuenta 
este año con varias novedades. 
Servicios que mejorarán la es-

tancia en la playa a los usuarios. Por 
un lado, estrena chiringuito y servicio 
de hamacas y sombrillas de alquiler.
Además, el Ayuntamiento de Massal-
fassar ha habilitado un aparcamiento 
gratuito en la playa con capacidad 
para 200 vehículos, en una área de 
aproximadamente 9.000 metros cua-
drados situada en la zona interior que 
hay entre la vía de servicio y la duna.
    «Es una medida que llevamos nego-
ciando meses y que dará calidad de 
vida a todos los agentes implicados: 
a los usuarios de la playa porque evi-
tará conflictos de tráfico, a la policía, 
porque se reducirán las intervencio-
nes, y a los vehículos de emergencia 
que no tendrán problemas de acce-

so», asegura el alcalde de Massalfas-
sar, Álvaro Montañés.
Hasta el 31 de octubre, queda pro-
hibido el estacionamiento en la vía 
de servicio paralela a la V-21 y solo 
se podrá aparcar en los dos parkings 
de la playa, tanto en el nuevo, al cual 
se accede por una entrada habilitada 
junto a la acequia, como en el exis-
tente, con capacidad para 30 vehí-
culos, situado en el extremo sur de la 
playa.
   «Con estas medidas tratamos de 
acercar la playa a los vecinos de Mas-
salfassar, que hasta ahora se encon-
traban con problemas de acceso para 
acudir a su playa. El carril ciclopeato-
nal es una alternativa, pero no puede 
ser la única, puesto que mucha gente 
no tiene la posibilidad de ir en bici-
cleta o andando, porque se despla-
zan con la familia o por problemas de 

movilidad. Por eso creemos que esta 
medida nos devuelve a los vecinos de 
Massalfasasr la facilidad de acceso a 
nuestra playa y mejora nuestra cali-
dad de vida», apunta el alcalde.
   Además, el aparcamiento «comple-
ta las actuaciones del Ayuntamien-
to de Massalfassar para ofrecer un 
mejor servicio en la playa, junto a la 
instalación por primera vez del chi-
ringuito, heredero de los antiguos 
merenderos, y las hamacas», conclu-
ye Montañés.

Playa atractiva para kitesurfistas
Por otro lado, la playa de Massalfas-
sar se ha convertido también en una 
de las más concurridas para la prác-
tica del kitesurf, por ello, no es raro 
acercarse cualquier tarde y contem-
plar una imagen espectacular de co-
metas y tablas.

Redacción

La Diputació subvenciona 
la connexió ciclopeatonal 
entre Alboraia i València en 
l’estació de Palmaret

La diputada de Mobilitat 
Sostenible, Dolors Gimeno, 
acompanyada per l’alcalde 

d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la 
regidora d’Urbanisme, Ana Bru, 
ha visitat la finalització de les 
obres de connexió del carril bici 
de l’avinguda de l’Orxata de la lo-
calitat amb la Ronda Nord de Va-
lència.
  L’actuació, que arriba a propos-
ta de la Direcció General de Mo-
bilitat amb el finançament de la 
Diputació, se centra en la glorie-
ta d’intersecció de les avingudes 
Germans Machado i Alfauir de 
València i l’avinguda de l’Orxata 
d’Alboraia.
  Com explica la diputada de Mo-
bilitat Sostenible, Dolors Gimeno, 
“l’objectiu és integrar els trajec-
tes en la modalitat ciclopeatonal 
entre Alboraia i València per aug-
mentar els desplaçaments saluda-
bles i per a fomentar la mobilitat 
intermodal amb l’estació de metro 
del Palmaret”.
  Per a l’alcalde d’Alboraia, Mi-
guel Chavarría, “la col·laboració 
entre la Diputació i l’ajuntament 
d’Alboraia ens ha ajudat a millo-
rar la connexió dels nostres carrils 
bici amb l’entorn, en este cas, amb 
València”, ha explicat l’alcalde de la 
localitat. 

  El trajecte de connexió s’inicia 
al sud de la glorieta, en el pas de 
vianants de la zona interior de la 
Ronda Nord, per connectar amb el 
carril bici de l’avinguda de l’Orxata 
que circula per un camí inclòs en 
la zona denominada “la pinae-
ta”, un espai arborat que amb les 
obres ha canviat la il•luminació i 
la senyalització, ha ampliat la vo-
rera amb la creació d’una zona de 
descans amb dos bancs i períme-
tre amb barana.

Ciclista
En les obres s’ha prioritzat el tràn-
sit ciclista front al motoritzat, sen-
se disminuir la capacitat de cir-
culació del trànsit rodat, establint 
una connexió ciclista segura amb 
mínima ocupació de l’espai per als 
vianants.
  Les obres, comptem amb un 
pressupost de 43.091 euros, són el 
resultat de la cooperació entre la 
Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, amb 
la Delegació de Mobilitat Sosteni-
ble de l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de València, en el Pla 
d’ajudes a inversions en vies ciclo-
peatonals per import de 843.091 
euros als ajuntaments d’Alboraia, 
Tavernes de la Valldigna, Massal-
fassar i Gandia.

Més de 400 joves han gaudit 
d’alternatives d’oci a Alboraia

Des del Espai Jove de 
l’Ajuntament d’Alboraia 
s’han dut a terme durant 

aquests mesos nombroses activi-
tats extraescolars gratuïtes, per a 

oferir alternatives d’oci saludable 
per als i les joves del municipi.
Les activitats van ser de tota mena, 
des de multiesport (surf, stand up 
paddle, longboard, esports de pla-
tja, i més), skate, parkour... fins a 
robòtica, animació lectora o tallers

Redacción

Playa de Massalfassar

Bonrepòs i Mirambell 
estrena nova seu electrònica

L’Ajuntament de Bonre-
pòs i Mirambell estrena la 
seua nova Seu Electrònica, 

més àgil i senzilla, per a facilitar 
l’accés als tràmits administratius 
a la ciutadania.
D’aquesta manera accions tan 

comuns com la sol·licitud de cer-
tificats o registres d’entrada po-
dran realitzar-se de manera tele-
màtica des de qualsevol lloc, els 
365 dies a l’any, 24 hores al dia, 
sense necessitat de desplaçar-se 
físicament a l’Ajuntament.
   Per a accedir a la nova seu elec-

Redacción

trònica de l’Ajuntament de Bon-
repòs i Mirambell (https://bon-
reposimirambell.sedelectronica.
es) serà necessari disposar d’un 
certificat electrònic que sí que 
requerirà la presència física en 
les oficines de l’Ajuntament. Una 
vegada en disposició del certifi-
cat, aquest haurà de ser instal·lat 
en l’ordinador particular. A partir 
d’aquest moment, la 
majoria dels tràmits que es rea-
litzen amb el consistori podran 
fer-se de manera telemàtica.

Participants 
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PUÇOL

Continuant la iniciativa de 
l’estiu de 2020, amb les mesures 
vinculades a la pandèmia, este 
estiu l’Ajuntament de Puçol 
també ha contractat set joves 
per a informar de les mesures 
sanitàries a tindre en compte a 
la platja. Estaran treballant tres 
mesos, del 16 de juny al 15 de 
setembre, i el projecte compta 
amb una subvenció dels Fons 
Europeus i de la Generalitat Va-
lenciana.
  Les bases per a contractar-los 
es van publicar el 28 de maig 
(Decret 72/2021 del Consell) i 
contemplen que els aspirants 
han de ser menors de 30 anys, 
tindre el graduat d’ESO, dispo-
sar de permís de conduir i estar 
desocupats, inscrits en el Labo-
ra.
  Les set persones triades han 
sigut seleccionades pel centre 
Labora de Meliana (Servei Va-
lencià d’Ocupació i Formació), 
seguint les directrius marcades 
per a participants en el progra-
ma EPLAYA 2021.
  El treball que realitzaran durant 
els tres mesos consistix en tas-
ques d’informació i comunica-
ció que vetlen pel compliment 
de mesures de distanciament 
social, neteja i higienització re-
latives a la Covid-19.
  Per a estes set contractacions 
temporals, l’Ajuntament de 
Puçol ha rebut una ajuda de 
31.000 euros procedent de Fons 
Europeus i de la Generalitat Va-
lenciana.

Com és habitual, en els 
mesos de juliol i agost la 
platja de Puçol compta 

amb una àmplia programació 
esportiva, cultural i d’oci que se 
suma als serveis propis d’una pla-
tja de bandera: centre de salut, 
oficina de turisme, servei de so-
corrisme, banderes, platja acces-
sible, mobiliari urbà… Després 
del parèntesi de 2020, este estiu 
hi ha activitats des de l’1 de juliol 
fins al 31 d’agost i totes les pro-
postes gratis, naturalment.
  Potser la més esperada és Esport 

Voramar, una proposta per a fer 
exercicis de tota mena, al matí o 
a la vesprada, amb suport de mo-
nitors i a l’aire lliure, sempre en 
la plaça Rosa dels Vents, de l’1 de 
juliol al 31 d’agost.
   Enguany la programació inclou 
cinc propostes: pilates (dilluns, 
9.30 hores), gimnàstica funcio-
nal (dimarts, 20 hores), ioga (di-
mecres, 9.30 hores), pilates amb 
bandes (dijous, 20 hores) i gim-
nàstica funcional (divendres, 9.30 
hores). Pots participar en totes les 
que t’agraden, tu només has de 
portar una roba còmoda i ganes 
de fer esport.

A més d’informació, l’Oficina de 
Turisme t’oferix dos serveis per a 
tots els públics: la biblioteca i el 
préstec de bicicletes, tots dos de 
l’1 de juliol al 31 d’agost.

Lectures
Per a gaudir de la Cultura Vo-
ramar només has d’acostar-te a 
l’oficina (situada en l’Espai Vora-
mar), presentes el teu carnet de la 
biblioteca o el DNI i tries les lec-
tures més refrescants per a l’estiu.
  Un passeig Voramar et permet 
gaudir gratuïtament del préstec 
de bicicletes, encara que els me-
nors han d’anar acompanyats 

EL MUNICIPI COMPTA AMB UNA ÀMPLIA PROGRAMACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I 
D’OCI QUE SE SUMA ALS SERVEIS PROPIS D’UNA PLATJA DE BANDERA

Al juliol i agost, torna ‘Estiu 
Voramar’ amb cinema, 
teatre, música, exposicions, 
astronomia, esports…

d’algun adult i el DNI per a realit-
zar la reserva. Una forma còmoda 
i ecològica de conéixer la Marjal 
dels Moros, el Grau Vell, les plat-
ges dels pobles veïns o, senzilla-
ment, de gaudir d’un relaxant 
passeig fins al poble pel corriol 
Mangraners o recórrer Puçol a 
l’aire lliure.
   I este estiu, l’Oci  Voramar in-
clou música, cinema, fotografia, 
teatre, performances, astrono-
mia, titelles i, per descomptat, el 
mercat ambulant dels dijous a la 
vesprada a la platja. Recorda que 
totes les activitats són gratuïtes i 
es realitzaran tenint en compte 
les normatives sanitàries aplica-
bles a cada moment.

Activitats 
Divendres, 20 juliol, 22.30 hores:
Actuació del CMI Santa Cecilia.

Dissabte, 31 juliol, 22.00 hores, 
plaça Rosa dels Vents: Pel·lícula 
Jumanji, el siguiente nivel.

Del 20 de juliol al 27 d’agost, Sala 
Blava:Exposició de fotografia del 
Concurs Fotonatura.

Dissabte, 7 agost, 22.00 hores, 
plaça Rosa dels Vents: Pel·lícula 
Abominable.

Diumenge, 8 agost, 19.30 hores, 
plaça Rosa dels Vents: Teatre de 
titelles Cantatitelles.

Dissabte, 14 agost, 20.00 hores: 
Performance Abordage pirata.

Diumenge, 15 agost, 20.00 hores:
Performance Mundo marino.

Dissabte, 21 agost, 19.30 hores, 
Sala Blava: Xarrada Meravelles 
astronòmiques.

Dissabte, 21 agost, 22.00 hores, 
plaça Rosa dels Vents: Observació 
astronòmica amb telescopis.

Dissabte, 28 agost, 19.30 hores, 
plaça Rosa dels Vents: Teatre de 
titelles Superheroies del medi 
ambient.

Redacción

SET JOVES CONTRACTATS 
COM A AUXILIARS 

D’INFORMACIÓ DURANT 
ESTE ESTIU

Imatge de la platja de Puçol
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En els sis primers mesos 
d’aquest 2021 l’Ajuntament 
de Massamagrell, des de la

Regidoria de Benestar Social, ja 
ha destinat en ajudes socials una 
quantitat total de 110.676,30 eu-
ros.
  Es tracta d’una sèrie d’ajudes di-
rigides a persones i famílies que 
es troben en situacions de vulne-
rabilitat i que necessiten mitjans 
econòmics per a desenvolupar el 
seu autonomia personal o social.
   Dins d’aquest grup d’ajudes es 
troben les ajudes a dones vícti-
mes de violència de gènere, per a 
les quals ja s’han destinat més de 

4.000 euros. La resta ha estat dis-
tribuït en ajudes per a subminis-
traments de l’habitatge com són 
el pagament de la llum, l’aigua o 
el gas, en ajudes per a cobrir ne-
cessitats bàsiques o en ajudes ex-
traordinàries per al pagament de 
lloguers o hipoteques.
  L’alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, comenta que: “aconseguir 
que la ciutadania més vulnerable 
de Massamagrell visca en unes 
condicions dignes, és la preocu-
pació que tenim. Enguany a més 
s’ha provat incrementar aquesta 
partida amb 50.000 euros del ro-
manent de tresoreria, per a poder 
així cobrir les necessitats bàsiques 

de totes aquestes persones que 
més ho necessiten”.
“Són ajudes que estan pensades 
per a famílies i persones que han 
travessat o travessen dificultats 
econòmiques, i que desgraciada-
ment enguany han estat més que 
en any anteriors per la crisi oca-
sionada per la Covid-19”, afegeix la 
regidora de Benestar Social, Nina 
Sepúlveda.
  L’Ajuntament de Massamagrell ja 
anunciava a principis d’enguany 
que en 2020 es havien destinat 
més de 290.000 euros en ajudes 
d’emergència social, i més de 
12.500 euros en una altra mena 
d’ajudes.

SÓN AJUDES QUE ESTAN PENSADES PER A FAMÍLIES I PERSONES QUE HAN 
TRAVESSAT O TRAVESSEN DIFICULTATS ECONÒMIQUES

Massamagrell destina més de 
110.000 euros en ajudes socials en 

el primer semestre de 2021

Redacció

La millor pilota valenciana, 
al XXXI Trofeu Tio Pena de 
Massamagrell
La XXXI edició del Trofeu “Tio Pena, 
Festes Fundacionals” de Pilota Va-
lenciana de Massamagrell albergarà 
enguany als millors esportistes de 
l’escala i corda. Puchol II, Salva, J. 
Salvador, Félix, Soro III, Nacho, De 
la Vega i Javi, competiran per pare-
lles en el Trinquet Tio Pena del mu-
nicipi.
  El trofeu es disputarà durant els 
dies 13, 20 i 27 de juliol en format 
curt de dos semifinals i final, tenint 
lloc les partides professionals a dos 
quarts de set de la vesprada.
   Prèviament a aquestes partides, a 
les cinc de la vesprada, competiran 
els juvenils Vicent, Morret, Diego 
Muedra II, Adrián II, Guillem P., 
Carlos D. i Efrén, en el trofeu juvenil 
patrocinat per la Mancomunitat de 
l’Horta Nord.
  El dimarts 13 de juliol, en la prime-
ra semifinal juvenil, Vicent i Morret 
es van imposar a Diego i Muedra II 
per 60 a 45. En acabar la partida, a 
les 18.30 hores, es va disputar el duel
entre les primeres parelles de pro-

fessionals. D’una banda, l’equip 
vermell format per Puchol II i Salva, 
contra l’equip blau de J. Salvador i 
Félix, que va acabar amb resultat de 
60-35 favorable als primers, que pas-
sen així a la final.
  El dimarts 20 es va disputar la sego-
na semifinal de juvenils que enfron-
ta a Adrián II i Guillem P. contra Car-
los D. i Efrén. Després s’enfrontaran 
Soro III i Nacho en l’equip vermell, 
contra De la Vega i Javi en l’equip 
blau.
 Paco Gómez, alcalde de Massama-
grell i regidor d’esports comenta que 
“segurament siga un dels millors 
tornejos de pilota que es juguen 
aquest estiu, ja que en ell participen 
els millors pilotaris de l’actualitat. 
Tenim la sort de gaudir un any més
d’aquest torneig que l’any passat, per 
la pandèmia, va haver de ser suspès”.
  La gran final del XXXI trofeu es 
viurà el dimarts 27 de juliol, enfron-
tant als vencedors de els duels ante-
riors, tant en la categoria professio-
nal com en la juvenil.

LA GRAN FINAL ÉS EL 27 DE JULIOL

Els millors pilotaris participen en el Trofeu

Con motivo de las Fiestas 
Fundacionales 2021, Massa-
magrell celebró la decimo-

cuarta edición de las Distinciones 
Vila de Massamagrell en el espacio 
escénico del Centro Cultural.
   La concejala de Cultura, Araceli 
Munera, iniciaba el acto dando la 
bienvenida a las personas galardo-
nadas, concejalas y concejales, y 
vecinos y vecinas de Massamagrell. 
Tras ella, el alcalde del municipio, 
Paco Gómez, tomaba la palabra y 
para dirigir unas palabras: “al igual 
que la edición del año pasado, esta 
es una edición diferente, debido 
a la situación en la que nos en-
contramos actualmente. Pero este 
año es especial para nuestro mu-
nicipio, ya que celebramos, este 
próximo sábado 17 de julio, el 750 

aniversario de nuestra fundación 
como pueblo”. 
   Esta edición ha entregado un to-
tal de cuatro premios divididos en 
diferentes categorías.
   El primero de ellos, en la catego-
ría de persona destacada por su 
trayectoria personal o profesional, 
fue para Joaquín Ángel Valera Gu-
tiérrez, maestro internacional de 
hapkido y vecino de Massamagrell, 
deportista de élite que ha conse-
guido varias medallas en cam-
peonatos mundiales de hapkido, y 
fundador del club Hapkido Massa-
magrell. Durante el confinamiento 
estuvo dando clases de manera 
altruista en la plataforma Viu Mas-
sama y ha colaborado impartiendo 
clases gratuitas a mujeres víctimas 
de violencia de género, en riesgo 

JOAQUÍN VALERA, LA COLLA DE TABALERS I 
DOLÇAINERS DE L’HORTA NORD, LA CONSELLERIA DE 
SANITAT Y 7 TELEVALENCIA FUERON PREMIADOS

Massamagrell acoge la 
decimocuarta edición de 
sus Distinciones 

de exclusión social, clases de au-
todefensa personal para mujeres 
y cursos de defensa personal para 
policía.
  El segundo premio se entregaba 
a una asociación distinguida por 
su labor social, la Colla de Taba-
lers i Dolçainers de L’Horta Nord 
de Massamagrell, en sus más de 40 
años de trayectoria en el municipio 
ha montado la Escola Tradicional 
de Tabal i Dolçaina y participa en 
pasacalles y actos festivos tradicio-
nales de nuestro municipio.
  La tercera distinción la recogía 
Mariam García Layunta, Directora 
General de Asistencia Sanitaria en 
nombre de la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública, por 
ser una institución que ha colabo-
rado en el impulso y la transforma-
ción del pueblo de Massamagrell. 
Tal y como aprobó la corporación 
este premio responde a la implan-
tación de una base SAMU en el 
centro auxiliar del Barrio de la Mag-
dalena en el municipio, así como 
también a la elección de Massa-
magrell como uno de los 54 puntos 
de vacunación de la Comunidad 
Valenciana, siendo en su momen-
to, el único municipio de menos 
de 20.000 habitantes que puso en 
marcha la vacunación masiva para 
el personal docente y educativo, y 
llegando a suministrar en el One 
Wall más de 5.500 vacunas en ape-
nas 3 días.
  La última distinción fue para un 
medio de comunicación que ha 
contribuido en llevar el nombre de 
Massamagrell más allá de su térmi-
no: 7 TeleValencia, que a pesar de 
ser una cadena joven ha consegui-
do hacerse un hueco en la parrilla 
televisiva de los vecinos y vecinas 
de Massamagrell. 

Després de més d’un any 
sense realitzar cap mena 
de carrera, aquest dissabte 

10 de juliol els carrers de Massa-
magrell es van omplir d’esportistes 
amb motiu de la carrera i marxa 
RunCáncer. Un recorregut de cinc 
quilòmetres totalment solidaris 
per a ajudar a l’Associació Espan-
yola Contra el Càncer amb la recer-
ca d’aquesta malaltia.

  Borja Añón i Marta Esteban van 
guanyar la carrera. Marta Cingle i 
Paco Monzó aconsegueixen el pri-
mer lloc en la classificació local.

  La prova ha recaptat més de 2 mil 
euros per a la recerca del càncer.

  “Amb els dos mil euros recaptats 
dels dorsals posem el nostre gra-
net de sorra en la

recerca de la lluita contra el càn-
cer. A més, la venda de samarretes, 
màscares i altre marxandatge ens 
ha ajudat a augmentar aquesta 
quantitat en 500 euros més, que es
sumen als 17.469 euros que ja por-
ta recaptats el circuit RunCáncer 
2021” explicava Verónica Carrillo, 
presidenta de la Junta Local AECC 
Massamagrell.

Massamagrell celebra 
RunCáncer 2021

Premiados
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La Platja Nord de La Pobla de 
Farnals ha estat l’escenari 
triat per Turisme Comunitat 

Valenciana per a lliurar la bandera 
Qualitur als municipis de la pro-
víncia de València que enguany 
han aconseguit el distintiu, que 
certifica la qualitat dels equipa-

ments, l’accessibilitat a les platges 
i la seua qualitat mediambiental. 
L’acte, que s’ha desenvolupat al te-
rrat de l’Hotel Meraki de la Pobla, 
ha estat conduït per Herick Cam-
pos, director general de turisme, i 
ha comptat amb la presència del 
secretari autonòmic de Turisme, 
Francesc Colomer, i de represen-

tants dels 16 municipis de la pro-
víncia que han rebut el guardó; 
entre elles la regidora de turis-
me de la Pobla, Victòria Prieto, i 
l’alcalde Enric Palanca.
   El primer edil de la Pobla de Far-
nals ha definit la mar com a part 
indispensable del que significa el 
turisme per a la Comunitat Valen-

TURISME ATORGA LA BANDERA A 16 MUNICIPIS 
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

La Pobla de Farnals acull l’acte de 
distinció de la bandera Qualitur 

Redacció

L’Agrupació de Protecció Ci-
vil de La Pobla de Farnals 
s’entrena junt als Bombers per 
tal d’ajudar en les tasques ex-
tinció incendis si fora neces-
sari.  
Seguns l’alcalde de La Pobla 
de Farnals, Enric Palanca, “ser 
voluntari de Protecció Civil 
implica disciplina i vocació de 
servei públic, per això anime a 
totes les persones comprome-
ses i solidàries a ser útils per 
al veïnat integrant-se en esta 
Agrupació”.

La regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de La Pobla 
de Farnals ha instal·lat en 

l’entrada de la Platja Pobla Mari-
na un gran peix realitzat amb fe-
rro i xarxa que servirà de conteni-
dor d’envasos de plàstic. Es tracta 
d’una acció de conscienciació so-
cial, sol·licitada pel Consell de la 
Infància i la Joventut (CIAM) local, 
amb la qual es pretén visualitzar la 
gran presència de plàstics en els 
fons marins i la seua perillositat 
per a les espècies i ecosistemes. 
  “L’objectiu és que els usuaris de la 
platja puguen dipositar en aquest 
peix, realitzat per una empresa 
local, tots els seus residus plàstics 
una vegada abandonen l’arena”, ha 
explicat la regidora de Medi Am-
bient, Maria Luisa Aragó. “Quan 
acabe l’estiu podrem comprovar 

quants envasos som capaços de 
generar i com és la nostra respon-
sabilitat evitar que acaben en el 
mar”, ha assegurat.
  “Pensem que és una iniciativa molt 
bonica, que a més ha sigut plante-
jada pels nostres xiquets i xiquetes 
en una mostra de maduresa i en-
teniment que no podem més que 
agrair”, ha declarat la regidora, qui 
ha afegit que des de l’Ajuntament 
“continuarem impulsant aquest 
tipus d’iniciatives que posen de 
manifest el greu problema que su-
posa la contaminació, en aquest 
cas dels nostres mars i oceans”. “És 
responsabilitat de les institucions 
públiques posar el focus d’atenció 
en que accions quotidianes, com el 
reciclatge de residus, suposen molt 
per al benestar i el futur del nostre 
planeta”, ha conclòs. 

La regidoria de Participació Ciuta-
dana de La Pobla de Farnals ha do-
nat a conèixer les propostes guan-
yadores del procés d’inversions 
participatives 2021, la quarta edi-
ció d’aquesta iniciativa. 
   Les propostes guanyadores han 
sigut la creació d’un circuit de 
parkour en el Poliesportiu Muni-
cipal (nucli del poble) i la creació 
d’una àrea camper per a carava-
nes, autocaravanes i campers (nu-
cli de la platja).
  La realització de les obres es durà 
a terme durant l’any 2022 amb els 
80.000 euros destinats a aquestos 
pressupostos participatius. 
  “Estem molt orgullosos de la 
gran implicació veïnal que ha tin-
gut aquesta edició”, ha assegurat 
Sergio Cebrián, regidor de Parti-
cipació Ciutanada. “En total han 
participat 366 persones, la qual 
cosa suposa un increment del 
1,93% respecte a la participació de 
l’any passat”, ha afirmat el regidor, 
qui ha declarat que aquestes da-
des “ens motiven per a continuar 
apostant per aquest procés, que fa 
partícip a la ciutadania des del pri-
mer moment”.

PARTICIPACIÓ
LA POBLA DE FARNALS 
FINALITZA EL PROCÉS 
D’INVERSIONS 
PARTICIPATIVES 2021

ESTÀ UBICAT AL PASSEIG DE LA PLATJA DE LA POBLA

Un contenidor en forma de 
peix recollirà envasos de plàstic

POBLA DE FARNALS

ciana i ha expressat que cap dels 
pobles que han rebut el guardó no 
s’han rendit davant la pandèmia. 
“Es un orgull compartir esta ceri-
mònia perquè és un èxit a la ges-
tió, la valentia i el coratge. Rebre la 
bandera de Qualitur és respectar 
la qualitat, l’acessibilitat i la sos-
tenibilitat de les nostres platges, 
i tindre estes coses en ment ens 
fan mereixedors d’aquest guardó”, 
ha manifestat. Per la seua part, 
el secretari autonòmic de Turis-
me, Francesc Colomer, ha tancat 
els parlaments amb l’agraiment a 
la implicació dels municipis per 
mantindre les platges en les mi-
llors condicions possibles.

Accesibilitat
En finalitzar l’acte institucional, 
els representants dels municipis 
valencians s’han fet una foto amb 
la bandera Qualitur i tot seguit la 
comitiva de Pobla de Farnals s’ha 
dirigit junt amb el director general 
i el secretari autonòmic de turisme 
cap a la posta sanitària per hissar 
el distintiu. Un reconeixement 
que oneja junt amb les certifica-
cions ambientals i d’accessibilitat 
atorgades per aenor, la bandera de 
qualitat turística i la bandera bla-
va, que l’Ajuntament ha recuperat 
després d’un treball intens per tin-
dre les instal·lacions de la Platja 
Nord en òptimes condicions.
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Los municipios de la Manco-
munitat del Carraixet, Alfa-
ra del Patriarca, Almàssera, 

Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vi-
nalesa, están llevando a cabo sus 
campamentos urbanos destinados 
a la población más joven, concre-
tamente, van dirigidos a personas 
entre 12 y 16 años.
   Dentro del campamento urbano 
existen diferentes actividades or-
ganizadas para los próximos días 
donde la diversión y el contacto 
social entre iguales está presente. 
Así pues, el área de Juventud de la 
Mancomunitat del Carraixet no ha 
querido perder la oportunidad de 
colaborar con los diferentes muni-
cipios a través de dos actividades, 
como el taller DIY de personaliza-
ción de mochilas y el primer “En-
cuentro Manco Carraixet Jove” a 
la piscina de Benicalap. En ambas 
actividades las y los jóvenes han 
mostrado su interés y una gran im-
plicación.
   Alrededor de 100 adolescentes, 
de edades comprendidas entre los 
12 y 16 años, están disfrutando de 
unos días donde el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo en grupo 
y el desarrollo de las habilidades 

sociales y psicomotrices, son algu-
nos de los objetivos. Este tipo de 
escuelas estivales son importantes 
para fomentar el trato entre grupos 
de la misma edad, desconectar de 
las tecnologías y aprender durante 
un período vacacional, donde la 
diversión y el entretenimiento son 
los ejes vertebradores de toda la 
programación.
    Desde el área de Juventud de la 
Mancomunitat del Carraixet se 
apuesta por este grupo de edad 
para que puedan tener igualdad de 
oportunidades, así, durante todo 
el año se realizan cursos de for-
mación, talleres de aprendizaje o 
charlas informativas. 
   Además, en todos los municipios 
se cuenta con una sede física don-
de la juventud puede acudir a in-
formarse sobre cualquier tema que 
pueda ser de su interés tanto en el 
ámbito laboral como formativo.

LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ESTÁN LLEVANDO A 
CABO SUS CAMPAMENTOS 

La Mancomunitat del 
Carraixet colabora con los 
campamentos urbanos

BUSCA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LA CAPITAL

Se abre al tráfico el nuevo 
carril bici que une Valencia 
con Tavernes Blanques

El acceso por carril bici a Ta-
vernes Blanques desde Va-
lencia ya es una realidad. 

El carril discurre por la avenida 
Constitución desde el cruce con 
la avenida Hermanos Machado 
llegando hasta el término muni-
cipal de Tavernes Blanques. Este 
proyecto es uno más dentro del 
plan de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movi-
lidad que busca mejorar la comu-
nicación con poblaciones vecinas 
a la capital. Se suma este carril bici 
a la infraestructura ciclista de la 
ciudad.
  Un itinerario para bicicletas des-
de Valencia hasta Tavernes Blan-
ques que «dota de comunicación 
ciclista a los municipios situados 
al norte del casco urbano», seña-

laron desde conselleria.
  Desde la conselleria destacaron 
tanbién la importancia de este 
proyecto, no solo como vía depor-
tiva, «un carril bici, un itinerario 
ciclopeatonal debe ser más que 
un lugar de esparcimiento para 
el ocio y el deporte, porque debe 
convertirse en un medio que te lle-
va a tu lugar de trabajo o tu centro 
de estudios».
  Esta es una obra que comenzó 
en el mes de marzo y que facilita 
la conexión en bici de los pueblos 
que limitan con la capital.
El nuevo carril bici tiene un ancho 
de 2 metros y medio y una longi-
tud de 750 metros. Comenzó a 
construirse en marzo y ha costado 
250.000 euros. La obra se anunció 
a la vez que otro carril bici para 
unir Valencia con Burjassot.

El Ayuntamiento de Albuixech 
abonó un total de 101.965 euros 
en las dos fases del Plan Resistir 
para ayudar a los sectores más 
afectados por la crisis económica 
originada por la Covid-19. En la 
primera fase, el Consistorio abo-
nó 41.600 euros y en la segunda 
60.365 euros. En total se han visto 
beneficiados 47 comercios y em-
presas de la población.
  Según ha explicado el concejal, 
Alberto Celda, “desde la Genera-
litat Valenciana propusieron unas 
actividades concretas para optar a 
las ayudas (CNAE), pero nosotros 
las ampliamos para poder llegar a 
todos los comercios del municipio 
e incluimos más actividades como 
fontanería, ferretería, fisioterapia 
o peluquería, entre muchas otras.
  También desde el Ayuntamiento 
se amplió el tiempo de presenta-
ción de solicitudes para que todas 
las empresas del municipio pudie-
ran optar a ellas”.
Todas las ayudas ya han sido liqui-
dadas.

ALBUIXECH
EL AYUNTAMIENTO PAGA 
101.965 EUROS DE LAS 
AYUDAS DEL PLAN RESISTIR

El Museu de l’Horta 
d’Almàssera va acollir la 
presentació de la Guia Gas-

tronòmica de l’Horta on es re-
cull la principal ofereix culinària 
d’aquesta comarca que presenta 
en la seua base els productes agro-
alimentaris de proximitat i de tem-
porada.
  L’esdeveniment, organitzat per 
Turisme Carraixet i la regidoria de 

Promoció Econòmica Sostenible 
de l’Ajuntament d’Almàssera, va 
comptar entre altres amb alcaldes 
i alcaldesses i regidors i regidores 
de les poblacions que conformen 
la Mancomunitat del Carraixet i de 
València ciutat, que van acompan-
yar a llauradores i llauradors, als 
cuiners del Club Gastronòmic i al 
comerç local que ofereix produc-
tes de quilòmetre zero.
  Joan-Carles Jover com a regidor 

va expressar: «Volem propiciar la 
revitalització de l’horta i la digni-
ficació del treball dels llauradors 
i llauradores. Per aquest motiu, 
des de la regidoria de Promo-
ció Econòmica Sostenible conti-
nuarem impulsant aquest tipus 
d’esdeveniments que tenen un 
doble objectiu. D’una banda, ge-
nerar sinergies de valor afegit en 
tots els punts de la cadena, des 
del productor en el camp fins a 

RECULL LA GRAN VARIETAT CULINÀRIA DE LA COMARCA AMB PRODUCTES 
AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA

Naix la ‘Guia Gastronòmica 
del Carraixet’

Redacción

Acte de presentació al Museu de l’Horta de Almàssera

Redacción Redacció

No ha sido a consecuencia de la 
pandemia, pero esta ha hecho 
que muchas actuaciones públi-
cas aceleraran su paso. Una de 
estas ha sido la conformación en 
Almàssera de la Agencia de Ocu-
pación y Desarrollo Local. Esta 
resulta ser un instrumento para 
activar los procesos socioeconó-
micos del municipio, haciéndolo 
desde una visión supramunicipal. 
Así, el Ayuntamiento participa en 
el Consorcio del Pacto Territo-
rial para la Ocupación PACTEM 
NORD que aporta la metodología 
y la capacidad técnica para llevar 
adelante este servicio de calidad 
en el municipio. Joan-Carles Jover, 
regidor de Promoción Económi-
ca Sostenible al Ayuntamiento de 
Almàssera, manifiesta su satisfac-
ción por haber conseguido refor-
zar este instrumento en base a la 
cooperación institucional.
  Con la Agencia se pretende favo-
recer la generación de puestos de 
trabajo, promover la intermedia-
ción laboral y potenciar la diversi-
ficación de la actividad económica 
desde parámetros de sostenibili-
dad y de responsabilidad social. El 
objetivo de la Agencia de Ocupa-
ción y Desarrollo Local (AODL) de 
Almàssera es dinamizar, promover 
y llevar a cabo, en colaboración 
con otros actores del territorio, las 
políticas y los programas que fa-
vorecen la promoción económica 
sostenible y la generación de ocu-
pación y el emprendimiento en el 
municipio.

ALMÀSSERA
EL MUNICIPIO PROMUEVE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

l’elaborador dels productes agroa-
limentaris i els comerciants locals 
de proximitat. D’altra banda, pro-
mocionar els productes de proxi-
mitat i de temporada entre el con-
sumidor final, perquè són de més 
qualitat alimentària i produeixen 
menor petjada ecològica».

Col·loqui
La Guia va ser presentada per Al-
mudena Ortuño que a més és la 
coordinadora d’aquesta, davant 
els convidats i la premsa que en 
gran nombre va assistir a l’acte. 
En el col·loqui de la presentació 
van participar Cristobal Martí, (de 
Subies), José Vicente López (llau-
rador i de De l’Horta), Pepe Ferrer 
(Xef de Ca Pepico), Javier Mollà 
(Xef de Jadelu), Nacho Romero 
(Xef de *Kaymus), Edu Mirall (Xef 
Honoo) i Ana Climent (de Fam 
Vic).
  Ramon Puchades, com a Alcalde 
d’Almàssera va acomiadar als pre-
sents i va tancar l’acte amb unes 
paraules d’agraïment a tots els 
participants i «el compromís que 
l’administració local manté da-
vant la ciutadania per a defensar 
la salut i el benestar de tot el veï-
nat amb programes com aquest 
de promoció dels productes de 
l’horta».

L’Ajuntament de Puçol ha donat 
inici al disseny del seu I Pla Intern 
d’Igualtat, un document estratègic 
al servei de la igualtat real i efecti-
va d’oportunitats entre dones i ho-
mes, amb el qual es pretén fer un 
pas cap avant en la senda de més 
equitat i més justícia social dins de 
la pròpia administració local.  Este 
document serà fruit d’un procés de 

diagnòstic de caràcter deliberatiu i 
participatiu en el qual es donaran 
cabuda, en diferents actuacions, 
càrrecs electes i representants sin-
dicals, així com el personal públic 
emprat per part de l’Ajuntament; 
tot això amb l’objectiu d’identificar 
possibles desigualtats, presents o 
futures, en aquells àmbits vinculats 
a l’accés a l’ocupació pública.

PUÇOL TINDRÀ PLÀ D’IGUALTAT
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ENTREVISTA

Con un mes al frente de la alcaldía, ¿Cómo afron-
ta el reto de ser alcaldesa?
Lo afronto con mucha ilusión y sabiendo que es 
una gran responsabilidad. Con la intención de 
mejorar el trato cercano que hemos visto obsta-
culizado por la pandemia y recuperar ese contac-
to directo que teníamos con la ciudadanía antes 
de marzo de 2020, ya que somos la administra-
ción más cercana al ciudadano.

¿Cómo ha sido la relación estos dos años en go-
bierno de coalición?
Ha sido buena. Cuando se trabaja en coalición 
es duro, porque no dejamos de ser partidos con 
ideas distintas que llegamos a un punto en co-
mún, pero nos hemos entendido muy bien. He-
mos trabajado siendo un equipo, y como ya plan-
teé en el discurso de investidura, espero que los 
dos años que nos quedan sigamos trabajando 
igual.

¿Cuáles son los objetivos para estos dos años que 
restan de legislatura?
En 2019 creamos un programa con los proyectos 
que queríamos llevar a cabo durante la legislatu-
ra en las diferentes áreas. Estos, se vieron ralen-

tizados con la irrupción de la Covid-19, ahora 
queremos retomarlos. Algunos de estos proyec-
tos son: la reforma del hogar de los jubilados para 
este año, que es una reforma importante que que-
remos hacer en Villa Teresita; tenemos también 
el plan local de residuos que lo queremos lanzar 
para este año también; inversiones en parques 
y jardines que queremos empezar ya a agilizar. 
Además, queremos modernizar el Ayuntamiento, 
internamente tenemos ya muy asumida la mo-
dernización y ahora queremos lanzarla a la ciu-
dadanía. Queremos reforzar el servicio de aten-
ción al ciudadano de la OMAC... Hay cosas que 
han llegado con la pandemia, como la cita previa, 
y se van a quedar en algunas áreas, pero hay otras 
que tenemos que agilizar.

¿Có
 proyecto.

¿Cómo ha cambiado su día a día desde que osten-
ta el cargo de alcaldesa?
Ha cambiado de cero a cien. Aunque está es mi 
segunda legislatura en el ayuntamiento llevan-
do distintas concejalías, el cambio ahora ha sido 
radical. Sobre todo con la cantidad de citas que 
tengo. Los vecinos y vecinas de Godella vienen a 

“Hemos trabajado siendo un equipo y espero 
que los dos años que quedan sigamos igual”

TERESA BUESO, ALCALDESA DE GODELLA

L. López

contarme sus problemas en busca de una solu-
ción, que en algunas ocasiones es más rápida que 
en otras.

Acaba de comenzar a ser alcaldesa y se enfrenta 
a la quinta ola de la pandemia, los datos de estas 
semanas en Godella no son nada buenos. ¿Espe-
raba que su municipio estuviera dentro de la lista 
de localidades con toque de queda?
La verdad es que pensábamos que sí íbamos a ser 
incluidos en la lista de afectados, aunque enten-
demos que se han tenido en cuenta más factores 
que la incidencia acumulada. Desde el principio 
hemos estado en contacto con Salud Pública y 
con la Coordinación del Centro de Salud de Go-
della para analizar cómo eran los contagios y a 
quién estaban afectando, la mayor parte corres-
pondían al grupo de edad entre 18 y 25 años. 
Según los datos que nos dan desde el Centro de 
Salud, en estos momentos se nota un ligero des-
censo de pruebas PCR y de positivos.
No obstante, desde el Ayuntamiento llevamos 
tres semanas pidiendo a la población un último 
esfuerzo, sobre todo, la campaña la dirigimos a la 
gente más joven. En Godella desde el principio de 
la pandemia la ciudadanía ha sido muy respon-
sable y aunque sabemos que la situación se está 
alargando, pedimos a la ciudadanía un último 
empujón y responsabilidad.

¿Desde el municipio cómo están controlando que 
no se produzcan aglomeraciones y/o botellones?
La policía local es la que está controlando que no 
ocurra esto en zonas como la huerta, el secano 
y en algunas urbanizaciones. Ocurre algún que 
otro incidente, pero no es algo masivo.
El problema en nuestro municipio vino a raíz 
de las cenas de fin de curso. Godella cuenta con 
muchos colegios; tenemos dos colegios públicos, 
cinco concertados, dos privados y empezamos a 
aumentar la cifra de contagios justo cuando se 
produjeron las cenas de graduación.

Por último, ¿se va a presentar a las siguientes 
elecciones?
Es pronto para decir si continuaré o no, pero la 
idea es de un proyecto de futuro a corto y a largo 
plazo.

BURJASSOT

Después de un 2020 protagoniza-
do por la cancelación de todas las 
citas de carácter social, entre ellas 
también las que combinan depor-
te, salud y solidaridad, el calenda-
rio de l2021 va poblándose, poco 
a poco, de nuevos e ilusionantes 
retos que volverán siempre y cuan-
do la pandemia vaya siendo cada 
vez más un mal recuerdo que una 
realidad. 
   Pensando en ello, en la vuelta a la 
actividad, ya se ha fijado una próxi-
ma fecha para la celebración de la 
marcha Run Cáncer de Burjassot la 
cual, si todo va bien, se celebrará el 
domingo 17 de octubre. De su or-
ganización han estado hablando, 
en una reunión mantenida esta 
mañana en el Consistorio, el Al-
calde del municipio, Rafa García, 
y los concejales de Sanidad y De-
portes, Isabel Mª Mora y Manuel 
Pérez Menero, respectivamente, 
con diferentes representantes de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer-Valencia. 

EL CIRCUITO RUNCÁNCER 
2021 SE CELEBRARÁ EL 17 
DE OCTUBRE

BURJASSOT

Casi tres kilos de marihuana. Esta 
ha sido la cantidad de droga que la 
Unidad Canina de la Policía Local 
de Burjassot ha decomisado esta 
semana en una sola actuación. En 
esta ocasión ha sido Eros, el otro 
de los canes con que cuenta la uni-
dad, el que ha marcado a los sos-
pechosos que portaban la droga.
  Los agentes se encontraban, junto 
al can, realizando las labores pro-
pias de su servicio en el municipio 
cuando un vehículo, al incorpo-
rarse a la vía por la que circulaba 
el coche policial, pasó cerca del 
mismo. En ese momento, Eros se 
puso en estado de alerta indican-
do, mediante un ladrido, la detec-
ción de sustancias estupefacientes 
y, los agentes, al bajar las ventani-
llas del vehículo policial, pudieron 
percibir el olor que podría ser de 
marihuana.
  Ante la sospecha de que dicho 
olor fuera del citado vehículo, los 
agentes les indicaron a los ocupan-
tes la necesidad de que detuvieran 
la marcha y, una vez parado el co-
che y al abrir su puerta trasera, de-
tectaron el olor a marihuana que 
se encontraba en dos bolsas de ba-
sura y una caja de zapatos.
  En total, los agentes decomisaron 
2,970 kg de marihuana y procedie-
ron a la detención de los dos ocu-
pantes del vehículo.

NUEVO DECOMISO DE 
DROGAS DE LA UNIDAD 
CANINA DE LA POLICÍA LOCAL 

El encuentro que dirige el cla-
rinetista Joan Enric Lluna se 
celebrará del 23 de julio al 1 

de agosto en el Teatro Capitolio y 
Villa Eugenia
  El festival se ha presentado en 
Godella con la presencia de la al-
caldesa Teresa Bueso, su director 
artístico Joan Enric Lluna y Pascual 

Pastor, miembro de la Asociación 
de Amigos de la Música de Cámara 
de Godella
Músicos internacionales como 
Leticia Moreno, Philippe Graffin, 
Benedicte Palko, Robindro Nikolic, 
Trío Arbós, Júlia Gallego, Higinio 
Arrue, Alexander Nikolaev, Joan 
Enric Lluna, Julia Hu, Voro Bolón, 

SE CELEBRA DEL 23 DE JULIO  AL 1 DE AGOSTO

El Festival Internacional 
de Música de Cámara de 
Godella dedica su edición a la 
resiliencia y el mestizaje

Luís Giner y Juan Ferriol, compar-
tirán escenario en esta XIII edición
   El festival se inaugura con el pro-
grama De Bach a Mauricio Sotelo 

con la participación de Leticia Mo-
reno,  la bailaora «La Moneta», el 
percusionista Agustín Diassera, el 
trío Arbós y Joan E. Lluna

Acto de presentación
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o casetas semiabandonadas) las 
familias se abrían paso entre cam-
pos de tomates de caña, melons 
d´alger o chufas. Si se optaba por 
el coche, se llenaba de flotadores, 
neveras con bebidas frescas , cara-
coles, tortilla y fruta cortada. Esa 
era la señal que se pasaba el día 
fuera: El día y con eso los vecinos 
de l´Horta se contentaban.

Ahora sin embargo los vuelos son 
los mejores vehículos. Es la moda 
es tener un planazo. Una escapada, 
un fin de semana o quince días es 
lo que se llaman vacaciones. Irse 
; desconectar desaparecer ,silen-
ciar, apagar ordenadores  y todo 
tipo de aparatos eléctricos y volar 
, volar bien lejos de la tierra donde  

siempre se está todo el año.. Que el 
año, luego se hace muy largo (más 
aún con la pandemia). No queda 
nada nada de aquellos bocatas en 
la fresca mientras se jugaba a Mos-
ca, al sambori , al “ bali bala o pic 
i pala” o se comían pipas durante 
gran parte de la noche en cual-
quier parque de cualquier muni-
cipio de l´horta Nord y Horta sud.
Se ha pasado del todo incluido en 
la casa de pueblo de los abuelos al 
todo incluido en hoteles en aparta-
mentos, en b&b de cualquier ciu-
dad del mundo.

Aunque dicen que las modas 
siempre vuelven, es muy difícil ver 
aquellos seiscientos llenos de ma-
letas en medio de las carreteras de 

l´horta en dirección a los pueblos 
de veraneo. Ni siquiera las playas 
cercanas como las del litoral de l 
´horta. Meliana, Saplaya, La Pobla 
de Farnals, el Puig o Puçol entre 
otras se ven aquellas pelotas de 
plástico azules oscuro de marca 
nivea, también porque además el 
plástico en este año está desapare-
ciendo de nuestras vidas y de nues-
tras vacaciones. Ni tampoco se vis-
lumbran ya en el horizonte del mar 
mediterráneo, aquellos aviones y 
avionetas que paseaban en el cielo 
de las playas su mejor publicidad 
y hacían correr y gritar a todos los 
niños de la playa. Unas vacaciones 
diferentes, frente a una forma dife-
rente de entender la vida.

La forma de vivir las vacaciones ha 
cambiado tanto como nuestra for-
ma de vivir habitual. Ya no se en-
ganchan bacas en el techo de los 
coches, pero si ha aumentado en 
los últimos años la compra de ma-
letas de ruedas unipersonales para 
coger aviones o barcos. L´horta 
pasa de veranear en los pueblos, 
a  coger vuelos directos por todo el 
mundo( exceptuando los meses de 
pandemia).

Las calles de los municipios de 
l´Horta estaban llenos de joven-
citos, sobre todo cuando iba ca-
yendo el sol a eso de las siete de la 
tarde. Sus manos llevaban a veces 
un colaget o un frigopie. El sol era 
el mismo que ahora después de 
35 años. Pero las vacaciones no. 
Las vacaciones y sus variantes han 
cambiado. Desde la típica pregun-
ta …papis yo no tengo pueblo para 
veranear? Hasta la de hoy…papis 
que vuelo vamos a coger para ir 
de vacacione? han pasado muchos 
años y las vacaciones para todos , 
han cambiado. Hace tantos años 
como quizás haga la serie de vera-
no azul. Las calles estaban llenas 
de vida, de balones , de gomas de 
saltar; de manguitos y flotadores 
para ir a la piscina municipal. ¡Qué 
tarde aquella la que se podía ir! Era 
como hoy pasar el día en una fe-
ria de atracciones o en un parque 
acuático.

Los vecinos de l´horta disfrutaban 
de sus vacaciones en sus pueblos 
y hacían uso del puente de Roca 
Cuiper para acceder a la playa, o 
el puente de Meliana (construi-
do nuevo hace tres años). Las bi-
cis formaban parte de esas tardes 
como vehículo primordial y entre 
los caminos pecuarios hasta lle-
gar a la playa o casas encantadas 
en medio de la huerta (alquerías 

de historia

AQUELLOS VERANOS AZULES EN L’HORTA
Texto y fotos: Redacción

Playa de Port Saplaya

Playa de La Pobla de Farnals en los años 90 Playa de Meliana

L’ajuntament d’Alfara del Patriar-
ca ha incorporat al’1 de juliol a 
quatre estudiants que realitzaran 
pràctiques formatives en el con-
sistori en el marc del programa 
de “Pràctiques formatives per a 
joves” subvencionat per la Diputa-
ció de València.
   L’objectiu primordial de les pràc-
tiques té com a finalitat la forma-
ció dels estudiants en l’àmbit local 
mitjançant l’aplicació pràctica dels 
coneixements adquirits al llarg de 
la seua formació. “Volem oferir 
als nostres joves una experiència 
professional propera en els camps 
de l’administració, comunicació, 
orientació laboral i mediambient”, 
explica Marisa Almodóvar, alcal-
dessa d’Alfara del Patriarca.
   Un any més, gràcies a aquesta 
iniciativa alguns dels joves tindran 
el seu primer contacte amb el món 
laboral, sent aquestes pràctiques 
la seua primera experiència pro-
fessional a l’àmbit dels estudis que 
estan realitzant. Els beneficiaris 
d’aquestes beques estan cursant 
diferents graus i cicles formatius, 
hi ha estudiants tant de primer 
curs com de quart, tots ells apren-
dran l’aplicació pràctica dels seus 
estudis dins dels àmbits de treball 
del consistori. 

ALFARA
QUATRE ESTUDIANTS INICIEN 
PRÀCTIQUES FORMATIVES EN 
L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Godella, a tra-
vés de la regidoria d’Esports, ha 
llançat l’oferta esportiva per a la 
nova temporada que començarà 
al setembre després de les vacan-
ces estivals. 
 Tennis, bàsquet, futbol, pilota 
valenciana, gimnàstica, karate i 
pàdel són les modalitats espor-
tives on les xiquetes i xiquets de 
Godella podran divertir-se i realit-
zar exercici físic baix la supervisió 
d’entrenadors i monitors amb ex-
periència en les diferents modali-
tats i edats dels participants.
 Les persones adultes, d’altra 
banda, podran apuntar-se a ioga, 
tennis, pàdel, tai-txí/chi-kung, 
pilates, entrenament funcional o 
defensa personal. També podran 
inscriure’s en el gimnàs.
  Les preinscripcions en les dife-
rents activitats esportives per a les 
veïnes i veïns de Godella es rea-
litzaran a través de la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.godella.es) 
del 30 d’agost al 2 de setembre. 
Les persones residents en altres 
localitats podran inscriure’s el 6 de 
setembre. Per a fer la preinscrip-
ció presencial també s’haurà de 
sol·licitar cita prèvia per a acudir a 
les oficines del poliesportiu a tra-
vés de www.godella.es.  Més infro-
mació al telèfon 96 364 30 06 o per 
whatsapp en el 607 010 943.

GODELLA
’OFERTA ESPORTIVA PER A LA 
TEMPORADA 2021/22



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
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ALBORAIA

MES
JULIOL26 de Juliol

PING PONG I FUTBOLÍN
Espai Jove
De 11 a 13 hores

27 de Juliol
PISCINA POOL BEACH
Port Saplaya
De 10 a 13 hores

28 de Juliol
VOLEY PLATJA
La Patacona
De 10 a 13 hores

29 de Juliol
FUTBOL SALA
Espai Jove
De 10 a 13 hores

30 de Juliol
TALLER DE GLOBOFLEXIA
Espai Jove
De 10 a 13 hores
Edat: de 12 a 18 anys

Les inscripcions es poden realitzar al 
telèfon 673 696 005, o enviant un mis-
satge directe al instagram de joventut 
(@alboraiajove)

Estem a l’estiu i tenim 
molt més temps per a 
poder realitzar diferents 
activitats, també tenim 
més temps per a avorrir-
nos, perquè això no 
ocórrega us proposem 
una sèrie de plans.
Podem realitzar 
manualitats, com 
construir un castell 
medieval amb una caixa 
de cartó o crear una ciutat 
a base de ninots i mobiliari 
urbà de plastilina.
Anar al zoo o passar el dia 
en un parc aquàtic també 

seria un bon pla.
Fer la teua pròpia 
acampada al jardí, això sí, 
si disposes d’ell. No fa falta 
anar-se a cap part, només 
prepara-ho tot per a sopar 
fora i dormir en les tendes 
de campanya.
Crear un guió i gravar un 
curt amb el mòbil. Podeu 
des de crear un guió 
comú i gravar-lo, amb 
les seues escenes i actors 
‘professionals’ fins a fer 
un concurs i que cadascun 
d’ells present el seu vídeo.
Si disposes d’una terrassa, 

un llençol i un projector Ja 
ho tens tot per a un cinema 
d’estiu! Disposa coixins 
pel sòl, una taula xicoteta 
per al sopar, les roses, 
pipes, gelats, etc.
Un bon pla és gaudir de 
una festa de disfresses 
familiar al jardí. Festa 
Hawaiana, festa eivissenca 
o festa de superherois.
Com a última 
r e c o m a n a c i ó ,  
t’aconsellem un karaoke 
en família per a convertir-
te en tota una estrela 
musical.

RECEPTA:

Com fer pols casolans 
de fruites?
Ingredients 
-  la fruita que vullguem
-  sucre

Elaboració

En el cas de fruites com la 
taronja o la llima, simple-
ment haurem d’extraure el 
seu suc utilitzant una espre-
medora i el reservem. 

En el cas de la resta de fruites 
(maduixes, gerds, bresquilla, 
meló d’Alger…), triturarem la 7 plans en família per a 

no avorrir-se aquest estiu

seua carn utilitzant una ba-
tedora elèctrica, fins a obtin-
dre una textura tipus papilla.

Afegirem una culleradeta de 
sucre a cadascun dels sabors 
(2-3 cullerades de sucre en el 
cas del pol de llima per a re-
baixar la seua acidesa) i me-
sclarem bé perquè el sucre 
quede ben integrat. 

Introduïm la fruita tritura-
da en el motle del pol casolà 
i ficarem en el congelador 
durant aproximadament 3 
hores.
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