
Deu localitats de quaranta-tres de la comarca seguiran endavant 
amb la celebració de les atípiques Falles que tindran lloc al se-
tembre del 2021. I tres municipis mès ho faràn al mes d’octubre, 
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Quiero aprovechar la oportu-
nidad que me brinda El Me-
ridiano para explicar en qué 
ando metido, o más metido 
si cabe, durante los últimos 
meses. Hace ya mucho tiem-
po que tengo marcado en el 
horizonte un nombre: el de 
una gran ciudad del área me-
tropolitana; el de un munici-
pio de l’Horta con unas sin-
gularidades únicas; el de mi 
pueblo. El lugar donde crecí 
y donde quiero vivir. Los que 
conocéis sabéis de mi pasión 
por Alboraya. 

Des de fa més d’any i mig vivim al dia, 
marcats per una frase ja molt recu-
rrent: “tot depén de l’evolució de la 
pandèmia”, i així és com van passant 
els mesos. Depenent d’aqueixa evolu-
ció i esperant millors resultats, moltes 
comi-ssions falleres de la comarca no 
han sabut pràcticament fins a última 
hora si feien o no festes.

Fa escasses dues setmanes, Albal pre-
nia la decisió d’anul·lar les Falles del 
2021, per contra, Torrent, fa a penes 
pocs dies anunciava que sí que faria. 
I és que cada població va per lliure en 
la presa de decisions. Els contagis, els 
brots i les peculiaritats de cada festeig 
fa que no es puguen prendre decisions 
unànimes. 

La setmana passada, també Alaquàs 
anunciava que finalment enguany 
tampoc farien Cordà, mentre que Pa-
terna ha esperat fins a l’últim moment 
per a veure la incidència de contagis en 
la seua localitat i finalment sí que farà.

I és que la ‘cinquena ona’ que ha a-
ssotat aquest estiu la comarca, també 
ha provocat suspensions sobtades de 
festes locals previstes per a començar 

a escassos dies de la seua anul·lació. 
Torrent, Picassent, Silla o Albal van ser 
algunes de les localitats que l’ona els 
va enxampar amb tots els preparatius 
ja en marxa. Amb el que això suposa, 
moltes empreses que veien en aquest 
estiu una oportunitat de recuperar el 
temps perdut, de nou, es van donar 
d’encreuaments amb la realitat, una 
realitat poc predictible i que fa canviar 
de rumb d’un dia per a un altre.

L’anomenada ‘cultura segura’, no obs-
tant això, sí ha tingut un gran acolli-
ment a la comarca durant aquests 
mesos. Actes disseminats per barris 
i espectacles dirigits a públics que 
havien de romandre asseguts, han 
funcionat amb bastant encert durant 
aquests mesos d’estiu.

Ara la mirada està posada en aquestes 
falles de setembre, sobretot a la ciutat 
de València, donar que a la nostra co-
marca, molt arrelada a les Falles, no-
més les van a celebrar deu poblacions 
de les 43 que conformen l’Horta. Es 
tracten en la seua majoria de localitats 
que pertanyen a la Junta Central Falle-
ra de València.
Com sempre, precaució.

Un calendari 
marcat per la 

‘evolució’

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Un reto que se 
llama Alboraya

Modesto Martínez 
Concejal del PP del

 Ayuntamiento de Alboraya y 
diputado provincial

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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Tengo desde muy joven la in-
quietud vital de participar en 
los asuntos públicos. La in-
quietud de poder contribuir 
a hacer de Alboraya un lugar 
mejor. Veo con preocupación 
que el equipo de gobierno 
municipal está agotado y es 
fácil comprobar que apenas 
existe un proyecto definido 
para el municipio más allá de 
un lánguido quehacer que no 
pasa de la marcha instalada 
en el día a día. La Comuni-
tat Valenciana, la ciudad de 
Valencia y por ende el área 
metropolitana una vez supe-
rada, Dios quiera que lo antes 
posible, la crisis del Covid 19 
se enfrenta a un reto de trans-
formación y recuperación 
que será determinante para 
el futuro más inmediato de 
la próxima década. Yo no me 
resigno a que Alboraya con-
tinúe siendo invisible en su 
entorno geográfico, no me re-
signo a que siga aislada fruto 
de la parálisis de una gestión 
poco ambiciosa satisfecha 
únicamente con la única po-
lítica de salir del paso de los 
asuntos que vayan surgiendo.
 
Mi amor por mi gente y por 
las posibilidades y aspiracio-
nes de mis vecinos y de la lo-
calidad, me han llevado a dar 
un paso adelante que afronto 
como un reto personal y co-

lectivo. Tengo la firme convic-
ción que, desde el Partido Po-
pular, tenemos mimbres para 
elaborar un proyecto con ga-
rantías de éxito construyendo 
una alternativa ilusionante 
para una ciudad, Alboraya, 
que merece estar al frente de 
la recuperación económica 
y social por la que estamos 
trabajando. Juntos. Con la 
aportación de todos aquellos 
que quieran acercarse a este 
proyecto. Un proyecto abier-
to e integrador para los que 
alguna vez se han sentido 
identificados con nosotros. 
Tenemos la oportunidad de 
comenzar esta alternativa de 
cambio a la que estamos lla-
mados. Y así también lo están 
todos aquellos Alborayenses 
que más allá de opiniones o 
cuestiones ideológicas ten-
gan una sincera voluntad de 
participación en los asuntos 
municipales. Por eso desde 
esta tribuna os convoco a un 
reto que se llama Alboraya. 
Hago un llamamiento a todos 
aquellos que queréis que Al-
boraya deje de ser invisible, 
que tenga un peso específico 
en su entorno y que estáis de-
cididos a que nuestra ciudad, 
sin excepciones, forme par-
te de una recuperación que 
sólo es posible con el cambio 
en 2023 que empieza ahora.        
Es necesario reactivar Albo-
raya.

Per poc que gire la vista arrere i 
comprove el tenor d’una bona 
part dels meus escrits, majorment 
disconformes amb el que esdevé 
en l’actualitat o d’evident caràc-
ter reivindicatiu, me n’adone que 
potser em deixe en el tinter amb 
massa freqüència temàtiques més 
agradables que també formen 
part del dia a dia. Aspectes que 
solen passar desapercebuts per 
eixir-se’n precisament del to gris 
no exempt d’egoisme que mou les 

relacions humanes a gran escala.

Segurament, no hi ha poble que, 
per la seua bonhomia i despreni-
ment naturals, no dispose de veïns 
més o menys anònims, coneguts i 
desconeguts que, de manera tan 
altruista com amable i discreta, 
ens faciliten la vida sobre mane-
ra. Persones senzilles que, a més 
de satisfer les seues obligacions 
ciutadanes i familiars, sempre es-
tan col·laborant en alguna causa 

Bona gent

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

perduda o per guanyar sense vo-
ler fer-se creditores d’admiració 
i reconeixement. La qual cosa no 
vol dir que no els ho reconeguem 
en alguna ocasió, aquesta n’és un 
petit exemple, per mereixements 
propis i perquè no fer-ho seria una 
flagrant injustícia.

Gent corrent, honesta, digna i 
solidària que dedica part del seu 
temps i recursos al benestar dels 
altres, pròxims o llunyans sense 
esperar res a canvi. No perquè els 
sobren hores ni tampoc diners 
sinó pel seu desenvolupat espe-
rit col·laborador en benefici de 
propis i estranys. Individus com 
vostè o jo que, sense fer polsegue-
ra, participen activament en els 
bancs d’aliments, Càrites, Creu 
Roja, l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer i un ampli ventall 
d’ONG, cuiden o atenen persones 

amb diversitat funcional, víctimes 
de la violència de gènere, margi-
nats, migrants, malalts i gent gran, 
recuperen pacientment el llegat 
cultural sempre desatès…

Com deia, en totes les nostres po-
blacions hi ha veïns que han fet de 
la solidaritat un estil de vida i de 
l’amistat el seu vehicle primmirat. 
Bona gent que ens proporciona 
cada dia una lliçó, una prova de 
vida que mai no els seran reco-
negudes ni obtindran cap felici-
tació pública quan el premi és de 
consum intern, silenciós i, tam-
bé, invisible. Virtuts que tenen 
igualment una dimensió familiar, 
en tant en quant el seu procedir 
s’estén entre aquells que en for-
men part.

Ara mateix, en la meua localitat i en 
altres dels voltants recorde alguns 

dels seus noms, sols uns quants, 
encara que entenc que desitgen 
formar part de l’anonimat sempre 
protector com alhora barrera que 
els priva conscientment de ser re-
coneguts pel conjunt de la societat 
a la qual serveixen agraïts.

Per a totes aquestes persones, 
el veritable motor invisible que 
mou les accions més nobles que 
dignifiquen la nostra espècie, va 
adreçat aquest humil escrit, per 
a totes sense excepció. Orfes de 
la seua acció benefactora l’únic 
que quedaria de la peripècia hu-
mana seria massa pobre, encara 
que això mateix –un materialisme 
atroç i una ambició il·limitada- és 
el que mou el món cap a la seua 
banalització lenta però constant, 
com podem veure a diari, quo-
tidianament. A totes elles sense 
excepció, per consegüent, gràcies.
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En nuestra última visita al Li-
ceu de Música Mislata-Pic-
colo, pudimos hablar con 

su director Alejandro Galarza, que 
nos trasladó todas las novedades 
para este próximo curso, que ini-
cian con energías renovadas y con 
la ilusión del primer día. 

Alejandro, ¿podrías comentar-
nos qué es Liceu de Música Mis-
lata, Piccolo, Método All Mozart, 
ESIM...?  
Como ya sabes disponemos de un 
centro integral con más de 2.000 
m2 y la más avanzada tecnología.  
Tenemos integrados una escuela 
de música, Piccolo, especializada 
en infantil de 1 a 8 años, un centro 
oficial Liceu Mislata (conservato-
rio) elemental y profesional desde 
8 años y, por otro lado, el centro 
de enseñanzas superiores de mú-
sica y postgrado desde los18 años 
ESIM. 
  El método All Mozart es la me-
todología que utilizamos para los 
más pequeños y que está expandi-
da en toda España y Latinoaméri-
ca. 
   Abarcamos todos los estilos: Clá-
sica, Moderna y Jazz, Producción 
musical y DJ para todas las edades 
y disponemos de 16 agrupaciones 
que pertenecen a la sociedad mu-
sical Unión Musical Mislata, entre 
ellas, Bandas, Orquestas, Grupos 
de percusión, Batucadas, grupos 
de saxos, metales, flautas, coros, 

combos, big band, etc. 
  También disponemos de nues-
tro proyecto Professional Music 
Program, un proyecto para ense-
ñanzas profesionales consolidado 
como uno de los mejores de Euro-
pa. 

¿Y algunas de las novedades en 
materia educativa para el próxi-
mo curso?
Actualmente contamos con un 
departamento de Psicopedagogía 
con el prestigioso psicólogo David 
de Cubas a la cabeza con el que 
vamos a consolidar un programa 
integral, del método All Mozart 
basado en la Neuroeducación.
  Otra novedad es un innovador 
proyecto de enseñanza transver-
sal, “All in one Infantil”. Cantar, 
tocar, bailar, hablar, teatro, danza 
con el resto de las materias del 
cole: mathmusic, musiclinguee, 
musicscience, social music scien-
ce. A través de  estos proyectos, 
aprenderán música con el más 
alto nivel y reforzarán de modo 
directo y de acuerdo con los con-
tenidos de cada curso, todas las 
materias escolares. 
  Además, tenemos tres nuevos 
programas de aprendizaje: “Son-
risas” que consiste en el dominio 
de la afinación, ritmo y notación 
a los 7 años”. All Mozart Show”, 
cada clase una nueva experiencia 
y nuevos espectáculos de apren-
dizaje. Programa “Sigue tu Ritmo” 
consiste en la dinamización de 

contenidos en su máximo apro-
vechamiento, un Programa Mul-
tinivel, donde tod@s aprendemos 
de tod@s y Robotics 21 la robótica 
como proceso de aprendizaje de 
un modo divertido.
   Implantaremos el proyecto de in-
novación Elementary Program.,el 
más completo de las enseñanzas 
oficiales de música, al igual que 
daremos un nuevo formato de 
música del departamento de mo-
derna y Jazz y un nuevo departa-
mento de producción Musical, 
electrónica y Dj.

Vemos que contáis con varias sa-
las “especializadas”
Si, este año tendremos nuevas 
actividades en nuestras salas Pic-
colo Imaginarium que es una sala 
multisensorial. The Tuning Room, 
una sala específica de afinación y 
The Rhythm Room, sala específica 
de ritmo y también nuevas aulas 
inteligentes importadas de EE.UU

Háblanos un poco sobre las úl-
timas tecnologías que utilizáis 
para llevar a cabo vuestros pro-
yectos.
Claro, durante este curso se pre-
sentará a nivel mundial de la 
plataforma integral “All Mozart 
Alexiaclasroom” integrada con All 
Mozart Smart music, que está ba-
sada en la inteligencia artificial y 
en el juego virtual.
   Disponemos de libros interac-
tivos con acompañamiento, con 

actividades, libros teoría profe-
sional y como no de ordenadores 
y tablets para todo el profesorado 
y alumnado, así como de paneles 
interactivos y equipos RV. Y este 
año implantaremos All Mozart TV, 
una iniciativa ambiciosa pero que 
será una pasada. 

En nuestra última conversación 
hablamos sobre lo que la pande-
mia había modificado vuestras 
actividades paralelas y vuestros 
grandes conciertos. ¿Esperáis 
que mejore todo para el próximo 
curso?
Esa es la ilusión con la que empe-
zamos el curso y tenemos prepa-
radas más de 80 actividades para-
lelas y espectáculos para todas las 
edades. Se tiene previsto realizar 
10 viajes por España y extranje-
ro, los grandes espectáculos de 
Navidad, Santa Cecilia y final de 
temporada. También las salidas 
de los grupos Infantiles, grupos 
de menor formato y la Jove banda, 
Orquesta, banda sinfónica, con 
los siguientes destinos previstos: 
Castellón, Tenerife, Madrid, París, 
México, Puerto Rico.
  Y con mucha ilusión de que 
nuestra Orquesta Filarmónica 
de Valencia pueda realizar varios 
conciertos profesionales. 

El pasado curso tenías la inten-
ción de abrir nuevos centros y 
ampliar instalaciones, pero no 
pudo ser. ¿Tenéis idea de llevar-

los a cabo este curso?
Desde luego que sí, ya hemos 
ampliado nuestras instalacio-
nes con lo que dispondremos de 
más aulas, nuevas instalaciones 
para ESIM y sobre todo un pro-
yecto muy ilusionante y cargado 
de novedades será el traslado de 
las oficinas centrales con todos 
los departamentos de control de 
Calidad, I+D, RR.II, todo el grupo 
Idearts Internacional.
  Ya está todo en marcha para la 
apertura de nuevos centros All 
Mozart en Castellón, Madrid y 
otros países. al igual que impar-
tiremos clases en nuevos centros 
que se han adherido al método 
como los colegios de Valencia 
Guadalaviar y Sagrado Corazón 
Esclavas.

Bueno ya vemos que no os que-
da tiempo para el aburrimiento. 
¿Alguna cosa más que quieras 
destacar del Liceu Música de 
Mislata, Píccolo y ESIM?
Si, algo que para nosotros/as es 
muy importante y que es el cola-
borar con nuestras familias con 
plazas gratuitas para familias sin 
recursos, clases gratuitas especia-
les para jubilados para combatir 
el Alzheimer y también con varios 
colectivos y ONGS como, Club 
Mislata Basket, Educarte Méxi-
co, Odontología Solidaria, Médi-
cos sin fronteras o  la Asociación 
Española contra el Cáncer entre 
otras .

El Liceu de Música y 
Piccolo Mislata inicia un 
‘increible’ nuevo curso 
2021-2022

Redacción

LICEU DE MÚSICA MISLATA-PICCOLO LIDERA
LA ENSEÑANZA DE MÚSICA EN VALENCIA

ABRIMOS
UN NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con

las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este enlace

y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.
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LAS ZONAS BOSCOSAS DEL VEDAT Y LA VALLESA, CUSTODIADAS DURANTE LA OLA DE CALOR 

Blindaje a los pulmones verdes 
de l’Horta

Las zonas boscosas la Valle-
sa en Paterna y del Vedat y 
Sierra Perenxisa en Torrent, 

considerados los pulmones ver-
des de la comarca se blindaron 
ante la intensa ola de calor que 
azotó a mediados de agosto la 
Comunitat.
Su alto riesgo de incendio desple-
gó un operativo sin precedentes 
en estas zonas que tuvieron in-
cluso que cerrarse al público.
   En el caso concreto de la zona 
boscosa de Paterna se aumentó 
considerablemente los medios de 
vigilancia en el parque natural de 
La Vallesa ante la llegada de las 
altas temperaturas y el aumento 
del riesgo de incendios forestales.
   De esta manera, la brigada fo-
restal reforzó de forma ininte-
rrumpida el control de esta zona 
para posibilitar así la temprana 
detección de cualquier posible 
conato de incendio.
   Esta medida se sumó a la vigi-
lancia realizada por la Unidad 
de Drones de la Policía Local de 

Paterna, que realizó vuelos perió-
dicos para controlar este pulmón 
verde.
   Además, la zona cuenta con un 
total de 55 detectores de humo, 
dos cámaras ópticas y una amplia 
red de hidrantes forman parte del 
sistema de detección y protec-
ción temprana de La Vallesa.
   La Teniente Alcalde de Movi-
lidad, Seguridad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, ha 
anunciado que “en las próximas 
semanas estarán operativas tam-
bién las torres defensivas con 
cañones de agua del Proyecto 
Guardian, que cuentan con sus 
propios hidrantes, y que sumarán 
esfuerzos en la protección de La 
Vallesa y el entorno residencial 
de la Canyada más próximo a esta 
zona boscosa”.
“Además, ha recordado Campos, 
Paterna cuenta con un Plan Mu-
nicipal contra Incendios que re-
coge la hoja de ruta para prevenir 
durante todo el año los posibles 
incendios forestales del verano”.

Torrent
Por lo que respecta a Torrent, tras 
declararse, por la ley de montes 
estatal, determinar algunas res-
tricciones y prohibiciones por 
la peligrosidad y el riesgo de in-
cendios, el Ayuntamiento de la 
localidad tomó además ciertas 

Redacció

Operarios de la Brigada de Gespa realizando labores de mantenimiento en La Vallesa, Paterna

Paterna sumó,  a la 
vigilancia realizada por 

la Brigada, la Unidad 
de Drones de la Policía 

Local  que vigilaron 
también la Vallesa 

durante los días de más 
riesgo de incendio

medidas restrictivas respecto a la 
movilidad y las actividades en zo-
nas naturales y forestales. En con-
creto, dentro del término de To-
rrent, quedaron restringidos los 
accesos a parajes naturales, como 
el barranc, la Serra Perenxisa o 
el Vedat, o a las rutas senderis-
tas que transcurren por espacios 

boscosos o con abundante vege-
tación; asimismo, se prohibieron 
los trabajos en el campo que im-
plicasen un riesgo, ya sea por la 
quema de restos o por el uso de 
maquinaria agrícola; y, por su-
puesto, en terreno forestal o en su 
entorno no se permitió encender 
ningún tipo de fuego, tanto en es-
pacio público como privado.
   En el caso de Torrent, los dispo-
sitivos de Protección Civil de To-
rrent continúan trabajando en la 
prevención de incendios duran-
te la etapa estival. El 1 de junio, 
los equipos de Protección Civil 
de Torrent iniciaron la campa-
ña PREVIFOC que se prolongará 
hasta el mes de octubre. El dispo-
sitivo consiste en tareas de pre-
vención y extinción de incendios 
en las diferentes áreas del muni-
cipio, debido al incremento de 
riesgo durante la etapa estival. En 
estas labores participan volunta-
rios y voluntarias formando gru-
pos de acción con el fin de vigilar 
las zonas boscosas del municipio.
   El horario de intervención, que 
se realiza de forma permanente, 
cuenta así mismo con patrullas 
de control entre las 8:00h y las 
20:00h desplazándose por las di-
ferentes zonas del municipio.
Inma Amat, regidora del área 
de Seguridad, ha destacado que 
“hay que agradecer la impor-
tantísima labor que desarrolla 
la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, con su esfuerzo, 
compromiso y profesionalidad, 
hacen nuestra ciudad más segu-
ra, colaborando en todo aquello 
que se les requiere”. 
  El Ayuntamiento de Torrent, du-
rante el mes de marzo, puso en 

Torrent recalca que la 
prevención durante todo el 

año es fundamental para 
evitar incendios en verano 

sobre todo durante la ola de 
calor

La labor de Protección Civil ante la amenza de incendios es fundamental. Imagen del Vedat de Torrent

marcha diferentes acciones de un 
programa piloto de recogida sec-
torizada de restos de poda puerta 
a puerta, con el objetivo de que 
de los restos vegetales fueran re-
tirados semanalmente. 

Prevención durante todo el año
Desde el inicio del mismo en 
marzo, se han recogido hasta la 
fecha algo más de 775 kg proce-
dentes de la poda en propiedades 
particulares. Las elevadas cifras 
de recogida ponen de manifiesto 
la colaboración de la ciudadanía 
y la eficacia de este programa.
  El objetivo final de esta iniciativa 
no solo es facilitar a los vecinos la 
recogida de restos, sino también 
gestionar el reciclaje de residuos 
vegetales para la posterior pro-
ducción de compost, materia 
esencial en la regeneración del 
suelo y los terrenos cultivables.
   Por lo que respecta a Paterna, su 
Ayuntamiento ha culminado los 
trabajos de poda y clareo sobre 
176.000 metros cuadrados de este 
enclave boscoso.  
  Estas actuaciones, enmarcadas 
dentro del Proyecto Guardian, 

han permitido aplicar la silvicul-
tura preventiva como medida de 
protección y contención del fue-
go, reduciendo el material com-
bustible en esta superficie del 
Parc Natural del Turia.
  En concreto, se han llevado a 
cabo tareas de desbroce, poda y 
clareo en 13,10 hectáreas, traba-
jos de clareo y desbroce en 3,34 
hectáreas, limpieza y desbroce en 
barrancos en una superficie de 
10.000 metros cuadrados y elimi-
nación de cañas en 2.800 metros 
cuadrados.
   Esta actuación se suma a la ini-
ciada en abril de este año para 
limpiar y eliminar la caña en 
229.000 metros cuadrados de La 
Vallesa, permitiendo erradicar 
esta especie invasora y recuperar 
el hábitat del Parc Natural del Tu-
ria.
  Además, el consistorio ha man-
tenido en 2021 el refuerzo de la 
brigada municipal de silvicultu-
ra, que pasó en 2020 de tres a seis 
operarios para incrementar los 
trabajos de limpieza y reforzar la 
seguridad.
La Teniente Alcalde de Transi-

ción Ecológica, Nuria Campos, 
ha explicado que “esta actuación, 
fruto de la colaboración entre ad-
ministraciones, instituciones y 
universidades, nos permite, junto 
al Proyecto Guardian y nuestro 
plan municipal de prevención 
de incendios, aumentar signi-
ficativamente la resiliencia de 
nuestros bosques ante el fuego, 
protegiendo de manera efectiva 
nuestros hábitats y espacios na-
turales”.

Proyecto Guardian
El proyecto Guardian, cuya in-
versión asciende a 5.494.754,75 
euros, está financiado en un 80% 
por la Unión Europea a través del 
Programa de Acciones Urbanas 
Innovadoras y tiene como ob-
jetivo aumentar la resiliencia a 
incendios a través de agua rege-
nerada en una zona de interfaz 
urbano-forestal.
El proyecto está liderado por 
los Ayuntamientos de Paterna y 
Riba-Roja del Túria y cuenta con 
la participación de Hidraqua, Ce-
taqua, Medi XXI, la UPV y la Uni-
versitat de València.



COMARCA 5EL MERIDIANO L’HORTA   
AGOST
2021 

La Conselleria de Transición Eco-
lógica ha activado una serie de 
medidas para revertir los efectos 
de las aguas anóxicas -con déficit 
de oxígeno- en el entorno de la 
Marjal dels Moros, tras la voz de 
alarma levantada por la presencia 
de algunas carpas muertas.
   Tanto la dirección general de 
Medio Natural como la del Agua 
comenzaron a trabajar la semana 
pasada tanto en los análisis como 
en la circulación de agua que per-
mite recuperar los niveles de oxí-
geno, ha informado la Generalitat 
en un comunicado.
   Es habitual, durante la tempo-
rada estival, que la evaporación 
por ola de calor como la registra-
da entre el 12 y 16 de agosto unida 
al movimiento de sedimentos del 
fondo provoque la disminución 
del oxígeno disuelto en agua.
  El director general de Medio Na-
tural, Benjamín Pérez, junto con 
técnicos de la Conselleria, ha vi-
sitado este lunes la zona sobre 
la que trabajan desde la pasada 
semana brigadas de Parques Na-
turales para regular los niveles de 
agua, retirar los sedimentos que 
obstruyen la salida y favorecer la 
renovación y flujo de agua.

Actuación
“La rápida actuación en materia 
de diagnóstico y evaluación nos 
ha permitido aplicar medidas efi-
caces para restablecer los niveles 
de agua y mantener la protección 
en un humedal de especial im-
portancia y biodiversidad como 
la Marjal dels Moros”, ha señalado 
Benjamín Pérez.
  A pesar de ser un episodio pun-
tual, de baja incidencia y frecuen-
te en verano, el director general 
ha señalado que las olas de calor, 
cada vez más recurrentes y viru-
lentas como consecuencia del 
cambio climático, agravan este 
tipo de fenómenos”.

MEDIO AMBIENTE

ACTIVAN MEDIDAS PARA 
REVERTIR EFECTOS DE AGUAS 
ANÓXICAS EN EL MARJAL 
DELS MOROS

Els consistoris del Puig, la Po-
bla de Farnals i Puçol van 
reobrir després de 24 hores 

tancades les seues platges al bany 
després de rebre la confirmació, 
per part de la Generalitat, que la 
taca marró albirada el diumenge 
no suposava cap perill per als ban-
yistes.
  La taca marró que va aparéixer en 
diverses platges de la comarca el 
diumenge i va propiciar el tanca-
ment del litoral del Puig, la Pobla 
de Farnals i Puçol es va deure a una 
alga que no té efecte tòxic algun so-
bre els humans, segons les proves 
realitzades per la Conselleria de 
Transició Ecològica.
  L’informe preliminar de les pro-
ves de microscòpic realitzat a les 

aigües ha identificat en abundàn-
cia una microalga en les mostres 
d’aigua que es van prendre aquest 
diumenge, així com una notable 
disminució de la concentració de 
la mateixa en la mostra ja d’aquest 
dilluns.

Microalga
L’informe de laboratori conclou 
que “l’aparició de la taca amb mol-
ta seguretat ha d’haver ocorregut 
a causa de la proliferació massiva 
d’una microalga de la classe Rha-
phidophyceae”.
  “S’han descrit en nombroses oca-
sions grans taques com a marees 
roges provocades per aquesta clas-
se de microalgues. Durant perío-
des estivals en anys anteriors s’han 
detectat proliferacions en zones de 
la costa catalana i altres zones de la 

costa valenciana”, han informat les 
mateixes fonts.
   En aquest mateix sentit, assenya-
len que no s’ha descrit cap efecte 
tòxic de l’espècie per a la salut hu-
mana.
  La taca va ser detectada aquest 
diumenge per primera vegada 
després de les 13 hores al Puig, 
moment en el qual socorristes i 
policies locals van iniciar el desa-
llotjament.
   Després la taca es va anar este-
nent, moguda pel vent, primer cap 
a Sa Pobla, la platja del qual va ser 
tancada poc més tard, i després 
cap a Puçol, la platja del qual va ser 
clausurada cap a les 16 hores tam-
bé del diumenge.
   Salvament Marítim va enviar una 
embarcació aqueix mateix dia a la 
zona per a la presa de mostres i va 

confirmar que no es tracta d’una 
taca d’hidrocarburs sinó que po-
dria tractar-se d’algues en descom-
posició -extrem que es va confir-
mar finalment- o d’un abocament 
desconegut

EL PUIG, PUÇOL I LA POBLA DE FARNALS VAN TANCAR FINS A CONÉIXER ELS RESULTATS DE LES ANALÍTIQUES

Microalgues, l’origen de la taca marró que va 
mantindre tancades al bany 8 km de platges

La taca ocupava tot el litoral del Puig i també part de Puçol

EFE
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Una desena de municipis 
lluïxen muntatges florals 
impulsats per la Diputació

Els veïns i estiuejants d’un 
total de 10 municipis valen-
cians poden gaudir des de 

hui, i fins al diumenge, dels espec-
taculars muntatges florals que han 
dut a terme els floristes de la pro-
víncia amb ajuda de la Diputació 
de València.

  Mitjançant la col·laboració en la 
campanya ‘Torna la Primavera’, 
amb la qual es pretén dinamitzar 
l’activitat interrompuda per la pan-
dèmia i la suspensió de festejos 
populars, la corporació provincial 
torna, per segon any consecutiu, a 
secundar i a donar visibilitat a un 
sector especialment afectat per la 

crisi sanitària.
 En esta ocasió, són les localitats 
de Catarroja i Godella a L’Horta; 
Quatretonda i Bocairent a La Vall 
d’Albaida; Gandia a La Safor; Beni-
fairó de les Valls al Camp de Mor-
vedre; Cortes de Pallás a la Vall 
d’Ayora-Cofrentes; San Antonio 
de Benagéber al Camp de Túria; 

Utiel a la comarca Requena-Utiel; 
i València les que exhibixen, entre 
els dies 20 i 22 d’agost, les peces 
ornamentals. Tots els espais triats 
destaquen per la seua bellesa, va-
lor arquitectònic o interés cultural 
i històric.  També la façana d de la 
Diputació de València, s’ha engala-
nat amb motiu de la iniciativa.

Redacción

A L’HORTA, LES LOCALITATS DE CATARROJA I GODELLA 
VAN SER LES ENCARREGADES

VEURE VÍDEO
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Ante la inminencia del co-
mienzo del curso escolar, 
los padres que no quieren 

vacunar a sus hijos contra la Co-
vid-19 están preparando cartas 
para entregar a los directores de 
los colegios e institutos, en las 
que, principalmente, se advierte 
de la imposibilidad legal, basada 
en diferentes preceptos, de que 
los niños y adolescentes puedan 
ser inoculados sin el consenti-
miento de sus progenitores y de 
las responsabilidades penales que 
conllevaría llegar a incumplir este 
principio jurídico.
  Pese a que no es obligatorio va-
cunarse, estos padres han deci-
dido tomar esta iniciativa ante el 
anuncio de la posibilidad de que 
el proceso de vacunación de niños 
y adolescentes a partir de los 12 
años, iniciado recientemente por 
la Conselleria de Sanidad, puede 
ser continuado en los propios cen-
tros docentes en cuanto comience 
el curso, y de que, además, se está 
preparando la posterior inclusión 
en dicho proceso de otro grupo de 
edades inferiores a los 12 años.
  Bien es cierto que Sanidad, para 
la vacunación de niños y adoles-
centes que se está llevando a cabo 
actualmente, ya advierte expresa-
mente que los que tengan edades 
comprendidas entre los 12 y los 
16 años deben acudir acompaña-
dos de sus padres, lo que, eviden-
temente, implica la aceptación 
tácita de sus progenitores, o que 
también pueden hacerlo sin su 
presencia, pero llevando el co-
rrespondiente consentimiento de 
ellos por escrito, unos requisitos 
que, sin embargo, ya no exige a 
partir de los 16 años cumplidos.

  No obstante, los padres que no 
quieren vacunar a sus hijos contra 
la Covid-19 han decidido adoptar 
esta medida de la advertencia por 
escrito en previsión de posibles 
problemas al respecto. De hecho, 
en una de estas cartas se especifica 
que su objetivo es “adelantarse a 
una posible situación inesperada 
en la que los padres pudiéramos 
vernos sorprendidos por el anun-
cio de la inminente vacunación 
de nuestros hijos”. En este senti-
do, también se hace alusión a que 
“nos encontramos ante una pre-
sión mediática, política y jurídica 
tan intensa en favor de la vacuna-
ción, que está provocando ya algu-
nos hechos desafortunados”.

Motivos
En cuanto a los motivos de la pos-
tura de estos padres, son princi-
palmente que, a la vista de los da-
tos oficiales de ínfima afectación 
por la Covid-19 en menores, no 
consideran que sea necesaria la 
vacunación de los niños, teniendo 
en cuenta además que se trata de 
vacunas o medicamentos expe-
rimentales, con efectos adversos 
que no son totalmente conocidos, 
sobre todo a medio y largo plazo, 
ya que las vacunas se hallan aún 
en una fase de ensayo clínico.
  A este respecto hay que seña-
lar que en esta iniciativa no están 
sólo los padres que, aunque en un 
porcentaje reducido, siempre se 
han opuesto a vacunar a sus hijos 
con cualquier tipo de vacuna, sino 
que hay también padres que han 
adoptado el calendario de vacuna-
ción pediátrica convencional, pero 
ahora no quieren que se inoculen 
a sus hijos estas vacunas en con-

creto. Es más, incluso hay padres 
que se han vacunado ellos mis-
mos contra la Covid-19, pero no 
quieren vacunar a sus hijos. Todo 
ello se puso de relieve en la mani-
festación que realizaron muchos 
padres en Valencia el pasado 14 de 
agosto, al igual que las llevadas a 
cabo en otras ciudades, organiza-
das por agrupaciones de progeni-
tores creadas al efecto.

Autorización
Según información de la Sociedad 
Valenciana de Pediatría, “hasta 
el momento, la vacuna de Pfizer/
BioNTech, Comirnaty, es la única 
que puede administrarse en el tra-
mo de edad 12-17 años -después 
de que lo autorizara la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA)-”, 
aunque Sanidad contempla tam-
bién la inoculación de dosis de la 
vacuna de Moderna en la franja 
de edades de 12 a 19 años. Dicha 
sociedad también indica que, “en 
mayo de este año, las autoridades 
sanitarias permitieron su adminis-
tración a partir de 12 años” y aña-
de que, “en el próximo otoño, en 
función de los resultados del ensa-
yo clínico que se está realizando, 
solicitarán que pueda inocularse a 
menores de esa edad”.
  Por su parte, el Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría considera que 
“tener dudas sobre la vacunación 
de la Covid-19 es normal; es una 
enfermedad nueva y, aunque los 
avances en las vacunas han sido 
extraordinarios, aún queda mucho 
por conocer”, y recomienda “acu-
dir a los profesionales de referen-
cia en el sistema sanitario y a fuen-
tes de información confiables”.

RECALCAN LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE LA INOCULACIÓN 
SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS PROGENITORES

Los padres que no quieren 
vacunar a sus hijos preparan 
cartas de advertencia para los 

directores de los colegios

T. L.

Manifestación de padres en Valencia el 14 de agosto.

BENETÚSSER

El Ayuntamiento de Benetússer, 
a través de su área de Moderni-
zación, ha recibido en especie la 
subvención de equipamientos 
informáticos de la Diputación de 
València destinada a consistorios, 
mancomunidades y entidades lo-
cales menores. La ayuda, repar-
tida por tramos poblacionales, 
asciende a un total de 5.849,77 
euros y consiste en 7 portátiles, 
9 cámaras web, 7 lectores de tar-
jetas y 3 escáneres, un material 
asignado a las poblaciones en-
tre 10.000 y 20.000 habitantes. El 
nuevo equipamiento informático 
permitirá mejorar y agilizar los 
procesos administrativos, facili-
tará el trabajo en línea y permitirá 
al ayuntamiento dar un paso más 
para implementar la administra-
ción electrónica local. “Desde Be-
netússer queremos poner en valor 
la iniciativa de la Diputación de 

València a la hora de contribuir en 
la dotación de unos equipos que 
nos permitirán ser más eficientes 
y reforzar la atención ciudadana”, 
destaca la alcaldesa de Benetús-
ser, Eva Sanz Portero.
  El consistorio benetusino se adhi-
rió a la subvención el pasado mes 
de septiembre con el objetivo de 
seguir apostando por la adminis-
tración electrónica, una tenden-
cia creciente tras la crisis sanitaria 
del Covid-19 en la que se vieron 
reforzados todos los servicios te-
lemáticos. De este modo, desde 
el ayuntamiento es una prioridad 
ofrecer a la ciudadanía la tramita-
ción de certificados electrónicos 
como una herramienta indispen-
sable para la realización de ges-
tiones, tales como la solicitud de 
ayudas o de becas, sin necesidad 
de desplazamiento y sin límite de 
horario.

RECIBE UNA SUBVENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 

La Guardia Civil desarticula 
una organización dedicada 
al robo de cobre en Alcàsser

La Guardia Civil, dentro de la 
operación “COLLOPY”, ha 
investigado a 4 personas por 

delito de robo con fuerza en las 
cosas y otra más por un delito de 
estafa en la localidad de Alcácer.
  La operación empezó el pasado 
mes de julio, a raíz de unos robos 
cometidos en un polígono indus-
trial del término municipal de Al-
cácer.
  El 5 de mayo, los autores, en un 
principio, forzaron la entrada de 
la parcela e introdujeron un ve-
hículo, situándolo en una zona 
de poca iluminación, con la clara 
intención de no ser descubiertos. 
A continuación, accedieron a la 
sección de los transformadores y 
cortaron el cableado eléctrico de 
los generadores. Por último, abrie-
ron las arquetas que protegían las 
acometidas eléctricas y las dejaron 
preparadas para su rápida extrac-
ción.
  Causalmente, el vehículo oficial 
de la Policía Local de Alcáser rea-
lizaba servicio de prevención de la 
seguridad ciudadana por el lugar y 
los autores, al visualizar a los uni-
formados, no dudaron en huir.
  Los daños ocasionados se eleva-
ron a un valor de más de 15.000 
euros.
  La noche del 4 de julio, en la 
misma parcela reseñada anterior-
mente, se produjo otro nuevo robo 
con fuerza. En esta ocasión, los 
autores utilizaron el mismo mo-
dus operandi. Lograron, nueva-
mente, introducir un vehículo en 
el interior de la parcela. Tras este 

acto, consiguieron extraer varios 
metros de cobre y desarmaron los 
transformadores para poder acce-
der a más cableado eléctrico.
  De nuevo, otro equipo de la Poli-
cía Local de Alcácer, que realizaba 
servicio de prevención, los sor-
prendió. En la huida abandonaron 
el coche que habían utilizado para 
el hecho delictivo, el cual fue in-
tervenido y ubicado en el deposi-
tado municipal de Alcácer.
  El total de los daños de este se-
gundo hecho ascendió a más 
12.463 euros.
  Fruto de estas investigaciones, el 
6 de julio, agentes de la Guardia 
Civil de Picasent investigaron a 
4 personas, 2 mujeres de 19 y 33 
años y 2 hombres de 24 y 33, todos 
de nacionalidad rumana, por deli-
to de robo con fuerza en las cosas.
  Días más tarde, un hombre de 67 
años, y de nacionalidad española, 
se personó en el depósito munici-
pal de Alcácer con un documento 
de compra y venta falsificado a 
favor del vehículo intervenido en 
el robo. Posteriormente, el día 16 
de julio, los agentes descubrieron 
la falsedad del documento y este 
hombre fue investigado por un de-
lito de estafa. Tras ser informado 
de sus derechos, hizo saber a los 
investigadores que el vehículo era 
propiedad de uno de los implica-
dos en el robo y que le había paga-
do un dinero para que recuperara 
el coche.
  Las diligencias han sido entrega-
das en el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 2 de 
Picasent.

Redacción

LOS DAÑOS ESTÁN VALORADOS EN 27.000 EUROS
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EL SERVEI ES PRESTA A LA LLAR DEL JUBILAT DEL CARRER MAJOR 
I EL CENTRE MATILDE SALVADOR

1.375 majors d’Aldaia obtenen el 
seu certificat de vacunació Covid-19 

a través del Servei d’Ajuda de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Aldaia va 
habilitar el passat mes de 
juliol un servei Extraordi-

nari d’Ajuda perquè les persones 
majors de 65 anys de la localitat 
pugan imprimir el seu certificat 

de vacunació contra la Covid, i 
que a l’agost es presta a la Llar 
del Jubilat del carrer major i el 

L’alcalde i la regidora amb la tècnica municipal

L’Ajuntament va a 
perllongar aquest servei 

durant les pròximes 
setmanes

La nadadora aldaiera Eva 
Coronado participa a Tokio 
2020

La Federació Espanyola de 
Natació ha seleccionat a 
l’aldaiera Eva Coronado, del 

club Natació Ferca San José, per a 
viatjar a Tòquio a competir en els 
Jocs Paralímpics 2020, que se cele-
bren al Japó. Esta jove va tindre clar 
que volia nadar des de xicoteta. Ja 
amb tres anys, quan en el polies-
portiu d’Aldaia va obrir la piscina, 
va començar a entrenar i a millo-
rar notablement. Des d’aquells 
anys, i especialment en els últims 
exercicis, ha treballat intensament 
per a complir el somni. “Porte tota 
la temporada lluitant molt per a 
açò i ja a hores d’ara no m’esperava 

que em cridaren. L’oportunitat és 
molt gran i és un somni complit. 
Són quatre anys entrenant-me, hi 
ha dies que es fa molt dur, però al 
final amb esforç i disciplina es po-
den complir els somnis”.
 D’esta manera, Eva ja ha superat 
la prova PCR i, després de passar 
uns dies concentrada, en un grup 
bambolla organitzat per la Federa-
ció, el dia 19 d’agost  va volar cap a 
Tòkio, i el gran dia arribarà amb la 
competició el 27 d’agost, quan en 
la modalitat 200 metres lliures Eva 
mostrarà tot l’el seu potencial. 
“Estic molt il·lusionada i conten-
ta de tindre l’oportunitat de viure 
esta experiencia, que no qualsevol 

Redacción

ALDAIA

El centre de FEVADIS, ubicat a Al-
daia, per a l’atenció de persones 
amb discapacitat, tanca l’escoleta 
d’estiu amb el lliurament de di-
plomes i la visita institucional als 
usuaris del Club d’Oci, subven-
cionat per l’ajuntament, i les seues 
instal·lacions. 
  Enguany la Federació Valenciana 
d’Atenció a persones amb Disca-
pacitat ha sol·licitat formalment 
ser també centre d’atenció prime-
renca i estimulació, per a xiquets 
de 0 a 6 anys. Per a aconseguir-ho 
calia realitzar prèviament unes 
reformes de millora. Obres que 
els usuaris ja han gaudit durant 
este estiu. D’esta manera s’ha fet 
una sala de fisioteràpia, una sala 
d’estimulació multisensorial, mi-
llora d’accessos, senyalització amb 
pictogrames i més despatxos per a 
atenció individualitzada i sessions 
familiars. 

Treball continu
El centre, adaptant-se a les neces-
sitats, ha realitzat activitats també 
durant el confinament oferint ‘te-
leocio’ als 12 usuaris i les seues fa-
mílies per mantindre el contacte i 
l’estimulació requerida.

FEVADIS TANCA L’ESCOLA 
D’ESTIU AMB LA MILLORA DE 
LES INSTAL·LACIONS 

LA JOVE HA ACONSEGUIT CLASSIFICAR-SE PER ALS 
JOCS PARALÍMPICS I COMPETIRÀ EN LA PROVA DE 
200M LLIURES

Center Matilde Salvador, de di-
lluns a divendres de 10 a 14 ho-
res, i és imprescindible acudir 
amb targeta SIP i telèfon mòbil.
 Fins al moment prop de 1.400 
majors han obtingut ja aquest 
document que és gratuït i segur, 
s’obté de forma senzilla, i permet 
acreditar que la persona ha rebut 
una o dues dosis d’una de les va-
cunes enfront de la Covid apro-
vades per la UE.
 L’alcalde, Guillermo Luján, indi-
ca que “sabem que moltes per-
sones grans volen obtenir una 
còpia del seu certificat de vacu-
nació Covid, però troben dificul-
tats a l’hora de descarregar-lo en 
la plataforma electrònica, per 
això hem volgut facilitar aquest 
tràmit i hem habilitat aquest 
servei d’Ajuda Extraordinari a la 
Llar de l’Jubilat del carrer Ma-
jor i el Matilde Salvador, perquè 
la gent gran que desitgen tindre 
el certificat pugan personar-se 

i aconseguir una còpia del seu 
certificat en paper “.
Des del departament municipal 
d’Atenció a les Persones, la regi-
dora Empar Folgado explica que 
“en vista de la bona acollida que 
està tenint aquesta iniciativa en-
tre la gent gran d’Aldaia, anem a 
perllongar aquest servei durant 
les pròximes setmanes”

esportista pot dir el mateix. Llui-
tarem per arribar a la final, enca-
ra que ja només anar és un regal. 
I, per què no intentar-ho?”, així 
transmetia el seu entusiasme Eva 
en una entrevista per vídeo con-
ferència amb l’emissora municipal 
Aldaia Ràdio. El seu entrenament i 
dedicació és de més de sis hores al 
dia de treball, entre el matí i la ves-
prada, tant en aigua com en gim-
nàs, treballant també la ment per a 
mantindre els nervis. 
  Durant la com unicació online 

que va concedir, i en representació 
de tota la seua localitat, l’Alcalde 
d’Aldaia, el regidor d’Esports i la re-
gidora d’Instal·lacions Esportives, 
no van voler perdre l’oportunitat 
de transmetre a Eva tota la força, i 
compartir eixa gran il·lusió que su-
posa tindre representació aldaiera 
a Tòkio. 
 Guillermo Luján recordava el mo-
ment en què va saber la notícia: “Ja 
és un èxit impressionant i ens has 
donat una alegria a tota Aldaia, 
en estos moments tan complicats. 

Vaig rebre la telefonada de la teua 
mare que em va dir –Guillermo, 
que se’n va a Tòquio! - i va ser tota 
una gran notícia. Porta’t tota eixa 
energia, baralla com sempre ho 
fas, però el més important és que 
l’èxit ja l’has aconseguit”. 
  Marta Romeu va aprofitar per a 
felicitar a Eva i recordar el seu gran 
esforç i dedicació, mentre José 
Martínez Luna va repassar tot el 
palmarés que ha portat a Eva, fi-
nalment, a aconseguir el bitllet per 
a Tòkio 2020.

Imatge d’Eva Coronado
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PER GAUDIR D’AQUESTA AGENDA D’ACTIVITATS GRATUÏTES PENSADES PER A TOTA LA FAMÍLIA ÉS 
NECESSARI ADQUIRIR LES ENTRADES DE FORMA ANTICIPADA VIA ONLINE PER AFAVORIR EL CONTROL 

D’AFORAMENT I COMPLIR AMB LES INDICACIONS I MESURES SANITÀRIES ESTABLIDES

Alaquàs aposta per la cultura segura amb una 
programació adaptada a la nova normalitat

L’Ajuntament d’Alaquàs ha 
organitzat una extensa 
programació cultural gra-

tuïta per als mesos d’agost, set-
embre i octubre. Propostes per 
a totes les edats i amb totes les 
garanties de seguretat. 
  L’alcalde de la població, Toni 
Saura, ha explicat que “hem ha-
gut de traslladar al pròxim any 
les activitats més tradicionals 
de les nostres Festes Majors. 
Vull mostrar el meu reconeixe-
ment i agraïment als col·lectius 
festers per la seua responsabili-
tat i maduresa, i també animar-
los en aquests dies tan assen-
yalats. No obstant, la situació 
actual ens ha permés organitzar 
un ampli programa d’actes cul-
turals que compleixen totes les 
mesures de seguretat. Hem vol-
gut oferir-vos activitats varia-
des i per a totes les edats, recol-
zar el món artístic tan castigat 
per la pandèmia, i que puguem 
gaudir, sense eixir de la nostra 
ciutat, d’una cultura segura”.
  L’agenda cultural #CulturAla-
quàs arrancarà aquest diven-
dres 27 d’agost i en els actes 
será necessari la reserva de 
forma anticipada i gratuïta via 
online. 

Entrades
Cada dilluns a les 10h 
s’habilitaran les entrades co-
rresponents a les activitats de 
cada setmana a la web https://
www.alaquas.org/citas_espa-
cios/reserva.asp
  Entre els actes programats 
més pròxims en el temps desta-
quen: el divendres 27 d’agost a 
les 19:00 h serà la inauguració 
de l’exposició “Gerard Miquel. 

Dibuixos al voltant d’Alaquàs” a 
la sala La Torre del Castell. Des-
prés a les 19:30 h tindrà lloc la 
inauguració de l’exposició “Ala-
quàsenpandèmia” a la sala La 
Nova del Castell. A les 23:00 h 

será el castell focs artifici des de 
les torres del Castell. Hi haurà 
retransmissió en directe a tra-
vés de la xarxa social Facebook 
de l’Ajuntament d’Alaquàs.
El dissabte 28 d’agost a les 19:00 
h tindrà lloc la presentació 
de la XLI edició de Quaderns 
d’investigació d’Alaquàs al Cas-
tell, ja per la nit a les 22:30 h 
serà el “Musical the talent” amb 
actuacions mai vistes, i la veu 
de Mireia Ortiz participant del 
programa televisiu LA VOZ al 
parc de la Sequieta.
   El 29 d’agost a les 20:00 h musi-
cal infantil “El reino del león” al 
parc de la Sequieta i a les 22:30 
h espectacle rítmic-esportiu 
al parc de la Sequieta. Parti-
cipen: Grup de Ball Esportiu 
d’Alaquàs, Grup de Gimnàstica 
Rítmica d’Alaquàs, la bailaora 
La Chusa, grup de ball Alham i 
fitnessparati_Kangooclub.

Més actes
Els actes continuen els mesos 
de setembre i octubre amb es-
pectacles infantils, musicals per 

#CulturAlaquàs 
arrancarà aquest 

divendres 27 

XIRIVELLA

Xirivella tornarà a celebrar les 
seues festes este mes de setem-
bre, després que l’any passat 
hagueren de ser suspeses per la 
pandèmia. Coincidint amb la mi-
llora de les dades sanitàries i baix 
estrictes mesures de seguretat, 
l’Ajuntament ha elaborat un pro-
grama lúdic per a tots els públics 
que arribarà a tots els barris de 
la localitat. A més, en esta oca-
sió les festes locals coincidiran 
durant uns dies amb les falles. 
De l’1 al 9 de setembre es con-
centraran en el municipi les dues 
celebracions. “Les circumstàn-
cies fan coincidir en el temps les 
festes majors i les falles. Doble 
ració d’alegria i doble motiu per a 
mantindre la cautela i encarar les 
celebracions amb sentit comú. 
Soc el primer a desitjar uns feste-
jos potents i divertits, però també 
he de ser el primer que cride a la 
moderació i al bon encert”, asse-
gura Michel Montaner, alcalde 
de Xirivella.
  De l’1 al 5 serà el torn de les fa-
lles. Després el cap de setmana, 
les falles compartiran protago-
nisme amb les festes majors, que 
arranquen el dissabte 4 amb el 
pregó, en el qual es farà un ho-
menatge al món sanitari. I a par-
tir d’eixe moment, fins al dia 9, 
hi haurà música, monòlegs, tea-
tre, jocs, espectacles de màgia, 
acrobàcies, hipnosis… Tot això es 
completarà amb activitats espor-
tives i els actes organitzats per les 
diferents clavaries.
  Els esdeveniments es faran amb 
totes les mesures sanitàries: en-
trada amb invitació i registre 
d’assistents; aforaments exte-
riors reduïts; neteja i desinfecció 
d’espais prèvia a l’accés de pú-
blic; màscara obligatòria en tot 
moment; gel hidroalcohòlic per 
a accedir als espais; obertura de 
recintes una hora abans de l’inici 
de l’actuació i accés escalonat; i 
separació de seguretat entre ca-
dires adquirides conjuntament.

LES FESTES I LES FALLES 
TORNEN JUNTES EN 
SETEMBRE

#CulturAlaquàsa tots els públics i també misses 
solemnes, recitals de poesia, 
parc aventura per als xiquets, 
monòlegs i jornades i trofeus es-
portius.
  Tots els actes compten amb 
l’organització de l’Ajuntament 
d’Alaquàs.
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ELS ESDEVENIMENTS TAURINS ESTAN EN L’AIRE A FALTA DE L’AUTORITZACIÓ 
DE LA CONSELLERIA

Albalat dels Sorells tindrà 
actes festius del 2 al 19 

de setembre

Albalat dels Sorells tindrà fi-
nalment festes o allò més 
pròxima les celebracions 

tradicionals patronals que a finals 
d’agost i principi de setembre, 
s’han celebrat tradicionalment, 
fins a la irrupció de la COVID.
  Com tots els esdeveniments so-
cials, públics i oberts a la ciuta-
dania, la pandèmia ha vingut a 
imposar unes normes que s’han 
de complir, sense cap excusa. La 
situació sanitària actual no perme-
trà la celebració de les festes tradi-
cionals tal com era habitual en els 
anys previs a la pandèmia. Malgrat 
això, i després de la suspensió de 
totes les activitats en 2020, s’ha 
acordat la realització d’actes con-
crets que estaran adaptats a les res-
triccions actuals i que comptaran 
amb totes les mesures sanitàries.
  El consistori, de la mà del Regi-
dor de Festes, Pablo Espinosa, ha 
anat reunint-se amb els represen-
tants de les comissions de festes 
de 2020 (Mare de Déu del Roser, 
Filles de Maria, Sant Gil, Mare de 

Redacció

Pablo Espinosa 
anima a albalatanes 
i albalatans a gaudir 

de les festes i de la 
cultura amb la màxima 

prudència 

Déu dels Desemparats i Santíssim 
Crist de les Ànimes), i han arribat 
a l’acord de consens per a la rea-
lització d’actes entre el 2 i el 19 de 
setembre en programaciò de caps 
de semana.

Programació
Pel que fa a la presentació del 
programa de festes, l’evolució de 
la pandèmia ha estat el principal 
condicionant per a definir la pro-

gramació, i fins a l’últim moment 
no es tenia la certesa de poder 
celebrar festes amb un mínim de 
garantia, és per aquest motiu que, 
l’anunci de celebració de les festes 
s’ha demorat més del normal i en 
uns dies, mitjançant ban whatsapp 
i les xarxes socials de l’Ajuntament 
d’Albalat dels Sorells, s’anunciaran 
la programació i les pautes a seguir 
per a poder gaudir de tots els es-
pectacles.

Cultura i festes segures
Igual que passa amb una part tan 
important de la nostra vida com 
és allò que afecta la cultura i la 
solvent estratègia de la campanya 
“#CulturaSegura”, per a seguir amb 
la realització de les seues activi-
tats associades, l’activitat festiva 
aplicarà les mateixes normes per a 
poder oferir a la ciutadania tot el 
repertori d’esdeveniments festius 
tan necessaris per a la normalit-

Cartell de Festes

zació de la vida en els pobles i ciu-
tats, després del trànsit obligat de 
restriccions, prohibicions i ajorna-
ments ocasionats per la pandèmia. 
   En eixe sentit, l’ajuntament ha 
dissenyat totes les activitats a partir 
de l’aplicació de les mesures de se-
guretat. Prova d’això serà la posada 
en marxa del control d’aforament 
en directe per a tots els espectacles 
què permetrà actuar de forma ins-
tantània en cas d’haver-hi cap si-
tuació de contagi o altres tipus de 
situacions anòmales. En paraules 
del regidor: “Som conscients que 
la situació sanitària que vivim és 
molt delicada i que abans de res 
està salvaguardar la salut de tots 
els veïns i veïnes d’Albalat, per això 
vull recalcar que tots els actes que 
es realitzen es faran complint es-
trictament totes les mesures sani-
tàries que estiguen en vigor”.
   Una altra de les novetats serà la 
celebració de tots els espectacles 
de forma nocturna en el format de 
caps de setmana, de tal forma que 
els esdeveniments es concentraran 
al llarg de tres franges de jornades 
que aniran de dijous a diumenge. 
De tal forma, el primer torn co-
mençarà el dijous 2 de setembre i 
conclourà el diumenge 5; el segon 
torn festiu serà del 9 al 12; i del 16 
al 19 de setembre, es programaran 
els espectacles finals de festes.

Festejos taurins
En el cas dels festejos taurins, des-
prés de vàries reunions realitza-
des entre els representants de tres 
penyes (El Poal, la Taurina i Cen-
tre 98) i l’Ajuntament, s’ha acor-
dat la modificació de les dates, a 
l’espera de que Conselleria done 
el vist i plau en la reunió amb la 
Federació de Penyes Taurines del 
proper 6 de setembre. Finalment, 
el regidor, Pablo Espinosa, ens 
anima a totes les albalatanes i al-
balatans “a gaudir de les festes i 
de la cultura, amb la màxima pru-
dència i amb la responsabilitat i 
civisme que hem anat demostrant 
fins ara”.

ABRIMOS
UN NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con

las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este enlace

y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.
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La concejalía de fiestas del 
Ayuntamiento de Albuixech 
ha organizado varias noches 

de actuaciones musicales. Según 
ha explicado la concejala de fiestas, 
Marta Ruiz, “el año pasado con mo-
tivo de la crisis sanitaria no pudi-
mos hacer fiestas. Este año haremos 
musicales por la noche. También 
haremos tres misas, pero no será 
posible hacer procesiones”.
  Las actuaciones previstas se reali-
zarán los días 31 de agosto y 1 y 2 de 
septiembre. En concreto, el día 31 
tendrá lugar de la actuación ‘El rei-
no del León’ a las 22.30h, el día 1 ha-
brá dos actuaciones a las 20:30 Su-
permúsics, dirigido más al público 
infantil, y a las 22:30h La Trinchera 
y por último el día 2 tendrá lugar la 
actuación de ‘El gran cabaret’.
  Con respecto a las misas el día 29 
será la misa a las 19.30h en la Ermita 
del barrio de Les Sidres en honor al 
Cristo, el día 31 y día 2 de septiem-
bre será la misa a las 19.30h en la 

parroquia de la localidad en honor 
a los patrones: San Ramón Nonato 
y la Virgen.

Disfrutar con precaución
El alcalde de la población, José Vi-
cente Andreu, ha animado a los ve-
cinos a participar “y a disfrutar de 
los actos siempre con prudencia y 
respetando las normas sanitarias”.    
Por su parte, la concejala de fiestas, 
Marta Ruiz , ha aclarado con res-
pecto a las actuaciones musicales 
que “el aforo es limitado cumplien-
do con todas las normas de sanidad. 
Tendrán lugar en la Avenida Virgen 
de Albuixech. Se trata de espectácu-
los para estar sentados y así cumplir 
con las distancias recomendadas 
por Sanidad”. La concejala explicó 
que “esperamos que los vecinos y 
vecinas disfruten de las actuacio-
nes. El programa del Juliol Musical 
fue un éxito y esperamos que los 
actos previstos para estos días de 
fiestas también lo sean”.

ESTE AÑO, POR LA PANDEMIA NO SERÁ POSIBLE 
HACER ACTOS MULTINUDINARIOS NI PROCESIONES

Albuixech celebra sus fiestas con musicales para todos 
los públicos y misas en honor a sus patrones

Obras de mejora en 
diferentes espacios 
municipales de Albuixech

La concejalía de obras públi-
cas y mantenimiento que di-
rige el alcalde de Albuixech, 

Jose Vicente Andreu, ha realizado 
aprovechando los meses estivales 
diferentes obras en la localidad. 
En concreto se han rehabilitado 
dos parques infantiles: el parque 
Manuel Broseta y la zona infantil 
ubicada en la plaza San Ramón.
  Además, también se han realiza-
do mejoras en el exterior e interior 
de la Casa de la Cultura de la po-
blación y se ha puesto una nueva 
cubierta en el trinquet. Ahora con 

la nueva cubierta será posible uti-
lizar la instalación para acoger 
más actos.
  Según ha explicado el alcalde 
de la localidad, Jose Vicente An-
dreu, “este verano la concejalía de 
obras públicas y mantenimiento 
ha realizado diferentes mejoras 
en parques, trinquet y en la Casa 
de la Cultura, con respecto a esta 
última se ha pintado el exterior del 
edificio y también en el interior se 
han realizado mejoras: se ha pues-
to luz en el acceso a las butacas y 
también cambiado el telón del es-
cenario”.

Redacción

EL AYUNTAMIENTO APROVECHA EL VERANO PARA 
REALIZAR OBRAS DE REHABILITACIÓN
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Davant la situació sanitària 
actual i les normes i res-
triccions vigents, des de 

la Regidoria de Cultura i Festes 
de l’Ajuntament d’Almàssera ha 
informat que se suspén la pro-
gramació tradicional de les Festes 
Patronals degut al seu caràcter 
obert, participatiu i massiu, que 
no permet garantir les mesures de 
prevenció decretades per les auto-
ritats sanitàries. 
  Per tant, no es realitzaran, la se-
tmana esportiva ni jocs infantils, 
les processons, cercaviles ni caval-
cades, els sopars a la fresca, les nits 
d’orquestres ni balls, la realització 
de calderes, la xopà ni l’entrada de 
moros i cristians.
  Sí que es mantenen els actes litúr-
gics celebrats a l’església associats 
a les festivitats religioses de les 
Festes Patronals. Se celebrarà la 
missa a la Mare de Déu d’Agost, la 
missa del Corpus i la missa al San-
tíssim Crist de la Fe i la Providèn-
cia, organitzades per la Parròquia 
i les corresponents confraries se-
guint les mesures sanitàries esta-
blides.
  S’organitzarà també un programa 
d’actuacions lúdiques i culturals, 
adaptat a les mesures sanitàries, 
entre els dies 20 i 28 d’agost, amb 
el patrocini de DACSA. 

Programa festiu
 La Regidoria de Cultura i Festes 
ha organitzat el Programa Festiu 
d’Agost 2021amb activitats lúdi-
ques, culturals i litúrgiques que 
commemoren els dies de les festes 
“i que ens faran gaudir, amb to-
tes les mesures de seguretat, dels 
dies d’agost”, han explicat des de 
l’Ajuntament. 
  Con respecte a les activitats li-
túrgiques organitzades per la Pa-
rròquia i per les confraries i clava-
riesses es van celebrar a l’església 
d’Almàssera on va ser obligatori 
l’ús de mascareta, mantindre la 
distància de seguretat i estar asse-
gut durant la missa.
  Els actos van tindre lloc el 21 

Almàssera celebra les seues festes amb actes culturals

Redacció

CAL RESERVAR ENTRADES PER A ACCEDIR ALS ESPECTACLES A TRAVÉS DE L’APP MUNICIPAL
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de mascareta

Ús obligatori

1,5m
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de seguretat
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     P
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i control d’accés

durant l’espectacl
e
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A partir del
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pp Ajuntamentsde València   A
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30 minuts abans
Màxim 4 reserves
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Info. Ajuntament App Store Play Store
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Almàssera 1948
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RESERVA A:

d’agost amb una missa en honor a 
la Mare de Déu d’Agost va organit-
zar les Clavariesses de la Mare de 
Déu d’Agost. El 22 d’agost va tin-
dre lloc la missa del Corpus Chris-
ti, organitzats per la confraria del 
Corpus. Confrares: Manuel Ferrer 
i Juan Carlos Fernández
  El 23 d’agost va ser la missa al 
Santíssim Crist de la Fe i la Provi-
dència, de la Confraria del Santís-
sim Crist de la Fe i la Providència
   Pel que fa als actes lúdics orga-
nitzades per la Regidoria de Cul-
tura i Festes compten amb el pa-
trocini de DACSA i la col·laboració 
de la Unió Artística Musical 
d’Almàssera, el Centre Estudi Mu-
sical d’Almàssera i l’Associació 
KUKI. Els actes es celebren al pati 
del CEIP Carraixet (accés per av. 
Santa Maria del Puig).
L’accés requerirà de reserva prè-
via. L’aforament és de 500 perso-
nes per activitat i hi ha un màxim 
de 4 reserves per persona. Les en-
trades són gratuïtes.
  Segons expliquen des de 
l’Ajuntament “s’hauran de seguir 
les normes covid establides: ús 
obligatori de mascareta, prohibit 
menjar i beure al recinte (excepte 
aigua), mantindre la distància de 
seguretat, control d’accés i estar 
assegut durant l’espectacle”.
  Durant aquest dies ha tingut lloc 
el Tribut a Alejandro Sanz, el Mu-
sical El Gran Cabaret, el Musical 
The Talent, el concert de La Pato: 
Trau la llengua i el concert  musi-
cal El Regne del Lleó.
  Per al proper 27 d’agost tindrà 
lloc el Concert de Moros i Cris-
tians i Concert de bandes. A les 
22.30h tindrà lloc l’obertura de 
portes a les 22.00h. Espectacle de 
l’Unió Artística Musical Almàssera 
i Centre Estudi Musical Almàssera
   Per al 28 d’agost será la Gala 
benèfica de música urbana i Gala 
benèfica en benefici als xiquets 
i xiquetes hospitalitzats i en risc 
d’exclusió. L’acte será a les 22.00h 
i l’obertura de portes a les 21.30h. 
Organitza l’associació KUKI
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ENTREVISTA

Ens trobem a meitat de legislatura, com han si-
gut aquests dos anys marcats per la pandèmia?
Han sigut complicats, difícils i singulars. Va caldre 
començar a prendre decisions en un escenari per 
al qual ningú estava preparat. No esperavem que 
succeïra res semblant i van ser moments com-
plexos. Era difícil compaginar que tothom fora a 
la seua casa i que es continuara amb el funcio-
nament diari d’un Ajuntament, afortunadament 
vam poder posar en marxa totes les mesures de 
prevenció per evitar contagis i tenir al personal 
que es poguera teletreballant per atendre les 
màximes obligacions possibles que requereix un 
consistori com el d’Almàssera.
Seguim amb la normalitat, entre cometes, ate-
nent els pagaments, continuant amb les obres als 
nostres carrers i amb els contractes que teníem 
executant-se, en definitiva, han sigut moments 
molt complicats.

S’han hagut de paralitzar projectes per culpa de 
la Covid?
No, perquè les obres que teníem pendents o en 
marxa van continuar realitzant-se. Les empreses 
que s’encarregaven d’obra civil no estaven dins 
dels epígrafs de col·lectius que es podien acollir a 
ERTO. Aixina que totes les obres que teníem pre-
vistes es van dur a terme fins i tot en el temps de 
confinament.

Quins moments d’aquesta crisi han sigut els més 
complicats?
Per a mi, els més difícils van ser al principi, ha-
ver de reorganitzar l’Ajuntament per a continuar 
donant serveis que no es poden paralitzar de cap 

manera va ser complicat.

Com recorda aqueixos primers dies?
Recorde aquells dies tancat a l’Ajuntament, treba-
llant practicament tots els dies. Hi havia setmanes 
que treballàvem sis dies i altres fins i tot set. Pre-
nent decisions dia a dia, moment a moment. Crec 
que afortunadament les coses han eixit raonable-
ment bé i això ha sigut també gràcies al compor-
tament de la població que ha sigut estupend.

La pandèmia ha posat en valor espais naturals 
i productes de proximitat. Un privilegi viure a 
l’Horta?
La veritat és que per als nostres comerços de tota 
la vida, les tendes del poble, ha suposat un gran 
creixement de treball, han tingut més treball que 
mai i han estat donant servei al peu del canó. Per 
les circumstàncies, la gent no podia desplaçar-se 
a realitzar les seues compres i el comerç de proxi-
mitat ha estat ací responent. Les persones que no 
compraven fins ara al nostre poble s’han retrobat 
amb les nostres botigues i amb els nostres pro-
ductes. Per exemple, és un luxe menjar carxofes 
recollides el dia d’abans.

Quant a la relació amb la ciutadania, com ha fun-
cionat? com ha sigut el comportament dels seus 
veïns i veïnes?
Des del minut un, més enllà d’alguna xicoteta 
anècdota, la ciutadania va assumir i ha assumit les 
restriccions i el comportament ha sigut exemplar. 
Amb la megafonia en funcionament, que havíem 
arreglat un any abans, i el bàndol per whatsapp, 
que ja teníem establit, ens hem comunicat amb 
els nostres veïns i veïnes. Una cosa que recorde 
és quan venia caminant durant el confinament a 

“Per a nosaltres l’essencial és arreglar 
i modernitzar el nostre poble”

RAMÓN PUCHADES, ALCALDE D’ALMÀSSERA

L. López

l’Ajuntament i els carrers estaven buits, la gent va 
complir i es va mantindre a les seues cases.

Els sectors més perjudicats quines ajudes han 
rebut?
Nosaltres vam posar en marxa unes primeres aju-
des en les quals entregarem prop de 40.000 euros. 
Després, amb les procedents de Generalitat del 
Pla Resistir, hem fet una primera convocatòria 
en la qual ens hem hagut de cenyir als sectors 
que marcaven els epígrafs i alguns col·lectius 
s’han quedat fora. I ara, la segona convocatòria 
d’aquestes ajudes del Pla Resistir, l’hem oberta a 
la resta i així cobrim tots els sectors. Totes les per-
sones que tinguen activitat professional al nostre 
poble podran optar a les ajudes.

Quant al futur més immediat, quin és el full de 
ruta per al que resta de legislatura?
Continuar treballant en la mateixa línia. Eixírem 
del deute i amb un ajuntament sanejat hem pogut 
solucionar les manques que teníem i començar a 
tindre inversions pròpies. El principal, executar 
les inversions i posar al dia el nostre Ajuntament.

Quins són els principals projectes que tenen pre-
vistos?
Un d’ells és la reobertura de la piscina coberta: 
que ens trobàrem en un estat lamentable i en la 
qual hem estat realitzant actuacions per a moder-
nitzar-la i posar-la apunte. Ens agradaria poder 
obrir-la ràpid i estem en la fase final. També hem 
invertit molt en accessibilitat i esperem acabar la 
legislatura i que no ens quede ja res. A més, estem 
amb un pla de modernització de tot el sistema 
d’enllumenat i també esperem tindre’l completat 
en aquests dos anys. Aquests són els principals 
projectes, encara que també farem actuacions 
per a millorar els nostres parcs, per a nosaltres 
l’essencial és arreglar i modernitzar el nostre po-
ble.

La Covid-19 ha tornat a impedir una celebra-
ció plena de les festes d’Almàssera, però des de 
l’Ajuntament s’ha apostat per dur a terme alguns 
actes...
Doncs sí, estem realitzant concerts i especta-
cles apostant per la cultura segura, afortunada-
ment comptem amb un espai molt ampli al pati 
del col·legi i uns bons accessos que ens perme-
ten complir amb les distàncies i tindre un major 
control de la gent. L’aforament dels espectacles 
és de 500 persones i s’està cobrint en totes les 
actuacions. Les empreses d’espectacles s’estan 
adaptant a la situació i presenten actuacions que 
permeten gaudir a la gent des dels seus seients. 
Estem molt contents de com està funcionant tot i 
com s’estan complint les mesures.

FOIOS

Amb un pressupost de més de 
550.000 €, i després de 16 mesos 
d’execució, finalitzen les obres de 
reforma i adequació del CEIP Rei 
en Jaume de Foios. Construït a prin-
cipis dels anys 90, “era fonamental 
modernitzar les instal·lacions per 
a adaptar-ho a les noves necessi-
tats educatives”, ha assenyalat el 
regidor d’Educació, Juanjo Civera.
  Les obres, que han sigut dirigi-
des per l’arquitecta de Foios Marta 
Folch Grau, han consistit tant en la 
construcció de nous espais, com la 
creació d’una aula multiusos d’uns 
100 m², una aula de pedagogia te-
rapèutica, una aula per a l’alumnat 
de 2 anys i banys en diverses zones 
de l’edifici; com també en la refor-
ma i adequació dels ja existents.
  En aquest sentit, les actuacions 
s’han centrat en la reforma del 
gimnàs de 400 m² amb banys i 
vestidors; un pati per a l’alumnat 
d’Educació Infantil; la incorpora-
ció de part del porxo a l’interior de 
l’edifici; així com la reforma de la 
cuina.
  Civera s’ha mostrat molt satis-
fet amb el resultat final i ha agraït 
a la comunitat educativa la seua 
“col·laboració i comprensió pels 
trastorns que els hagen pogut oca-
sionar l’execució de les obres. Ara 
– ha afegit – és moment que totes 
i tots els que formem part de la co-
munitat educativa d’aquest poble 
gaudim dels nous espais i li tra-
guem el màxim partit en pro d’una 
escola pública i de qualitat”.

FINALITZEN LES OBRES DE 
REFORMA DEL CEIP REI EN 
JAUME 

MELIANA

Durant el mes de juliol, la Regido-
ria de Joventut i l’Institut Munici-
pal de Cultura de Meliana (IMC) 
han organitzat una nova edició 
de l’escola d’estiu i de l’estiu urbà. 
L’activitat, molt consolidada al mu-
nicipi, ha recuperat certa normali-
tat respecte de l’edició de l’any pas-
sat tot i la situació extraordinària 
que encara s’està vivint per la crisi 
sanitària. Ha sigut important po-
der utilitzar tant les instal·lacions 
del CEIP El Crist com del conjunt 
del poliesportiu, incloses les pisci-
nes, fet que ha facilitat la distribu-
ció dels diversos grups.

300 XIQUETS I XIQUETES HAN 
PARTICIPAT ENGUANY EN 
L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:
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Catarroja ha configurat un 
programa d’oci festiu segur 
per al mes de setembre que 

inclourà l’atípica ‘setmana fallera’ 
i la segona edició del Refresca’t, el 
programa que va ser un èxit a l’estiu 
de 2020. D’aquesta manera, la regi-
doria de Festes ha volgut configu-
rar unes celebracions que compa-
tibilitzen esdeveniments atractius i 
que, al mateix temps, complisquen 
amb totes les mesures de seguretat, 
evitant aglomeracions i mantenint 
la distància de seguretat.
  “El Refresca’t va ser un gran èxit en 
un any molt dur com el 2020, per 
això hem volgut perfeccionar la fór-
mula que tan bé ens va funcionar i 

que ens acompanyarà fins que su-
perem la situació per la COVID19. 
Es tracta d’una aposta per un sec-
tor, com és el de l’entreteniment, 
que ens permetrà comptar, de ma-
nera seguretat, amb grans artistes 
com OBK, Efecto Pasillo i Blas Can-
tó. A més, hem trobat les fórmules 
perquè algunes de les nostres tra-
dicions, com els Moros i Cristians, 
siguen presents dins del programa”, 
explica Miquel Verdeguer, regidor 
de Festes.

Falles segures
Així doncs, el mes de setembre co-
mençarà amb unes Falles adapta-
des a la situació. Una setmana falle-
ra algo diferent que concentrarà els 

seus actes principals en tres dies. El 
dia 1 tindrem la plantà dels monu-
ments que degueren plantar-se en 
2020 i que, en la seua majoria han 
estat emmagatzemats en les de-
pendències municipals que es van 
cedir a les comissions locals. El 4 
de setembre tindrà lloc l’ofrena fa-
llera en la plaça Major, per a acabar 
el dia 5 amb la mascletà i la tradi-
cional cremà, un any i cinc mesos i 
mig després de l’habitual.
Els esdeveniments festius conti-
nuaran amb un clar protagonista, 
la música. Les activitats es con-
centraran en quatre localitzacions 
del municipi. En concret, els feste-
jos es traslladaran a l’aparcament 
del camp de futbol Mundial 82, 

LA REGIDORIA DE FESTES REPETEIX LA FÓRMULA DEL 2020 PER A OFERIR UN 
PROGRAMA SEGUR, AMB UN GRAN CARTELL, D’ACTUACIONS ENCAPÇALAT PER 

OBK, EFECTO PASILLO I BLAS CANTÓ

Catarroja celebra la 2a edició del 
programa Refresca’t, la setmana 

fallera i actes commemoratius 
dels Moros i Cristians

Redacció

Imatge de  Ambaixades de Catarroja

a l’Espai Clara Campoamor (lloc 
utilitzat per a situar el centre de va-
cunació), els voltants de l’avinguda 
Jaume I i la Plaça Major.
  Les actuacions musicals seran les 
principals protagonistes d’un pro-
grama molt transversal. Així doncs, 
encapçalaran el cartell uns impres-
cindibles de la història del tecno-
pop espanyol com OBK, el diven-
dres 17 de setembre a les 22,30 
hores en l’Espai Clara Campoamor. 
Per a la joventut, el divendres 24, 
l’últim representant d’Espanya en 
el certamen eurovisiu, Blas Cantó, 
ens oferirà el seu repertori en el 
mateix espai i horari. També repe-
tint hora i lloc, el dissabte 25, tin-
drem la tercera de les actuacions 
estrela amb l’actuació de Efecto 
Pasillo.

Moros i Cristians
El programa ha buscat l’encaix per-
què enguany puguen incloure’s, en-
cara que no siga amb l’espectacular 
desfilada, la festa dels Moros i 
Cristians. D’aquesta manera, acu-
direm el dissabte 18 de setembre a 
les Ambaixades, en la plaça Major, 
un espai més indicat per a evitar 
aglomeracions i que serà retrans-
més per streaming perquè ningú 
s’ho puga perdre. El diumenge 19 
les dos bandes de música locals, 
la SM l’Artesana i la Unió Músical, 
posaran punt i final als actes com-
memoratius dels Moros i Cristians 
amb un concert de música festera. 
La resta del programa s’ha configu-
rat de manera molt transversal per 
a poder arribar al major nombre de 
sectors de la població. 
  Des d’un programa infantil, amb 
un parc d’oci; juvenil, amb la 
instal·lació d’un scape room en un 
autobús; fins a espectacles musi-
cals on la nostàlgia, amb la Banda 
Tribut de Camilo Sesto, serà la pro-
tagonista. 
  Les persones amants de la pólvo-
ra també comptaran amb la dosi 
d’adrenalina que aportaran les tra-
dicionals mascletàs, els dies 5 i 29, 
i un espectacle de focs artificials el 
dimarts 28.

Catarroja compta, des de fa unes 
setmanes, amb el servei de res-
tauració al Parc de Paluzié. Aquest 
espai va rebre una important 
reforma per a complir amb la 
normativa d’accessibilitat i solu-
cionar les necessitats que tenia 
l’edificació. Aquesta reforma ha 
tingut un pressupost de 30.000 eu-
ros i recentment s’ha posat en fun-
cionament després d’un concurs 
entre les diferents empreses de 
restauració que s’havien presentat 
a gestionar l’espai.
  El quiosc està enclavat en un dels 
pulmons verds de la localitat, el 
parc Paluzié que a més és una zona 
de gran trànsit per a la ciutadania. 
Al costat del mateix es troben els 
jocs infantils que prompte comp-
taran amb una important modifi-
cació. D’igual manera, en els vol-
tants està situada la pista de skate 
la qual rebrà ajuda per a la seua 
autogestió per part de les perso-
nes usuàries d’aquesta. De fet, en 
aquest recinte, es realitzarà el 28 
de juliol un taller participatiu de 
pintura mural, a més de la ubica-
ció d’una senyalització vertical en 
diversos punts del skatepark amb 
les normes per a un correcte ús 
elaborades per les seues usuàries.
  Finalment, recordar que dins 
dels treballs de renovació del parc 
s’han millorat els accesos a dos 
centres educatius del poble, el 
CEIP Paluzié i CEIP Jaume I. Totes 
dos infraestructures serviran per 
afavorir la mobilitat escolar segura 
i sostenible.

CATARROJA
EL QUIOSC PALUZIÉ JA ESTÀ 
EN FUNCIONAMENT
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Rafelbunyol té una cita amb 
la gastronomia local del 27 
d’agost al 5 de setembre. 

Una iniciativa a la qual ja s’han 
sumat els bars i restaurants inte-
ressats que hauran d’aplicar les 
mesures de seguretat i recomana-
cions establides pels organismes 
competents per a la prevenció de 
la Covid-19.
  Es tracta de la segona edició con-
secutiva d’aquesta ruta que serveix 
com a aparador gastronòmic i en 
la qual la ciutadania elegirà la seua 
tapa favorita. Una votació que li 
permetrà guanyar, mitjançant sor-

teig, un sopar per a dues persones 
en el local guanyador de la millor 
tapa.

Cultura d’Estiu
  El regidor de Festes, Tono Ros, ha 
subratllat que “aquesta ruta coin-
cideix amb la programació de Cul-
tura d’Estiu: concerts, espectacles 
i activitats per a tots els públics, 
a l’aire lliure, amb seients assig-
nats i aforament limitat. Es tracta 
d’unes ‘No Festes’ en l’època que 
les duríem a terme, per a donar als 
nostres veïns i veïnes una alterna-
tiva cultural i d’oci de qualitat però 

amb totes les mesures sociosani-
tàries pertinents”. 
  Per part seua, el regidor de co-
merç, Fernando Ciges ha destacat 
que “promovem aquesta iniciativa 
com un impuls al comerç local a 
través d’una cita gastronòmica de 
qualitat. El posar en marxa aques-
tes accions, amb els actuals temps 
de pandèmia, fan que siguen més 
difícils de consolidar donada la 
incertesa del sector hostaler, però 
des de l’Ajuntament continuarem 
secundant i impulsant iniciatives 
que afavorisquen l’economia de 
proximitat”

LES REGIDORIES DE FESTES I COMERÇ DE L’AJUNTAMENT HAN POSAT EN 
MARXA LA SEGONA EDICIÓ DE LA RUTA DE LA TAPA DE ’MOS A MOS’

Rafelbunyol posa en marxa 
la seua II Ruta de la Tapa

Massamagrell contará con un 
equipo de mediación social 

Massamagrell será uno de 
los nueve municipios que 
contará con un equipo de 

trabajo de mediación social para 
trabajar en los grupos de vivienda 
pública. Este servicio, coordinado 
por la Conselleria de Vivienda, a 
través de  a través l´Entitat Valencia-
na d´Habitatge i Sòl (EVha), está in-
cluido en el plan de intermediación 
social de la Generalitat Valenciana, 
y se pone en marcha con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas residentes en los grupos 
de vivienda pública. 
 El personal de EVha se reunió con 
el alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, y trabajadores y trabaja-
doras de los servicios sociales del 
Ayuntamiento para plantear el pro-
yecto y establecer las tareas a reali-
zar.

 Posteriormente visitaron el edificio 
de viviendas sociales del Barrio de 
la Magdalena, que ha sido rehabi-
litado recientemente con una in-
versión de 459.000 euros, para que 
el grupo de profesionales de la em-
presa La Factoría, conociera la co-
munidad vecinal a la que ayudará 
en cuanto a organización, gestión 
de conflictos, y sostenibilidad social 
y económica.
  Según el alcalde, Paco Gómez: 
“este equipo de mediación ayu-
dará a mejorar la convivencia, la 
cohesión y la administración de la 
comunidad, y con ello, el bienestar 
de los vecinos y vecinas que residen 
en ella”. 
  El resto de localidades a las que 
también se les ha concedido este 
servicio son Alicante, Elche, Pater-
na, Benaguasil, Riba-roja de Túria, 
Paiporta, Picassent y Torrent.

Redacció

Rafelbunyol celebrarà 
“Cultura d’Estiu”

Les regidories de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament de 
Rafelbunyol organitzaran 

“Cultura d’Estiu” del 27 d’agost 
al 5 de setembre. Un cicle creat 
per a difondre cultura, d’una 
manera segura i complint totes 
les mesures contra la Covid-19, 
on podrem trobar espectacles i 
concerts de música de tot tipus i 
per a tots els públics.
  Per segon any consecuatiu, 
Rafelbunyol finalitzarà el pe-
ríode estival amb una àmplia 
oferta cultural a  la plaça de 
l’Ajuntament. Una iniciativa 
amb la que es pretén evitar els 
actes i esdeveniments massius i, 

al mateix temps, oferir una alter-
nativa d’oci
  “Continuem convivint amb el 
virus i tras l’èxit de la fòrmu-
la de l’any passat, hem tornat a 
apostar per aquest tipus de pro-
gramació perquè les famílies, al 
final del període de vacances, 
puguen gaudir d’espectacles cul-
turals en un entorn de seguretat 
complint amb la normativa” de-
clara Alicia Piquer, regidora de 
Cultura.
Un actes als que es controlarà 
la distància mínima interperso-
nal i les mesures higienicosani-
tàries exigides, amb la finalitat 
d’evitar els contagis possibles. 
A més, s’hi realitzarà un control 
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de l’aforament amb l’adquisició 
d’entrades gratuïtes a l’Espai 
Actua (Casa Cultura) a partir de 
dimecres 18 d’agost en horari de 
9 a 14 hores.

Responsabilitat
“Recordem a la ciutadania que 
han de continuar comportant-se 
amb responsabilitat, prudència i 
respecte per a evitar situacions 
de perill. De nou, hem fet coinci-
dir la programació amb les dates 
en les quals tradicionalment han 
tingut lloc les festes locals, però 
no té res a veure amb les festes 
tradicionalment concebudes. El 
que sí es manté són les ganes de 
gaudir, la germanor i continuar 
treballant per el poble”  afirma el 
regidor de Festes de la població, 
Tono Ros.
  Una programació que des de 
l’Ajuntament s’espera que siga 
ben rebuda, que ha sigut pos-
sible, en gran part, gràcies al 
programa del SARC de la Dipu-
tació de València i el Circuit de 
l’Institut Valencià de Cultura.

EL CICLE, CREAT PER A DIFONDRE CULTURA, TINDRÀ 
LLOC DEL 27 D’AGOST AL 5 DE SETEMBRE A LA 
POBLACIÓ

Visita al edificio de viviendas sociales de Massamagrell

Albalat dels Sorells iniciarà les obres 
del sanejament del Carrer Major

L’Ajuntament d’Albalat dels 
Sorells té previst iniciar les 
obres d’adequació i reforma 

de la xarxa de sanejament del carrer 
Major entre el carrer Barraques i el 
camí de la Mar. El projecte inclou 
la millora de la xarxa de clavegue-
ram principalment. Concretament, 
es tracta de substituir les antigues 
séquies que recullen les aigües fe-

cals, per col·lectors nous, habilitant 
les corresponents canonades per 
a cada casa per a facilitar la neteja 
en cas d’embossament. També es 
realitzaran canalitzacions per tal 
d’habilitar les preinstal·lacions de 
les futures xarxes de telecomunica-
cions.   Les obres són una molt bona 
notícia per a les veïnes i veïns del 
Carrer Major (una de les vies més 
importants del municipi).

Redacció
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SETEMBRE
Quart de Poblet

Quart de Poblet da luz 
verde a una de las primeras 
ordenanzas de carga de coches 
eléctricos para reducir la 
huella de carbono  

Quart de Poblet juega en 
la Champions de las lo-
calidades que apuestan 

por la reducción de la huella 
de carbono y el cuidado del 
Medioambiente. Por ello, el ple-
no del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad el Reglamento Re-
gulador del Uso de los puntos de 
recarga para vehículos eléctri-
cos. De esta forma, en cuanto se 
publique la ordenanza en el BOP 
y se cumplan los plazos lega-
les, lo que sucederá a finales de 
agosto, se podrá empezar a utili-
zar el centro instalado en la calle 
Reverendo Padre José Palacios. 
En septiembre la concejalía de 
Movilidad comenzará a repartir 
las tarjetas necesarias para po-
der activarlo. 
  En dicho punto se podrán car-
gar hasta dos vehículos al mis-
mo tiempo. Además, este tipo 
de instalaciones es el más de-
mandado por los usuarios de 
los coches eléctricos ya que 
permite realizar una carga com-
pleta de la batería en menos de 
una hora. Es decir, es de carga 
rápida(depende también del 
tipo y capacidad de batería que 
tenga el coche). En concreto es 
de 50 kW del tipo trío con un  
CHAadeMO y un  CCS (Corrien-
te Continua) y un AC (Corriente 
Alterna).    

  En breve, la localidad contará 
con otro centro de recarga.  Así, 
el Ayuntamiento de Quart de 
Poblet asume de esta forma el 
compromiso de promover una 
movilidad urbana sostenible, 
respetuosa con el medio am-
biente y fomentar los medios de 
transporte que reducen el con-
sumo de combustibles fósiles 
contaminantes  

Puntos de carga   
Muchos conductores no se atre-
ven a dar el paso de comprar un 
vehículo eléctrico precisamente 
por la falta de puntos de carga.  
Bartolomé Nofuentes, conce-
jal de Movilidad, señala que de 
esta formar se contribuye a aca-
bar con  “la pescadilla que se 
muerde la cola. No hay infraes-
tructura porque no hay parque 
de vehículos y no hay parque de 
vehículos porque no hay infraes-
tructura”. La estrategia de Quart 
de Poblet está alineada con la 
estrategia nacional, que destina 
más de 13.000 millones de euros 
del Fondo de Reconstrucción a 
la movilidad eléctrica”.  

Municipios
Pocos municipios han desarro-
llado ordenanzas en este aspec-
to. Algunos tienen centros de 
carga pero no una normativa que 
las regule. Este texto, aprobado 
por todos los grupos con repre-
sentación municipal, establece 
que el usuario pueda recargar el 
coche de forma gratuita y con-
trolada. Es decir, el propietario 
del vehículo deberá solicitar en 
el ayuntamiento una tarjeta que 
permitirá utilizar el cargador y 
regulará la periodicidad de las 
recargas.  

Redacció

Ochenta y dos años des-
pués de que un pelotón 
de fusilamiento franquista 

sesgara la vida de setenta y seis 
personas y las echara a una fosa 
común se ha retirado la lápida que 
la cubre y se les podrá enterrar con 
dignidad. Ya se han iniciado los 
trabajos de exhumación de la Fosa 
21 del cementerio de Paterna y los 
familiares de las víctimas recupe-
rarán los cuerpos. 
  Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet 
y al gran trabajo de la Asociación 
de Familiares de la Fosa 21, se han 
localizado todos los familiares de 
los nueve quarteros fusilados en-
tre el 15 y el 21 de julio de 1939, 
tres meses después de que el ejér-
cito sublevado entrara en Madrid 
y Franco firmara  el comunicado 
que daba la guerra por terminada.  
Pilar Taberner, sobrina-nieta de 
José Giner Navarro, uno de los 
represaliados y presidenta de la 
Asociación ha destacado que “re-
cordarlos es darles su lugar en la 
historia”. El cuerpo de José Giner 
Navarro será trasladado al cemen-
terio de Quart de Poblet para que 
pueda descansar en paz junto a su 
hermano. 
   Rosa Puchades, sobrina nieta de 
Ramón Plaza, vecino de Quart fu-
silado, ha señalado que “es un mo-

mento histórico, hay que recordar 
lo que ocurrió para que no vuelva 
a pasar. Siento mucha emoción”. 
Su hermana ha reconocido que se 
le han puesto “los pelos de punta. 
Es estremecedor”. 
José Llopis tiene a su padre en la 
fosa. “Siento rabia por lo que hi-
cieron pero a la vez alegría de po-
der llevarlo a su pueblo”. 

Memoria democrática
Representantes del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet no se han que-
rido perder un momento por el 
que el Consistorio lleva años tra-
bajando. Cristina Mora, concejala 
de Memoria Democrática ha des-
tacado que “es un día inolvidable, 
la culminación de un trabajo que 
se inició hace muchos años con la 
creación del Consell de Memoria 
Democrática, la recuperación en 
Madrid de expedientes judiciales 
de vecinos represaliados y el apo-
yo incondicional a la Asociación 
de Familiares de la Fosa 21”. 
Por su parte, la consellera de Cali-
dad Democrática, Rosa Pérez Ga-
rijo, ha asegurado que “esta actua-
ción es un paso más en el camino 
de la justicia y la reparación para 
las víctimas y sus familias.” 
Otros cuerpos que se encuentran 
en la fosa pertenecen a diferentes 
puntos de la geografía española 
como Catarroja (de donde son las 

únicas tres mujeres enterradas en 
ella), Bocairent, Manises, Torren-
te, Albacete o Madrid entre otros. 
En la mayoría de las ocasiones se 
les sentenció a muerte por el sim-
ple hecho de ser miembros de or-
ganizaciones políticas, sindicales 
y, en general, porque constituían o 
podían constituir un peligro para 
el régimen. “En algunos casos, se 
les acusó de haber participado en 
1936 en el asesinato del maestro 
Crescencio Rodilla, hecho que no 
se pudo demostrar.
 
Familiares
Aunque han pasado muchos años, 
aún quedan vivos quince hijos de 
las 76 personas “lanzadas a la fosa 
de cualquier manera, sin ataúdes y 
sin ningún tipo de miramiento”, in-
cide Taberner y de algunos de ellos 
aún no se ha podido encontrar a 
ningún descendiente. 
A los que sí han podido localizar 
se les está recogiendo las muestras 
de saliva para comparar el ADN 
con el de los restos exhumados. 

Asociación
Aquellas personas que sospechen 
que pueda tratarse de alguno de 
sus familiares pueden ponerse 
en contacto con la presidenta de 
la Asociación de Familiares de la 
Fosa 21 a través del siguiente mail: 
pilitaberner@hotmail.com  

Se inicia la exhumación de las nueve 
víctimas del franquismo de Quart de 
Poblet de la Fosa 21

Redacció

ESTÁN ENTERRADOS JUNTO A OTROS 67 REPRESALIADOS

Concejales del Ayuntamiento de Quart de Poblet y presidenta de la Asociación de familiares acudieron al inicio de los trabajos de exhumación de la Fosa 21 

EL AYUNTAMIENTO REPARTIRÁ LAS TARJETAS PARA 
RECARGAR DE FORMA GRATUITA LOS VEHÍCULOS

Esta iniciativa está  
cofinanciada con 
fondos europeos 
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LES ACTIVITATS, PROGRAMADES DEL 25 AL 30 D’AGOST, ES DURAN A TERME 
AMB ESTRICTES PROTOCOLS 

Festes segures a Mislata amb 
musicals, concerts i pirotècnia 

als carrers

L’Ajuntament de Mislata ha 
anunciat el seu programa 
d’activitats per a les festes de 

2021 en un format reconvertit per 
a adaptar-se al compliment de la 
normativa sanitària. Les tradicio-
nals cercaviles, correfocs, la multi-
tudinària Color Run o els esdeve-
niments massius en la Plaça Major 
del municipi han sigut omesos per 
a evitar aglomeracions de perso-
nes.
  Com destaca l’alcalde de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa, “és cert 
que no seran unes festes habituals, 
on la participació massiva de la 
ciutadania i els esdeveniments 
multitudinaris eren el senyal 
d’identitat. Però davant l’evolució 
de la pandèmia, no volíem deixar 
als mislaters i mislateres un any 
més sense un record d’aquestos 
dies festius i per això hem organit-
zat aquest tipus de programació”
  L’aposta per una cultura segu-
ra a Mislata ja va ser posada de 
manifest durant els mesos de ju-
liol i agost amb la programació 
d’Estiu Viu a Mislata, una trente-
na d’esdeveniments culturals que 
s’han desenvolupat des de la més 

absoluta normalitat i sense cap 
incident. El regidor de Festes, Toni 
Arenas, assenyala que “l’aposta 
que s’ha fet durant aquest estiu a 
Mislata pel foment de la cultura 
s’ha demostrat que és segura. Per 
això hem volgut seguir aquesta 
línia que tan bon acolliment ha 
tingut entre la ciutadania”. D’altra 
banda, el regidor de Tradicions de 
l’Ajuntament de Mislata, Francis-
co Herrero, ha apuntat que “la ce-
lebració d’aquestes festes pretén 
fer un pas més cap a la normalitat, 
sempre amb prudència, responsa-
bilitat i respecte”. 

Programa
El programa festiu que comença 
el dimecres 25 i finalitza el dilluns 
30 d’agost, s’iniciarà amb el musi-
cal infantil “Charlie i la Fàbrica de 
Reciclatge”, una aventura cap a un 
món més sostenible. Eixe mateix 
dia tindrà lloc un altre musical fa-
miliar, “El Reino del León” i que a 
més serà l’encarregat d’estrenar el 
nou recinte firal de Mislata amb 
les seues coreografies originals, 
veus en directe i espectacular po-
sada en escena. El dijous 26 també 

estarà dedicat a la infància. D’una 
banda, el concert dels Dubby Kids, 
i ja a la nit tindrà lloc ‘Concert 
Kids’ de la mà de Gisela.
  La programació per a un públic 
més juvenil i adult arribarà el di-
vendres 27 i dissabte 28 amb els 
concerts tribut a Alejandro Sanz i 
El Canto del Loco. A més, també 
està prevista per al divendres la 
celebració en la Plaça de la Cons-
titució del Festival de Bandes de 
Música a càrrec del Centre Ins-
tructiu Musical de Mislata.

Castell
El colofó a les festes serà un gran 
castell de focs artificials disparat 
per Caballer FX el 30 d’agost, fes-
tivitat local a Mislata. Però abans 
dels focs, les clavàries del Santís-
sim Crist i la de La Mare de Déu 
dels Àngels afegiran sengles des-
pertades estàtiques i masclataes al 
programa festiu el diumenge 29 i 
el dilluns 30.
  Tota la programació serà gra-
tuïta amb reserva prèvia, controls 
d’aforament i seients en tots els es-
pectacles i comptarà amb estrictes 
protocols anticovid.

Castells de focs a Mislata

Torrent renova els sistemes 
de climatització en els centres 
educatius municipals 

L’Ajuntament de Torrent abor-
da aquest estiu les obres de 
millora en les infraestructures 

de climatització dels centres educa-
tius municipals. Amb una inversió 
total de 675.093,69 €, que provenen 
dels fons FEDER a través del pro-
grama EDUSI, l’ajuntament compta 
amb el treball de 5 empreses, que 
realitzaran les actuacions de millo-
ra durant l’època estival, de manera 
que tot estiga llest al començament 
del curs escolar.
  La renovació d’instal·lacions se 
centra, en concret, en el canvi de 
les calderes de gasoil per altres a 
gas natural i s’està duent a terme 
en huit dels col·legis públics de 
Torrent: El Molí, Verge del Rosari, 
Lope de Vega, Sant Pasqual, Anto-
nio Machado, Sant Joan Baptista, 
Miguel Hernández i Federico Mai-
cas; a més, s’ha posat en marxa 
ja una instal·lació fotovoltaica de 
30Kw en el col·legi Verge del Rosari, 

i també s’ha iniciat la reforma del 
sistema de climatització mitjançant 
aerotérmia en el col·legi Joan XXIII, 
així com en el Centre d’Educació de 
Persones Adultes.
  En quasi la totalitat dels centres 
educatius la instal·lació dels nous 
sistemes de climatització ja ha con-
clòs; només en els col·legis Lope 
de Vega i Joan XXIII i a la ‘Escola 
d’Adults’ s’està rematant la finalit-
zació de les obres.
  L’ús d’aquestes instal·lacions supo-
sarà per a la ciutat un considerable 
estalvi econòmic, i fins i tot ecolò-
gic, tant en el manteniment de les 
mateixes com en el subministra-
ment d’energia. 
  I com a exemple de planifica-
ció per a desenvolupar mesures 
d’eficiència energètica potser és 
oportú citar les intervencions en el 
col·legi Verge del Rosari, on amb la 
nova instal·lació d’energia elèctri-
ca s’aconseguirà que aquest centre 
educatiu puga autoproveir-se.

Redacció

Mislata rep 2 milions d’euros 
per a la regeneració urbana

El consistori va posar en mar-
xa el programa d’actuació 
Rehabilita i Regenera per a 

defensar l’accés a un habitatge dig-
ne, amb la renovació urbana com 
a instrument per a millorar la vida 
en els barris i millorar l’eficiència 
energètica dels edificis. Tot, sobre 
la base dels criteris de creixement 
sostenible fonamentats en l’Agenda 
2030 d’Europa, que vela per la 
igualtat i la transformació de les 
ciutats amb nous criteris socials.
  Fa uns dies la Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Biocli-
màtica de la Generalitat ha donat 
a conéixer els municipis beneficia-
ris del programa ARRUR (Foment 
de la Regeneració Urbana i Rural) 
mitjançant el qual Mislata es con-
verteix en una de les quatre ciutats 
amb dotació. 

  Els edificis privats beneficiaris del 
programa formen part de la base 
de dades del Visor d’Espais Ur-
bans Sensibles de la Generalitat, i 
les seues comunitats de propieta-
ris ja havien sol·licitat un informe 
d’avaluació d’edificis, una cosa a la 
qual estan obligats tots els immo-
bles de més de 50 anys.
 Per a l’alcalde de la població de 
Mislata, Carlos F. Bielsa, “és una 
excel·lent notícia perquè aquesta 
dotació extraordinària ens perme-
trà continuar treballant en la línia 
de recuperar espais públics, digni-
ficar els barris i els seus habitatges, 
dotar d’ajudes per a la rehabilitació 
d’edificis i teixits urbans degradats, 
o que tenen manques en qüestions 
tan importantes com l’accessibilitat, 
l’accés a aigua calenta, o l’eficiència 
energètica de les façanes”, ha expli-
cat.

Redacció

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES

PER MOLT POC

DÓNA VISIBILITAT
AL TEU NEGOCI

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars 
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Paterna contará con un am-
plio dispositivo de seguri-
dad y plan de contingencia 

especial por Covid-19 que se des-
plegará durante la Cordà de este 
domingo. 
  El alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
ha presidido esta mañana junto a 
la Delegada del Gobierno en la 
Comunitat, Gloria Calero,la Junta 
Local de Seguridad. 
  Tal y como ha destacado el al-
calde durante la visita que han 
realizado a la calle Mayor, donde 
se celebra la Cordà, “la Cordà de 
Paterna de este 2021, va a ser una 
Cordà segura, valiente, simbóli-
ca y ejemplar que va suponer un 
punto de inflexión para la indus-
tria pirotécnica y todo un refe-
rente y aliciente para los actos de 
fuego del resto de municipios de 
la Comunitat y de España”.
  Respecto a las novedades de este 
año, el primer edil ha informado 
que “se adelanta su celebración, 
pasando de las 01:30 a las 00:00 
horas, no se permitirá la entrada 
de público, tendrá un 20% menos 
de tiradores, dispondrá de 4 pe-
rímetros de seguridad, se incre-
mentan las medidas anticovid, 
los tiradores tendrán que tener la 
pauta de vacunación completa o 
un test de antígenos con resulta-
do negativo y se retransmitirá en 
directo a través de redes sociales 
y de una pantalla gigante en un 
espacio acotado con aforo con-
trolado”.   

Seguridad
Este año, el fuerte dispositivo 
de seguridad estará compuesto 
por 35 agentes de Policía Local, 
50 efectivos de Protección Civil, 
una dotación de Bomberos y 30 
tiradores de seguridad mientras 
que el dispositivo sanitario con-
tará, entre otras cosas, con 10 
sanitarios, una posta sanitaria en 
el centro de salud, una UVI, una 
ambulancia y un hospital de cam-
paña.
  Además, también habrá un pues-
to de mando y un protocolo de 
alerta en el interior de la zona de 
fuego que, en caso de incidencia 
tanto en la calle como en algún 
domicilio particular, permitiría 
parar la Cordà en un máximo de 
un minuto para dar acceso a los 
servicios de emergencia.
 El alcalde ha recordado que 

Paterna celebra su tradicional 
Cordà con amplias medidas de 

seguridad  

Redacció

SAGREDO: “LO FÁCIL ES NO HACER NADA, LO RESPONSABLE ES HACER 
TODO LO PERMITIDO PARA GENERAR EMPLEO, ESPERANZA Y SEGUIR 

CUIDANDO DE NUESTRAS TRADICIONES”

“Como Ciutat del Foc, cuna de la 
pólvora y de la millor Cordà del 
món, con casi  200 años de histo-
ria, tenemos la responsabilidad 
de seguir trabajando y apoyando 
a la industria pirotécnica”. En este 

sentido. Sagredo también añadió 
que “lo fácil es no hacer nada, 
lo responsable es hacer todo lo 
permitido para generar empleo, 
esperanza y seguir cuidando de 
nuestras tradiciones”.

Fiestas
Tras la suspensión de las Fies-
tas Mayores, el Ayuntamiento 
de Paterna ha programado una 
agenda de actividades cultura-
les seguras, gratuitas y con aforo 

limitado, para la última semana 
del mes que incluyen, del 24 al 30 
de agosto, actuaciones musicales 
para todos los públicos y espec-
táculos pirotécnicos, entre otras 
actividades.

El alcalde , la delegada de Gobierno y concejalas de Paterna en la calle Major
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INSTAL·LA BARRERES EN LES TRAVESSIES DEL 
CAMÍ DEL COMTE, PLA DEL POU I ELS MOLES

Paterna intensifica 
la lluita contra els 

abocaments 

L’Ajuntament de Paterna con-
tinua intensificant la lluita 
contra el depòsit il·legal de 

residus i enderrocs en diferents 
parcel·les i partides del terme mu-
nicipal amb el tancament de nous 
camins.
  Una vegada retirada l’alerta Pre-
vifoc per risc d’incendis, la briga-
da municipal ha représ les labors 
d’instal·lació de dispositius per a 
impedir l’accés rodat a terrenys 
susceptibles d’acollir abocaments 
il·legals.
  Són tres les sendes que s’han tan-
cat mitjançant barreres de 4 me-
tres i mig de longitud, i que s’han 
situat en els voltants del Camí del 
Comte, en la carretera del Pla del 
Pou i en el Camí dels Moles que 
accedeix a les pedreres de les mi-
nes.  La instal·lació d’aquests dis-

positius impedeix l’accés rodat a 
les parcel·les i terrenys que, se-
gons l’estudi realitzat per la Policia 
Local de Paterna, per la seua ubi-
cació i característiques, podrien 
ser objecte d’abocaments il·legals.   
En el cas de parcel·les privades, 
els propietaris dels terrenys als 
quals s’està impedint l’accés rodat 
podran presentar a l’Ajuntament 
la documentació que acredite la 
titularitat de la parcel·la per a po-
der disposar d’una clau que els 
permeta accedir a aquesta.
  En els últims tres mesos, s’han 
tancat ja 70 camins amb cadenes, 
barreres, monticles de terra o ra-
ses, permetent així protegir nom-
broses zones boscoses i terrenys 
del terme municipal del depòsit 
il·legal d’enderrocs i altres mate-
rials de residu.

Instal.lació de barreres

L’Ajuntament de Paterna ha 
resolt el 85% de les incidències 
de via pública rebudes des del 
començament de l’any

L’Ajuntament de Paterna, a 
través de l’empresa munici-
pal Gestió i Serveis de Pater-

na (GESPA), ha resolt ja 185 de les 
incidències presentades per a mi-
llores en via pública, la qual cosa 
suposa que s’ha donat resposta al 
80% del total de les 218 incidències 
rebudes des de l’inici de l’any.
  Tal com ha explicat la Tinenta 
d’Alcalde de Seguretat, Mobilitat 
i Transició Ecològica, Nuria Cam-
pos “les obres realitzades respo-
nen a incidències presentades pels 
propis veïns i veïnes a través de 
registre d’entrada a l’Ajuntament 
o de l’aplicació Paterna Connecta”.
  En aqueix sentit, ha assenyalat 
que les intervencions han tingut 
com a objectiu “la millora de ca-
rrers en els diferents barris i polí-
gons industrials del municipi mi-
tjançant l’adequació de calçades 
i voreres o el repintat de senyals 
viaris”.

   A més, Campos també ha des-
tacat que s’ha incrementat en un 
11% el nombre d’incidències re-
budes i en un 17% les resoltes, en 
relació a l’any anterior.
   Per barris, La Canyada és la zona 
on més s’ha actuat, amb 66 inter-
vencions, de les quals, quasi el 
60% han correspost a reparacions 
en l’asfalt, reposició de rajoles i 
adaptació de vorades.
  Li segueixen la zona centre del 
nucli urbà i el barri de La Coma-
Mas del Rosari, amb 17 incidèn-
cies resoltes en tots dos barris, la 
major part relacionades amb ade-
quació de voreres i pintura viària.
  Per part seua, en els barris de 
Campament i Santa Rita s’han re-
alitzat un total de 25 actuacions de 
millora de voreres i reforç de pin-
tura viària. Mentre que els barris 
de Lloma Llarga, Terramelar i Bo-
valar, són els barris que han regis-
trat les menors incidències.

Redacción

FALLAS PATERNA

Las comisiones falleras de Pater-
na decidieron de forma unánime 
este pasado lunes, en asamblea 
ordinaria de presidentes, el au-
toimponerse toque de queda en 
sus casales durante la celebra-
ción de las fiestas falleras de la 
localidad que se celebrarán del 
8 al 12 de septiembre, una de-
cisión que tiene como finalidad 
continuar siendo un colectivo 
ejemplar en la prevención ante 
la Covid19 como lo ha sido hasta 
ahora.
  El acuerdo alcanzado implica el 
cierre conjunto de los 17 casales 
de la localidad en el mismo ho-
rario, concretamente los casales 
se cerrarán a la 1:00 de la madru-
gada los días 9 y 10 de septiem-
bre y a las 2:00 el día 11, por otro 
lado, el día 12, día de la Cremà, 
los casales se cerrarán 30 minu-
tos después de finalizar la cremà 
de cada falla. De igual manera el 
día 8, día de la plantà, los casales 
permanecerán abiertos después 
de la 1:00 siempre y cuando no 
se hayan finalizado los trabajos 
de plantà y únicamente perma-
necerán abiertos después de esa 
hora por esa misma razón.

Contagios
“Paterna en este momento tiene 
una incidencia muy baja de con-
tagios, lo que ha llevado a supri-
mir el toque de queda en nues-
tro municipio, sin embargo, las 
fallas de Paterna hemos querido 
mostrar una vez más a nuestros 
vecinos y vecinas con esta deci-
sión que nuestra responsabili-
dad está por encima de todo en 
estos momentos, como hemos 
ido demostrando desde el inicio 
de la pandemia”, destaca la pre-
sidenta de Junta Local Fallera 
Amparo Giménez.
  Destaca la misma presidenta 
que “esta medida anunciada es 
independiente a las que pue-
dan establecer tanto el Ayun-
tamiento de Paterna como la 
Generalitat Valenciana, aparte 
de esta medida extraordinaria 
tanto Junta Local Fallera como 
las fallas de Paterna estamos tra-
bajando en unos protocolos de 
actuación para cada uno de los 
actos que se celebrarán para que 
la seguridad esté garantizada en 
todo momento”.
  “Las fallas de Paterna tenemos 
claro que esta semana fallera de 
septiembre no serán unas fallas 
al uso, pero las fallas tenemos 
la necesidad de cerrar un ciclo 
para poder renovar cargos, ilu-
siones, nuevos proyectos y de 
esta manera podremos revitali-
zar los sectores económicos que 
tanto ha padecido y que depen-
den de una u otra manera de 
nuestra fiesta”, concluye Amparo 
Giménez.

SE AUTOIMPONEN TOQUE DE 
QUEDA EN LOS CASALES PARA 
SEPTIEMBRE

Obres a la via pública

Paterna, en riesgo leve y con 
una tendencia descendente 
de presencia de Covid-19 

La ciudad de Paterna se 
mantiene en niveles de 
riesgo epidemiológico 

leve según confirman los re-
sultados de los últimos análisis 
realizados en las aguas residua-
les de todos los barrios y polí-

gonos industriales del munici-
pio.
Los datos que ofrece el último 
rastreo realizado por el Ayun-
tamiento, a través de Aigües 
de Paterna, con la herramienta 
City Sentinel revelan una ten-
dencia epidemiológica des-
cendente y generalizada y una 

Redacción

concentración leve de media en 
todo el término municipal.
Además, ha habido una notable 
tendencia a la baja en barrios 
como Terramelar, Lloma Llarga 
y Mas del Rosari, que han pasa-
do de riesgo leve a muy bajo.
Por sectores, los datos que ofre-
ce la herramienta City Senti-
nel en estos últimos días son: 
420.000 UG/500 mL en todo el 
Casco Urbano, 390.000 UG/500 
mL en La Coma, Bovalar, Par-
que Tecnológico y L’Andana y 
75.000 UG/500 mL en Mas del 
Rosari, Terramelar y Lloma 
Llarga.

PATERNA

Paterna ha sumado todo el casco 
urbano a la prueba piloto para el 
control del mosquito tigre me-
diante la aplicación de la Técnica 
del Insecto Estéril (TIE) que lle-
va funcionando desde hace unos 
meses en La Canyada.
  La TIE consiste en la cría de ma-
chos de la especie a controlar, en 
este caso el mosquito tigre, su 
esterilización y su liberación en 
zonas urbanas. Los machos esté-
riles, que no pican, al ser libera-
dos, se aparean con las hembras 
silvestres, y éstas ponen huevos 
que no evolucionan, con lo que 
la población se reduce de mane-
ra importante. 
  “Este método – ha explicado la 
Teniente Alcalde, Nuria Campos 
– es una técnica de control bio-
lógico que complementa las ac-
tuaciones que realizamos desde 
el consistorio para combatir la 
presencia de este insecto”.

INSTALA 20 NUEVAS TRAMPAS 
PARA LA POBLACIÓN DE 
MOSQUITO TIGRE
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El Pleno del Ayuntamiento de 
La Pobla de Farnals decidió 
el pasado 27 de julio nom-

brar como hijo adoptivo a título 
póstumo a Emilio Baldoví Menén-

dez, más conocido como Bruno 
Lomas. También se acordó poner 
su nombre en una de las plazas de 
la playa del municipio.
  El cantante, pionero del rock and 
roll en España y especialmente en 

la Comunidad Valenciana, fue ve-
cino de la playa de La Pobla de Far-
nals donde vivió desde 1968 hasta 
1990, fecha en la falleció, a la edad 
de 50 años, en un accidente de trá-
fico en la autopista A-7.

EL RECONOCIDO CANTANTE VIVIÓ EN LA LOCALIDAD DESDE 1968 HASTA 
1990, FECHA EN LA QUE FALLECIÓ EN UN ACCIDENTE DE COCHE

Bruno Lomas ya tiene una plaza 
con su nombre en la playa de La 

Pobla de Farnals

Redacció

La falla Neptuno de la Playa de 
La Puebla de Farnals vuelve, pero 
esta vez no vuelve sola, vuelve 
acompañada de la asociación de 
comerciantes de la playa.

LLes regidories de Festes i 
Turisme, amb la finalitat de 
donar un impuls a la imatge 

de marca del municipi, ha instal·lat 
a la platja Nord i en el passeig Co-
lón diferents elements per a afegir 
un atractiu més per al municipi. 
Concretament, s’ha col·locat un 
rètol corporatiu sobre un element 
de pedra ornamentat amb taulells 
blancs i blaus, amb la mateixa sa-
nefa que el mur que separa la Pla-
tja Nord i el passeig de Colom. Tan-

mateix, en l’arena s’ha instal·lat un 
element de joc amb dos engronsa-
dors emmarcats amb un altre rètol 
amb el nom de La Pobla de Farnals.
   “La idea és que tant les persones 
visitants com el veïnat puguen fer-
se una foto amb la mar Medite-
rrània d’escenari i promocionar el 
municipi a través de les seues xar-
xes socials i, així, donar a conèixer 
a més persones la Pobla de Far-
nals”, ha explicat Sergio Cebrián, 
regidor de Festes.

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals, a través del Servei Pú-
blic d’Ocupació i Formació de 
la Comunitat Valenciana (Labo-
ra), ha contractat a quatre perso-
nes aturades en règim agrari del 
municipi per a formar part de la 
brigada agrària d’estiu. El grup 
s’encarregarà de netejar camins 
rurals, ribassos i marges de carre-
teres, amb l’objectiu de previndre 
incendis i millorar la seguretat 
vial. 
  “Aquest Pla de Labora està dis-
senyat per a donar treball durant 
l’estiu als camperols i camperoles 
que han finalitzat les campanyes 
més importants, com la de la ta-
ronja”, ha explicat l’alcalde de la 
localitat, Enric Palanca. “Pensem 
que és una molt bona iniciativa 
per a cobrir aquestos mesos més 
complicats per al sector agrari, 
que a més reverteix en el benestar 
i la seguretat de tots els veïns i veï-
nes”, ha assegurat.
  Les quatre persones treballaran 
per un període de dos mesos en 
aquestes tasques de neteja i man-
teniment de l’entorn agrícola del 
municipi. 

OBRES

COMENÇA A TREBALLAR 
LA BRIGADA AGRÀRIA 
DE LA POBLA DE FARNALS

LA POBLA DE FARNALS POTENCIA LA SEUA 
MARCA TURÍSTICA AMB RÈTOLS I GRONXADORS 
CORPORATIUS

Lletres gegants per a 
una foto de bandera

FALLA NEPTUNO DE LA POBLA DE FARNALS

  El Ayuntamiento de la localidad, 
encabezado por el alcalde Enric 
Palanca, descubrió la placa que da 
nombre a la plaza Bruno Lomas, 
ubicada en el inicio del paseo ma-
rítimo de la playa de la Pobla de 
Farnals.
   Un emotivo acto que contó con 
la que fuera la pareja del cantante, 
Carmen Charcos, quien agrade-
ció el “homenaje a Bruno Lomas” 
y explicó que “era un enamorado 
de la playa de La Pobla de Farnals. 
Recuerdo en una ocasión, que hizo 
un concierto en Barcelona. Acabó 
el concierto y con el hotel ya paga-
do, me dijo: vámonos ya a La Pobla 
de Farnals. Él siempre quería estar 
aquí y estaba muy a gusto con to-
dos los vecinos y la gente también 
lo apreciaba mucho”.
  También el alcalde de La Pobla de 
Farnals, Enric Palanca, quiso recor-
dar que “la Pobla de Farnals fue su 
pueblo de adopción, era nuestro 
vecino y es justo rendirle un home-
naje y reconocer su figura. Hoy la 
playa de La Pobla de Farnals se re-
encuentra con parte de su historia 
y con la de sus vecinos”.
  Tras el acto, donde se puso nom-
bre a la plaza a Bruno Lomas, tuvo 
lugar por la noche en la plaza Cor-
tes Valencianas un concierto tri-
buto al cantante, donde se hizo un 
repaso musical por sus temas más 
populares

Alcalde y concejales de La Pobla de Farnals junto a Carmen Charcos, pareja de Bruno Lomas, durante el acto 

  Juntos quieren sumar fuerzas 
para salir con ilusión de este ca-
pitulo amargo que seguimos su-
friendo, para ello la Playa se llena 
de actividades falleras y entre ellas 
el campeonato de parchís y truc el 
próximo 28 y 29 de Agosto.
 Tanto la Falla Neptuno como la 
Asociación de comerciantes invi-
tan a todos los vecinos a participar 
el 28 de Agosto al campeonato de 
Parchís y el 29 al de Truc, en hora-
rio de 17.00 a 21.00 Horas. La ins-
cripción será hasta el 27 de Agosto 
al WhatsApp: 617703672 o al co-
rreo electrónico: fallaneptunoav-

madrid@gmail.com
  El gran premio para 1er y 2do 
clasificado en cada una de las dis-
ciplinas será cedido por la misma 
asociación de comerciantes, pre-
miando con una cena para dos en 
alguno de los exquisitos restau-
rantes de la Playa de La Puebla de 
Farnals.
 «Una vez más se demuestra que 
juntos se puede ir adelante con 
ilusión y más fuerza para volver a 
celebrar en familia y “germanor” 
nuestras tradiciones», explican 
desde la Falla ubicada en la playa 
de la localidad.
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LA MAJORIA DE LOCALITATS NO PODRIEN FER FRONT A DUES SETMANES 
FALLERES AMB SIS MESOS DE DIFERÈNCIA

Les ‘Falles de setembre’ només se 
celebren en 10 municipis de l’Horta 

Deu localitats de la comarca 
seguiran endavant amb la 
celebració de les atípiques 

falles que tindran lloc al setembre 
de 2021. I tres municipis mès, ho 
faràn al mes d’octubre si la situa-
ció sanitària ho permet. 
   Coincidint amb les dates de Va-
lència, es desenvoluparan a Quart 
de Poblet, Mislata, Burjassot, Xiri-
vella, Torrent, Catarroja, Moncada 
i Aldaia. Del 8 al 12 de setembre 
tindran lloc a Paterna i del 16 al 19 
seran a Foios.
   Les localitats que van decidir pro-
gramar-les per al mes d’octubre 
són Alaquàs, Albuixech i Picanya.
En cas contrari, les Juntes Locals i 
els Ajuntaments de moltes pobla-
cions de la comarca van determi-
nar després de molts dubtes que 
era inviable fer front a la celebra-
ció de dues setmanes falleres amb 
tot el que comporten en tan sols 
sis mesos, per aquest motiu, loca-
litats com Alfafar,  van decretar des 
del principi que no celebrarien 

cap acte en 2021.
   Des que la conselleria de Sanitat 
donara al mes de maig llum verda 
a la celebració de les Falles de 2021 
a partir de setembre, si la situació 
epidemiològica ho permetia, les 
Juntes Locals Falleres es van anar 
reunint amb els seus Ajuntaments 
per a prendre la decisió de cele-
brar o no les festes josefines.

Junta Central Fallera i l’Ajuntament 
de València van ser els primers a 
pronunciar-se sobre la seua de-
cisió i les dates triades en el cap i 
casal i en la resta de localitats que 
pertanyen a JCF van ser de l’1 al 
5 de setembre, amb l’aprovació 
de la majoria de les comissions. 
D’aquesta manera, Quart de Po-
blet, Mislata, Burjassot i Xirivella 
van sempre de la mà de la ciutat 
de València. 
   Però al mes de maig el discórrer 
de la pandèmia reflectia unes da-
des que poc tenen a veure amb les 
xifres que s’han aconseguit durant 
aquest estiu amb la cinquena ona-
da de la Covid-19. 

Suspensió
Algunes de les localitats de l’Horta 
que van voler tirar endavant amb 
la celebració de les falles al set-
embre, en les últimes setmanes 
han fet un pas enrere i han deci-
dit suspendre-les, aquest és el cas 
d’Albal, Meliana i Museros.
   A la ciutat de València algunes 

comissions han optat per esperar 
a març de 2022 per a celebrar les 
anhelades falles. Exemple d’açò 
són les comissions d’Humanista 
Mariner-Manuel Simó i Nador-
Miraculosa que han renunciat a 
plantar i a acudir a l’ofrena per la 
crisi econòmica derivada de la 
pandèmia i per prudència davant 
una situació sanitària incerta.

Quasi dos anys 
Si al març de 2020 quan Ximo Puig 
va anunciar la suspensió de les 
Falles ens haguessen explicat que 
al març de 2021 tampoc podríem 
celebrar-les, i que els monuments 
no eixirien als nostres carrers fins 
a les últimes setmanes d’agost de 
2021, ningú podria creure-ho. La 
pandèmia ens ha obligat a pres-
cindir quasi dos anys de les nos-
tres festes, però les Falles no po-
den esperar més, els sectors que 
les fan possible necessiten que es 
realitzen per poder sobreviure. 
   Per això, pese a la cinquena ona-
da del coronavirus les festes es 
desemvoluparan amb mesures 
més restrictives del que s’esperava 
quan al maig es va donar el visti-
plau a la seua celebració. El proper 
28 d’agost tindrà lloc una nova reu-
nió de Sanitat amb el món faller on 
tornaran a revisar les restriccions.
L’única cosa clara és que hi haurà 
Plantà, Cremà i Ofrena de Flors 
(sense públic), es dispararan mas-
cletàs i castells des de diferents 
punts de la ciutat, i, les carpes i 

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org

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

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

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.

Els ninots porten en magatzems des de març de 2020

Les poblacions de Quart de 
Poblet, Mislata, Burjassot 

i Xirivella van sempre de la 
mà de la ciutat de València, 
pertanyen a Junta Central 

Fallera

casals obriran amb limitacions 
d’horaris, aforaments i persones 
reunides. Això sí, res d’orquestres, 
discomòbils ni cercaviles. L’ús de 
la mascareta és obligatori, tambè 
al carrer en tots els actes.

Petards i toc de queda
En quant als petards, aquest set-
embre el bàndol faller va permetre 
que es puguen tirar. En els dies que 

es desenvoluparan els actes fallers 
no es podran tirar a la nit: de 22 
hores a 7:30.
   El toc de queda establit per la 
Generalitat Valenciana arran de la 
situació sanitària actual ha provo-
cat un avançament de dos hores 
en els horaris habituals per a la 
Cremà de les diverses falles grans 
i infantils de tota la ciutat. Així les 
coses, la Cremà començarà a les 
20.00 hores amb les falles infantils, 
seguides mitja hora després per la 
guanyadora del primer premi de la 
Secció Especial i, una hora després 
(a les 21.00h.) per la municipal. Pel 
que fa a les falles grans, la cremà de 
totes s’avançarà un parell d’hores 
començant, per tant, a les 22.00 
hores; la guanyadora del premi 
com a millor falla de la ciutat vorà 
com les flames s’inicien a les 22.30 
hores mentre que el foc no arri-
barà a la falla gran de la Plaça de 
l’Ajuntament fins les 23.00 h. 
   A més, la Cremà de les falles mu-
nicipals en la plaça de l’Ajuntament 
de València serà a porta tancada 
per evitar aglomeracions.
  Al fil de com va influir el toc de 
queda en la celebració dels actes 
fallers, en concret, en el tancament 
de les carpes i casals, Paterna ha 
decidit autoimposar-se el toc de 
queda, excepte els dies de la Plantà 
i la Cremà.

L. López

A València hi haurà Plantà, 
Cremà i Ofrena de Flors 

(sense públic), i es dispararan 
mascletades i castells des de 
diferents punts de la ciutat
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EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA

EDICIÓ nº 19 - AGOST 2021

En aquesta edició:

BUNYOLS
I COM FER UN NINOT

Falles per als valencians i 
les valencianes es parlar de 
bunyols, i no hi ha millor 
manera de recuperar forces 
que de prendre una bona 
xocolatà amb uns deliciosos 
bunyols de carabassa.
Els preparem?

Elaboració:

1Primer, anem a coure 
la carabassa, quan ja 
la tinguem llista, la 

escorrem bé i la xafem o 
triturem. Després, dissolem el 
llevat en l’aigua de cocció que 
havíem reservat, ha d’estar 
tèbia. Després dissoldre-
la l’afegim a un bol on 
prèviament haurem tirat la 
farina i amb una cullera de 
fusta anem barrejant tots els 
ingredients alhora que afegim 
el sucre. També li podem 
afegir gasificant.

2Ara, afegim la carabassa 
triturada a la barreja i ho 
pastem bé. Ha arribat el 

moment de tapar la massa fins 
que doblegue el seu volum.

3Ara amb els pares o els 
iaios ens toca posar oli a 
escalfar, quan estiga ben 

calent vam començar a fregir 
els nostres bunyols. El foradet 
és una miqueta complicat, 
però si no ens ix, no passa 
res els bunyols estaran igual 
de rics. Un truc, podem fer el 
forat amb un cassó especial 
amb forat, encara que no ixen 
igual que els fets a mà. 
Per treure-li una mica d’oli els 
posem en un paper absorbent. 

A punt! Només ens falta 
afegir-li el sucre a el gust, i 
a menjar!

RECEPTA:

Bunyols

Ingredients:

-  400 gr de carabassa
-  250 ml d’aigua per a la cocció 
-  400 gr de farina comuna
-  50 gr de mantequilla o 1 

cucharada de aceite de oliva
-  25 gr de llevat premsat
-  50 gr de sucre 
-  Oli per fregir
-  1 sobre gasificant (opcional)

Com fer un ninot de falla amb PAPER I 
CARTRÓ?

Amb un poc de 
paciència i amb els 
consells de El Meridiano 
Kids podràs tindre el 
teu propi ninot faller. 
T’animes?

Necessitarem els següents 
materials: paper de cuina i 
paper de diari, cartró per a 
la base de la figura, globus, 
cola blanca, cinta blanca de 
carrosser, rotllos de paper 
higiènic, pintura per a 
manualitats i pinzells.
Per fer l’estructura del nostre 
ninot, podem inflar els globus 
que necessitem i enganxar-
los a la base de cartró perquè 
puguem modelar la nostra 
figura. Utilitza globus diferents 
per fer un cos: braços, potes, cos 
i cap.
Ara, folrem els globus amb tires 
de paper de cuina i ho barregem 
amb cola blanca i amb aigua, 
que la barreja estiga ben feta. 
Podem posar les capes que 
vulguem per donar consistència 
al nostre ninot, però hem 
d’esperar al fet que cada capa 
s’asseque bé.
Per fer les extremitats podem 
utilitzar d’estructura rotllos de 
paper del wc. Per enganxar-
les al cos ho fem amb cinta 
adhesiva.
Si volem donar volum a la 
nostra figura podem posar boles 
de paper de diari i cinta de 
carrosser per recobrir, sobre la 

cinta de carrosser es pot pintar 
molt bé. Per fer detalls del nostre 
ninot, podem utilitzar tovalloles 
de paper o paper de wc.
Quan ja tinguem el nostre ninot, 
per reforçar-lo, posem una capa 
més de paper i cola i ho deixem 
assecar.
Finalment, vam pintar el ninot 

com vulguem, ja veureu que 
xulo queda!
Per fer ninots també podem 
utilitzar altres materials com la 
fusta, el suro blanc, la tela, la 
goma eva ... això ja ho deixem a 
la vostra elecció i imaginació, a 
gaudir!

L. López

FALLES

Permanece abierta la Exposición del Ninot en La Base de 
La Marina de València fins al 1 de setembre. 

Horario: Lunes-Jueves de 10 a 20 h y Viernes-Domingo de 
10 a 21 h

Precio: 3 euros.

Venta de entradas on line: https://exponinot.fallas.com/
va/index.html

MES
SETEMBRE
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