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Es el momento de empezar a mo-
verse para conseguir un mundo 
mejor.  Es hora de pensar que apor-
tando nuestro granito de arena, en-
tre todos podemos conseguirlo.  Lo 
más difícil es cambiar la costumbre 
y el hábito, claro.  Sin embargo, con 
un pequeño esfuerzo, se logra el 
objetivo. Y después, a empezar a 
disfrutar de ese cambio de vida, de 
esa nueva manera de moverse: más 
saludable, más solidaria y más sos-
tenible. 

En este sentido, este año 2021 debe 
ser un punto de inflexión total. Pa-
rece que ya estamos retomando la 
normalidad o al menos estamos 
aprendiendo a convivir con este vi-
rus, que tanto nos ha marcado. En 
lo sucesivo debemos retomar el día 
a día. Esto es, seguir hacia adelan-

DANA és un problema cada vegada 
més freqüent. Aquest mes d’agost i a 
principis de setembre, s’han produït 
tres episodis d’intenses pluges. Fins a 
52 litres per metre quadrat han caigut 
en mitja hora en poblacions de la co-
marca en l’última tempesta. Un volum 
d’aigua al qual els sistemes actuals de 
drenatge no poden fer front. 

La imatge dels carrers negats, conteni-
dors a la deriva per la força de l’aigua 
o vehicles inundats, cada vegada és 
més freqüent als pobles valencians.
Es tracta d’un problema meteorolò-
gic que augmenta la seua repetició a 
conseqüència del canvi climàtic, se-
gons diuen els experts  que, a més, as-
seguren que és necessari un canvi de 
model en les ciutats capaç d’absorbir 
aquestes grans quantitats d’aigua.

Des de fa uns anys el manteniment 
d’embornals i col·lectors és cada ve-
gada més exhaustiu. El problema ve 
quan el sistema no és capaç d’absorbir 
un volum d’aigua superior per al qual 
està pensat. Aquesta situació es pro-
dueix sobretot en el nuclis urbans més 
que en les zones del polígon, on els 
col·lectors són de major amplitud.

A això cal sumar un altre vessant i 
és que els barrancs, on desemboca 
l’aigua que es recull dels embornals, 
han d’estar també nets i sense vege-
tació, una reclamació històrica dels 
Ajuntaments a la Confederació Hidro-
gràfica.

En qualsevol cas els experts auguren 
un canvi del model hidràulic. Els sis-
temes de sanejament i clavegueram 
han d’afrontar problemes per als quals 
no han sigut dissenyats. Hi ha ciutats, 
com Alacant, que compten amb un 
parc inundable on l’aigua de les plu-
ges desemboca. Una cosa semblant ja 
existeix a l’Horta. La Pobla de Farnals i 
Massamagrell compten amb dos llacs 
artificials també per a aquesta comesa.

El cert és que les poblacions no hauran 
de retardar molt més en donar solució 
al problema de les inundacions pro-
vocades pels fenòmens atmosfèrics, 
cada vegada més freqüents.

Tal volta Europa i les seues ajudes si-
guen determinants per a acabar amb 
un problema que afecta a milers de 
veïns i veïnes dels pobles que estan 
prop del litoral valencià.

DANA i el 
canvi climàtic

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA
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te, seguir con nuestras vidas, con 
nuestras costumbres, con nuestras 
fiestas y tradiciones; pero sin olvi-
dar todo lo que hemos aprendido.

Y una de las principales enseñan-
zas que nos ha dado la naturaleza 
es que debemos cuidarla y respe-
tarla.  Además de grandes actuacio-
nes que han de desarrollar las dife-
rentes administraciones, debemos  
llevar a cabo pequeñas acciones 
que ayuden a conservar nuestro 
planeta. 

Por ejemplo, recicla. Es muy impor-
tante. Pues solo te llevará dos o tres 
minutos al día.  Muévete de forma 
saludable, aprovecha todas las ven-
tajas que ofrece tu ciudad para uti-
lizar medios alternativos al coche. 
Y, por cierto, en Torrent tenemos 
amplias posibilidades. Utiliza el co-
che cuando sea imprescindible. En 
definitiva, atrévete a dar el salto al 
desplazamiento sostenible y a una 
vida saludable.
En nuestra ciudad, desde el área de 
Movilidad y Transporte del Ajunta-
ment hemos puesto en marcha la 
nueva imagen MES a Torrent, con 
el único fin de colaborar con nues-
tros vecinos y vecinas para mejorar 
la movilidad de nuestro municipio.       

MES: Movilidad Estratégica Soste-
nible. En primer lugar, “Movilidad” 
como el pilar de todo, desde un 
concepto transversal y generando 
sinergias positivas para devolver el 
espacio urbano o las calles de To-
rrent a las personas. 

En segundo lugar, “Estratégica” 
porque entendemos que se han de 
impulsar políticas que deben estar 

en el centro de todo. Es decir, pla-
nificar estrategias enfocadas a me-
jorar el bienestar social de la ciuda-
danía en las que afecta a cualquier 
área para alcanzar una vida saluda-
ble como son el deporte, la cultura, 
el urbanismo, el medio ambiente, 
la educación, la juventud, la inno-
vación, la economía, etc. Todo debe 
estar entrelazado con la movilidad. 

Y, por último, el concepto de “Sos-
tenible”, la palabra lo dice todo. Y 
todo esto lo queremos en Torrent. 
Para ello seguimos con nuestro 
compromiso político de transfor-
mar un gran servicio de transporte 
urbano, mejorar el sistema de To-
rrent Bici, finalizar con la imple-
mentación de los puntos de recarga 
para vehículos eléctricos, así como 
dar a conocer las novedades y ac-
ciones del área previstas en lo que 
queda de legislatura.

En resumen, continuamos traba-
jando para avanzar en el Plan de 
Movilidad Sostenible. Queremos 
disfrutar de nuestros carriles bicis 
y las ciclocalles. Redescubrir a pie 
de manera segura y tranquila nues-
tra ciudad desde el programa Me-
trominuto. Atender las peticiones 
de los vecinos y dar soluciones, así 
como desarrollar programas y pro-
yectos conjuntos de la mano de So-
terranya de Bicis per a Totes y Bicis 
sin Edad, que junto al área de Bien-
estar Social y desarrollo económi-
co, pretendemos que sean y sigan 
siendo un referente para el vecino 
de Torrent. 

Y es que entre todos los ciudada-
nos, podemos hacer mucho: MES 
a Torrent.

Diumenge passat, amb cert 
retard, la darrera promoció 
d’historiadores i historiadors de 
l’art de la Universitat de València 
celebrà la seua graduació. Exa-
lumnes que, amb molta il·lusió, 
esperança i festivament –com 
no podia ser d’una altra mane-
ra- s’incorporen amb ple dret a 
un col·lectiu amb deures sem-
pre pendents per allò de l’estudi, 
l’ensenyament, la conservació i la 
divulgació continuats del patri-
moni artístic pretèrit i present.

Veure’ls tan pletòrics i animosos 
fa goig quan els docents som cada 
vegada més majors i l’alumnat, 
just a l’inrevés, més jove, quan 
els primers estan en fase de crei-
xement intel·lectual constant i els 
darrers ens convertim en guies 
dels seus progressos.

Tanmateix, el món de l’art que els 
espera no deixa de sorprendre’ns 
a tots plegats, no només per la 
difícil casuística en que es troba 
depenent de tants factors com 

El gra i la palla

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

puguem imaginar sinó per altres 
circumstàncies “imprevistes” que 
sovint estan a l’ordre del dia, des-
graciadament.

Casos, per exemple, com els de 
Consuelo Císcar, Esperanza Agui-
rre i, ara mateix també, Alfons 
Roig, donen compte d’un pano-
rama paral·lel que en res no ajuda 
a la dignificació d’una professió 
que, per fortuna, té molt de voca-
cional. Si en el primer d’aquests 
tenim a una persona que, des del 
Museu de Belles Arts de Valèn-
cia, anà escalant càrrecs de forma 
meteòrica en l’administració pú-
blica cultural casolana per mèrits 
aliens que no pas propis fins arri-
bar a la direcció de l’IVAM (per la 
gestió del qual ha estat imputada 
per prevaricació, malversació, fal-
sedat documental i, recentment, 
declarada culpable en sentència 
ferma); en el segon, que tota una 

exministra d’Educació i Cultu-
ra, expresidenta del Senat i de la 
Comunitat de Madrid, a més de 
Grande de Espanya, fera els oïts 
sords en el seu dia a la venda mul-
timilionària del Goya familiar de 
forma totalment irregular, con-
travenint flagrantment les lleis de 
protecció del patrimoni cultural  
estatals i autonòmiques vigents, 
deixa molt que desitjar; en el da-
rrer, un dels tòtems del coneixe-
ment i la difusió de l’avantguarda 
artística a casa nostra durant 
el franquisme, mossèn Alfons 
Roig, ha estat acusat recentment 
pel pintor Joan Genovés de for-
ma pòstuma en la seua biografia 
d’haver abusat de nombrosos xi-
quets emparant-se en la seua pri-
vilegiada posició.

Una escaparata delictiva 
d’ambicions, corrupteles i abusos 
continuats segons el cas que cen-

tren hui el debat sobre la gestió 
de tot allò en què treballem a peu 
d’obra els historiadors de l’art, 
aquells professionals que, preci-
sament, posem en valor pacient i 
abnegadament el que altres, des 
d’estances més elevades, poden 
arribar a malbaratar i fins i tot 
pervertir a través dels seus actes i 
accions irresponsables.

No és aquest cap judici sumari 
cap a ningú, res més lluny de la 
realitat, és una constatació i tam-
bé una forma de manifestar, negre 
sobre blanc, el que esdevé a hores 
d’ara davant els mateixos nassos 
del col·lectiu i de l’opinió pública. 
Al remat, la necessitat de separar 
el gra de la palla, com també de 
fer-nos escoltar entre tants inte-
ressos espuris dels que arriben a 
ostentar responsabilitats però de-
clinen conscientment de les seues 
obligacions i no donen exemple.
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Si se te hace cuesta arriba, 
   disfruta de las vistas.

Quien lo ha vivido lo sabe
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La Mancomunitat de l’Horta Sud 
inaugura una oficina comarcal 
d’informació al consumidor 

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud va inaugurar a Se-
daví l’Oficina Comarcal 

d’Informació al Consumidor i 
Consumidora que donarà servei 
a set municipis de la comarca. El 
projecte sorgeix fruit del conveni 
de col·laboració signat per la Man-
comunitat de l’Horta Sud amb la 
Unió de Consumidors de València 
el mes de juliol passat.
  La nova oficina és una iniciativa 
de la Mancomunitat i dels muni-
cipis que fins al moment no dis-
posaven d’una oficina municipal 
i donarà servei presencial dos dies 
al mes en cadascuna de les set lo-
calitats. L’oficina estarà el primer i 
tercer dilluns de cada mes a Bene-
tússer, el primer i tercer dimecres 
a Sedaví, el segon i quart dijous a 
Picanya, el primer i tercer dijous 
a Picassent, el segon i quart di-
mecres a Alcàsser, el segon i quart 
dilluns a Massanassa i el primer i 
tercer divendres a Beniparrell.

L’horari de l’oficina serà de 9h a 
15h i els empadronats en qualse-
vol d’aquestes localitats podran fer 
ús de l’atenció presencial en totes 
els emplaçaments i no necessi-
taran, en cas d’urgència, esperar 
que l’oficina torne al seu municipi. 
A més, s’ha habilitat un número 
de telèfon i un correu electrònic 
per a sol·licitar cita prèvia i per a 
consultes. El telèfon és el 661 346 
203 i el correu electrònic ocic@
mancohortasud.es

Seu al mercat
Sedaví i Picanya tindran situada la 
seua oficina en el seu mercat mu-
nicipal. Beniparrell a la seua Casa 
de la Cultura mentre que Massa-
nassa ho farà en el seu edifici mu-
nicipal del Carrer Major, Alcàsser 
i Benetússer en les seues oficines 
de l’Agència de Desenvolupament 
Local i Picassent en el Centre So-
cial del carrer Carlos *Albores.
  En l’oficina itinerant es podrà tra-
mitar reclamacions per via extra-

judicial i davant la Junta Arbitral 
de Consum, així com interposar 
denúncies i queixes davant els or-
ganismes competents i s’ajudarà a 
les persones consumidores en cas 
d’incompliment dels seus drets i 
garanties.
  A més, es realitzaran campanyes 
d’educació sobre consum per a fo-
mentar entre la ciutadania una ac-
titud de major acció i responsabi-
litat a l’hora d’exigir els seus drets.
  Durant l’acte d’inauguració la 
presidenta de la Mancomuni-
tat Eva Sanz va voler destacar 
l’exemple que suposa la posada en 
marxa d’aquesta oficina per al que 
ha de ser “l’esperit d’una manco-
munitat”. “La nova OCIC demos-
tra el necessàries que són entitats 
com la Mancomunitat. Detectem 
necessitats en matèria d’atenció 
al consumidor i consumidora en 
els municipis més xicotets i man-
comunem el servei perquè tota 
la ciutadania de la comarca puga 
disposar dels mateixos serveis”.

Redacció

SET POBLACIONS COMPTARAN AMB AQUEST SERVEI

Reunió d’alcaldes i alcaldesses per l’apertura de les noves oficines

Picassent cuenta con 
uno de los tres volcanes 
dormidos de la Comunitat

Redacció

Estos días miramos todos 
hacia la Isla de La Palma. El 
volcán en erupción que pre-

senta imágenes impresionantes y 
tanto daño está ocasionando a mi-
les de personas que han sido des-
alojadas de sus casas y que pro-
bablemente no puedan regresar a 
sus hogares, está haciendo que se 
hable de las diferentes zonas vol-
cánicas que hay en España y en la 
comarca tenemos una muy cerca.
  En la Comunitat Valenciana hay 
tres de esos volcanes: Islas Co-
lumbretes, Cofrentes y Picassent, 
en l’Horta.
  Con millones y millones de an-

tigüedad es considerado por los 
expertos como un «volcán dormi-
do» que de ninguna manera va a 
emerger. Por lo que no existe ries-
go de que suceda la catástrofe de 
La Palma.
  La zona volcánica de la comarca, 
donde se hallaría el cráter, se en-
cuentra entre la zona de la partida 
Espioca y la Urbanización Sierra-
mar. Actualmente su suelo es de 
propiedad privada y está ocupado 
por una finca de naranjos de la 
empresa Aven Fruit. Conocida po-
pularmente como la partida de la 
Pedra Negra en este lugar todavía 
se pueden hallar piedras volcáni-
cas de su pasado muy muy lejano.

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Tengo entendido que un comercio no tiene la obligación de devolver el 
dinero abonado por la compra de un producto, pero me gustaría que me lo 
ratificaran y si pudiera ser que me enviaran o indicaran en que ley se refleja 
dicha normativa.
Efectivamente el comercio no está obligado a devolver el dinero abonado por una 
compra, salvo que en el tiquet de compra se informe la posibilidad de emitir un 
vale o el cambio por otro producto. ´A esta situación es aplicable el artículo 68.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, que establece que “El consumidor tendrá derecho 
a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y 
cuando así se reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato”.
El derecho de desistimiento reconocido legalmente se aplica a los contratos 
realizados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, 
en cuyo caso, serían de aplicación los artículos 102 y siguientes de la norma 
indicada anteriormente.

El Carraixet promociona 
les seues rutes cicloturistes
Amb motiu de la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat, des de les 
àrees de Turisme i Medi Ambient 
de la Mancomunitat del Carraixet, 
han volgut promocionar les rutes 
cicloturistes de les quals disposen: 
Camins del Carraixet, Via Xurra i 
Anell Verd. Tres rutes que perme-
ten gaudir de l’entorn, i conèixer el 
nostre patrimoni més pròxim.
  A més, es comparteix un decàleg 
del bon cicloturista amb uns con-
sells per a gaudir de la ruta amb bi-
cicleta. Respirar, assaborir, conèi-

xer, cuidar i respectar l’entorn són 
els punts en els quals es recolza 
aquest decàleg que pretén acon-
seguir una experiència única per a 
les persones que s’animen a conèi-
xer aquests camins i senderes. Pel 
que fa a Camins del Carraixet: és 
una ruta turística i esportiva que 
et proposa connectar amb l’horta 
apreciant un paisatge diferent i 
únic a pocs quilòmetres de Valèn-
cia. 28 quilòmetres de recorregut 
amb un nivell per a tots els públics 
i per a cicloturistes.
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REPARTIDO ENTRE LAS TRES PROVINCIAS, LA COMUNITAT ALBERGA 13 VÍAS VERDES, CAMINOS 
TRAZADOS DE FERROCARRIL EN DESUSO QUE OFRECEN AL USUARIO UN RECORRIDO FÁCIL Y CÓMODO

Comunitat Valenciana, inagotable 
paraíso cicloturista

La Comunitat Valenciana es un 
territorio ideal para quienes 
disfrutan subidos a una bici-

cleta. Por los más de 300 días de sol 
al año y la temperatura media anual 
de 19º. Por la variedad de paisajes y 
ecosistemas en los que pedalear: ri-
beras, bosques, intrincados barran-
cos, zonas esteparias, cumbres im-
presionantes, humedales infinitos, 
puertos de montaña emblemáticos, 
calas solitarias y extensas playas. Por 
los recursos puestos al alcance de los 
cicloturistas —ya sean de carretera, 
montaña o de alforjas—, quienes 
pueden contar y disfrutar de Vías 
Verdes, Centros de BTT, carriles bici 
y numerosos senderos señalizados, 

así como de empresas que facilitan 
que la experiencia sea auténtica y 
segura.
   Repartidas entre las tres provincias, 
la Comunitat alberga 13 Vías Ver-
des. Estos caminos son trazados de 
ferrocarril en desuso que ofrecen al 
usuario un recorrido fácil y cómodo, 
por lo que permite una accesibilidad 
para todos los públicos. Recorrerlos 
es garantía de acceder a parajes y 
rincones en los que la naturaleza se 
muestra en todo su esplendor, de 
manera respetuosa, y todo ello con 
la tranquilidad que dan la excelen-
te señalización y  puesta a punto de 
sus itinerarios. Hay vías para todos 
los gustos, de interior, entre naran-
jos, pegadas al litoral… Vías verdes 
como la de Ojos Negros, la más larga 
de España, que recorre el hermoso 
Valle del Palancia; la Vía Verde del 
Mar, auténtica joya junto al Medite-
rráneo, que explora la agreste costa 
entre Benicàssim y Oropesa del Mar; 
o la Vía Verde de Alcoi, un remanso 
de paz que atraviesa, entre pinos y 
carrascas, el corazón del Parque Na-
tural de la Font Roja.

Centros BTT
Para aquellos que demandan un 
punto más de adrenalina y rutas más 
exigentes, conocer las posibilidades 
que ofrecen los Centros BTT es una 
estupenda opción. La Comunitat 
cuenta con un total de diez y todos 
ellos ponen a nuestro alcance una 
amplia red de rutas de montaña, 
cuya prioridad es alejarse del asfalto, 
a través de pistas forestales, sendas 
y caminos de tierra, eso sí, siempre 
señalizados. Y con la confianza de 
que todos estos trazados han sido 
recorridos por expertos de cada una 
de las zonas y clasificados por colo-
res según su dificultad. La mayoría 
son circulares, pero algunos permi-
ten alargar la travesía y enlazar con 
otro itinerario, de modo que puedan 
realizarse recorridos de varios días 

Redacció

La vía Xurra discurre entre campos de chufa

Hay vías para todos los 
gustos: de interior, entre 

naranjos o pegadas al 
litoral

que unen el interior con poblaciones 
costeras y exigirse un esfuerzo extra 
añadiendo kilómetros.
   Quienes practican el ciclismo de 
carretera también tienen en nuestro 
territorio una mina de la que ir extra-
yendo rutas, listas para los distintos 
niveles físicos. Puertos de montaña 
que sirven de entrenamiento a equi-
pos de ciclismo de competición; ru-
tas entre poblaciones costeras, con 
importantes desniveles; vías que 
discurren en el interior de humeda-
les, como las del Parque Natural de 
l’Albufera… 
    Y para todas estas actividades, la 
oferta de servicios adaptados a las 

necesidades del ciclista es amplia: 
empresas especializadas en turismo 
activo, alojamientos, bares y restau-
rantes donde recuperar fuerzas con 
productos de primera calidad. Aquí 
hay tanto donde elegir, y todo sin 
salir de nuestro particular paraíso 
cicloturista.  
www.cicloturismo.comunitatvalenciana.com 

En la Comunitat hay 
puertos de montaña que 
sirven de entrenamiento 
a equipos de ciclismo de 

competición
Paralela a la costa se encuentra la via verde del Mar que conecta Oropesa y Benicassim

Ruta BTT en la comarca de Los Serranos
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S’HAN INTERESSAT EN AQUESTA INICIATIVA MÉS POBLES DE LA COMARCA

Alcàsser, primer municipi 
d’Espanya en reciclar els 

uniformes de la Policia Local

Alcàsser és el primer muni-
cipi d’Espanya a reciclar 
els uniformes de la Poli-

cia Local. Què fer amb la roba en 
desús de la Policia Local sempre 
ha sigut un vertader maldecap. Es 
tracta de roba que no es pot depo-
sitar en un contenidor de roba ha-
bitual i els agents acabaven guar-
dant prengues a casa o fins i tot, 
anys arrere, molts d’ells les crema-
ven per a desfer-se d’aqueixa roba 
d’uniformitat i que no fora utilit-
zada per altres persones.
  Aquesta situació a Alcàsser ha 
acabat, l’Ajuntament de la localitat 
juntament amb l’empresa de *In-
signa, proveïdora dels uniformes 
de la Policia Local, han posat en 

marxa un nou sistema de reciclat-
ge. Els agents depositaran els seus 
uniformes en uns contenidors, si-
tuats en la reguarda de la Policia 
Local, i l’empresa els recollirà, i els 
reciclarà donant una segona vida 
a aqueixa roba.
   L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Za-
mora, ha explicat que “és necessa-
ri canviar hàbits i comportaments, 
cal dirigir-se cap a la sostenibilitat 
i evitar la contaminació de CO₂. 
Nosaltres des de l’Ajuntament es-
tem treballant en aqueixa línia, 
pertanyem al Pacte d’Alcaldies pel 
clima, i gestos com aquest són xi-
cotets passos que, sumats a molts 
més, faran que aconseguim millo-
rar el nostre planeta”.

  Mario Gil, Director General de 
*Insigna, ha explicat que “amb 
aquest procés es tanca el cercle. 
Cal recordar que els uniformes 
que utilitzen els agents de la Po-
licia Local d’Alcàsser ja són sos-
tenibles, els teixits estan fabricats 
amb fil de polièster d’alta qualitat 
elaborat a partir del plàstic captu-
rat de la mar. Ara fem un pas més, 
i també es reciclen per a donar-los 
una segona vida. Quan el procés 
de reciclatge acabe l’Ajuntament 
rebrà un certificat”.
  També s’han interessat en aques-
ta iniciativa pionera d’Alcàsser 
altres Ajuntaments de poblacions 
de la comarca com són: Albal, To-
rrent o Paterna.

Presentació del projecte

Alaquàs construirà una nau 
industrial de més de 33.000 m² 
per a logística

El municipi d’Alaquàs alber-
garà una nau industrial de 
33.246 metres quadrats, en 

el sector VI en el polígon de *Els 
*Mollons, en la qual està previs-
ta una inversió de 14,5 milions 
d’euros i la creació de prop d’un 
centenar de llocs de treball.
  L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va 
visitar les obres i ha manifestat la 
seua satisfacció pel desenvolupa-
ment d’aquest projecte que, ha in-
dicat, «materialitza el compromís 
de desenvolupament del polígon 
industrial i que permetrà generar 
nous llocs de treball en el munici-
pi».  
  El projecte logístic preveu alber-
gar entre un i quatre inquilins, 
en mòduls des de 7.500 metres 
quadrats de superfície, a més 

d’incloure un edifici d’oficines 
amb 1.545 metres quadrats, infor-
ma l’ajuntament en un comunicat.
  Aquesta instal·lació, que perme-
trà al municipi situar-se com a 
referent de l’activitat logística de 
la zona, tindrà doble accés des de 
l’autovia CV-36, connexió directa a 
la A-7 i A-3 per les autovies CV-36 
i CV-33.
  A més, es troba estratègicament 
situada en 10 quilòmetres de la 
ciutat València i de l’aeroport i a 18 
quilòmetres del port de la capital 
valenciana.   
  Aquesta nova instal·lació comp-
tarà també amb una plataforma 
flexible que disposarà de 34 molls 
de càrrega i descàrrega per a ca-
mions i quatre accessos rodats a 
la nau.

Albal garantix l’aigua a les 
persones més vulnerables
Per sisé any consecutiu, 
l’Ajuntament d’Albal i Aqualia 
–l’empresa que gestiona el servei 
municipal del subministrament 
d’aigua potable, així com el sane-
jament i depuració de les aigües 
residuals- han renovat el conveni 
del Fons Social per a garantir el 
subministrament d’aigua a tota la 
ciutadania. Està pensat, especial-
ment, per a aquells que no puguen 
afrontar el pagament de la factura 
de l’aigua potable i clavegueram.
  La signatura ha tingut lloc este 
dimarts 14 de setembre, a càrrec 
de l’alcalde d’Albal, Ramón Marí 
i d’Humberto Panella, Delegat 

d’FCC Aqualia i el seu homòleg en 
la localitat, Rafa García, al costat 
de la regidora de Serveis Socials, 
Lola Martínez. La dotació per a 
fer front a esta ajuda és de 8.000 
euros, sent l’aportació de cada en-
titat és a parts iguals, 4.000 euros 
cadascuna. Esta inversió solidària 
computarà a fons perdut però el 
seu import no afectarà el balanç 
de la concessió, ni repercutirà en 
la factura de la resta de la ciutada-
nia.
  Per a poder optar a la cobertu-
ra d’este Fons és necessari fer la 
sol·licitud en el Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:
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LAS REDACTORAS, SON UN GRUPO DE MUJERES RECLUSAS, QUE 
PARTICIPAN EN EL PROYECTO IMPRESAS. SUS TEXTOS Y SUS EMOCIONES 

SON LOS PROTAGONISTAS DE UNA REVISTA 

Cuando escribir es más que 
una forma de comunicarse

Impresas es una iniciativa de 
esas que valen la pena. En 
2017, Pilar Almenar, directora 

del proyecto y periodista, quería 
hacer del periodismo una herra-
mienta para escuchar y empode-
rar a las mujeres presas de la cár-
cel de Picassent.
  Así nació Impresas, un proyec-
to cargado de honestidad. A él se 
unieron más periodistas, fotógra-
fos, diseñadores gráficos y tam-
bién profesionales de la psicología 
y trabajadores sociales.
  “Antes de empezar contamos con 
un panel de expertas”, explica Lau-
ra Bellver, periodista y compañera 
de Pilar Almenar desde los inicios, 
“se trataba de mujeres que habían 
estado en prisión y les comenta-
mos nuestro proyecto, queríamos 
saber si podría resultar interesan-
te a las mujeres que están en la ac-
tualidad en prisión, y dijeron que 
sí. Asi que cuando el Ministerio de 
Interior nos dio el visto bueno, co-
menzamos a trabajar en la cárcel”.
  Durante un año, este equipo y 

su proyecto superó todas las ba-
rreras burocráticas y finalmente 
consiguieron poder ofrecer esta 
experiencia a las presas a partir de 
2018.
  Lo cierto es que pronto el proyec-
to tuvo muy buena acogida, “las 
mujeres que están en la cárcel es-
criben muchísimo. Dentro de pri-
sión no hay móviles, las llamadas 
telefónicas son muy restringidas 
y no hay libre acceso a los orde-
nadores ni a internet. Ellas están 
muy habituadas a escribir cartas 
a sus familiares, a sus abogados, 

Redacció

Desde 2018 hasta la 
actualidad son muchas 

las redactoras del 
centro penitenciario que 

han formado parte del 
equipo de Expresas

a hacer instancias o simplemente 
a plasmar en un papel sus senti-
mientos en forma de relatos o poe-
mas”, explica Laura Bellver.
   Y con esa predisposición a escri-
bir, muchas mujeres se apuntaron 
a la primera edición de Expresas, 
el nombre que recibe la publica-
ción. “La primera edición fue en  
2018-2019. Para realizar el proyec-
to, durante varios meses fuimos 
a la cárcel y hablamos con las re-
dactoras, porque ellas son las que 
escriben y ellas son las verdaderas 

protagonistas de la revista. La te-
mática es totalmente libre, noso-
tras, les acompañamos en el pro-
ceso de creación de sus textos y a 
lo sumo corregimos alguna falta”.
 El proceso de elaboración es 
como el de una redacción al uso. 
Ellas elaboran las informaciones y 
después eligen qué imagen quie-
ren para ilustrarla. “Contamos con 
profesionales de la fotografía e in-
fografía”.
  Pasada esta fase, ya solo queda 
maquetar y enviar a la imprenta, 

pero, como en todo, es necesaria 
financiación. 
   Este proyecto no cuenta con nin-
guna ayuda pública, pero sí con 
muchas manos amigas: La Funda-
ció La Caixa, la Unió de Periodis-
tes i la asociación Àmbit. También 
se ha recurrido al crowdfunding 
como una forma para financiar la 
revista Expresas.
  “Nosotras - explica Pilar Alme-
nar-, somos de la opinión de que 
el trabajo se debe pagar, tanto 
el de las redactoras (las mujeres 

Expresas, la revista escrita por las reclusas . Foto Impresas

presas) como el de los fotógrafos, 
la imprenta o las personas que 
participan en la elaboración de la 
revista, que tienen que cobrar por 
su trabajo” y, por suerte, esa ayuda 
económica siempre ha estado ahí.

Covid-19
La pandemia, como en todo, pa-
ralizó por un tiempo el proyecto, 
“estábamos realizando la segunda 
edición de la revista cuando lle-
gó la Covid-19 y ya no era posible 
entrar en la cárcel para realizar 
los talleres, asi que las reclusas 
empezaron a enviarnos sus textos 
por correo ordinario. Así es como 
salió la segunda edición de Ex-
presas. Ahora, con las medidas ya 
más relajadas, podemos entrar en 
la cárcel y, actualmente, estamos 
preparando la tercera edición”.

15 redactoras
Desde 2018 hasta la actualidad 
son muchas las redactoras de Pi-
cassent que han formado parte del 
equipo de Expresas, “han pasado 
muchas mujeres por el equipo, al-
gunas han repetido la experiencia 
en más de una edición, y otras se lo 
han dejado porque han salido de 
la cárcel. Estando ya en la calle, si 
quieren pueden seguir participan-
do en el proyecto, pero normal-
mente no lo hacen. Cuando salen 
tienen muchos retos que afrontar, 
es un proceso complejo, se tienen 
que reencontrar con su entorno, 
con su familia, con su vivienda… 
no es un proceso fácil para ellas y 
además, muchas mujeres deciden 
desvincularse para cerrar también 
su etapa en prisión”, explica Pilar 
Almenar.
  Participar en este proyecto, para 
Pilar y Laura, es una lección de 
vida. “No somos las mismas des-
de Impresas”, dice emocionada 
Pilar, “hay un antes y un después. 
Es muy importante deconstruir 
la imagen de las personas reclu-
sas. Nosotras hemos reído, llora-
do, soñado e ilusionado con ellas, 
mujeres que algún día saldrán a la 
calle y se merecen que la sociedad 
las acoja, y ese es también uno de 
los objetivos de Impresas, aspira-
mos a generar en la sociedad un 
impacto y que sea más permeable 
con ellas y su reinserción”.
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CONCERT
Divendres, 24 de setembre, 20:30h.
Parc de La canaleta.
Més informació i entrades: www.mislatajove.org

MANISES

celebrat l’activitat Ceràmica 
Oberta a la ciutat de Manises, 
una activitat més que s’emmarca 
dins de la candidatura en la qual 
es troba immersa actualment la 
localitat manisera per a ser ciu-
tat Creativa de la Unesco en la 
modalitat d’Artesania i Arts Po-
pulars.
  Ceràmica Oberta ha sigut una 
jornada on la ceràmica i els ce-
ramistes han sigut els autèntics 
protagonistes. Aquesta inicia-
tiva, gratuïta i per a tots els pú-
blics, té per objectiu mostrar la 
nostra ceràmica i posar en valor 
als ceramistes i tallers ceràmics 
de la localitat que realitzen la 
seua activitat de manera artesa-
nal.
  Segons paraules del regidor 
de Turisme de l’Ajuntament de 
Manises, Àngel Mora, “tractem 
de dinamitzar el sector de la 
ceràmica de la localitat realit-
zant aquestes jornades de portes 
obertes que permeten a la ciuta-
dania i als turistes conéixer de 
primera mà el treball dels nos-
tres artesans ceramistes. A més 
de  mantindre viva nostra més 
arrelada tradició”.

ÈXIT DE LA JORNADA 
CERÀMICA OBERTA DE LA 
POBLACIÓ

‘LA BIEN QUERIDA’ ACTUARÀ AL PARC DE LA CANALETA

Torna la música amb 
Mislata Jove Fest 

L’Ajuntament de Mislata re-
cupera enguany el ‘Misla-
ta Jove Fest’ com a festa de 

benvinguda per a iniciar el curs. 
Coincidint amb l’inici de les clas-
ses en els instituts i en les uni-
versitats i la posada en marxa de 
la gran majoria de programes i 
activitats de la regidoria de Joven-
tut, el consistori organitza, per a 
divendres que ve 24 de setembre, 
aquest esdeveniment dirigit espe-
cialment a la joventut que comp-
tarà amb un espai associatiu i un 
concert al Parc de la Canaleta.
  Es tracta de la quarta edició del 
‘Mislata Jove Fest’, que l’any pas-
sat no es va poder realitzar per les 
restriccions derivades de la pan-
dèmia i en aquesta ocasió, com 
assegura el regidor de joventut, 
Martín P. Leal, “tant el concert 
com l’espai associatiu es desen-
voluparan atenent les mesures de 
prevenció de la Covid-19, perquè 
les persones assistents puguen 
gaudir amb la màxima seguretat”. 
L’esdeveniment ja va comptar 
amb una gran acceptació entre la 
joventut en les passades edicions, 
posant de manifest que “els i les 
joves de Mislata són una part ac-
tiva i essencial de la nostra locali-
tat”, apunta.
  La jornada arrancarà precisa-
ment amb l’espai associatiu, on 
els diferents col·lectius juvenils 

Redacció

del municipi mostraran les seues 
propostes per a la gent jove. A 
més, els Centres Joves de Mislata 
tindran un punt d’informació on 
es podrà conéixer tot el seu ven-
tall d’iniciatives i serveis. També 
s’instal·larà un Punt Violeta de la 
Casa de la Dona i un altre amb la 
Unitat de Prevenció Comunitària i 
Conductes Addictives, que infor-
marà sobre els efectes de l’alcohol 

i les drogues a través d’una acti-
vitat denominada “Ulleres alco-
holèmia”, en la qual els i les joves 
podran experimentar en primera 
persona les conseqüències que 
produix el consum d’alcohol. Però 
sens dubte, el plat fort arribarà al 
voltant de les 20:30h amb el con-
cert de música, que en aquesta 
edició serà a càrrec de La Bien 
Querida, grup que va consolidant 

la seua trajectòria i després de 
participar en festivals de la talla 
del Primavera Sound o el FIB, arri-
ba ara a Mislata per a desplegar la 
seua reconeguda qualitat musical, 
que combina poesia i delicadesa 
amb un so potent i seductor. Les 
entrades per al concert són gra-
tuïtes i hauran de reservar-se en 
línia a través de l’aplicació habili-
tada.

Nova edició del Pla Social 
d’Ocupació de Mislata

L’Ajuntament de Mislata, ha 
posat en marxa una nova 
edició del seu Pla Social 

d’Ocupació Municipal, un pro-

grama que oferix a 50 persones 
beneficiàries una nova oportuni-
tat d’ocupar un lloc de treball. Les 
persones seleccionades han signat 

un contracte laboral de 3 mesos i 
cobriran necessitats del municipi 
en la prestació de serveis, adscrits 
a l’empresa pública Nemasa, com 
el manteniment i neteja d’entorns 
i mobiliari urbà, labors de jardine-
ria, neteja de solars municipals, 
col·laboració en pintura viària de 
carrers i manteniment de les zones 
per a mascotes, entre altres. A més, 
enguany continuarà destinant-se 
un grup de les persones ocupades 
per a formar part d’una brigada 
Covid, actuant concretament com 
a agents col·laboradors en tasques 
per a detindre l’expansió de la 
pandèmia, com per exemple en la 
cura i desinfecció de les àrees de 
jocs infantils i biosaludables o en 

el control d’aforaments dels esde-
veniments que puguen desenvo-
lupar-se.

Treball
D’igual manera que en anteriors 
edicions, els 50 llocs de treball 
s’han ramificat per edats. De ma-
nera que, uns llocs s’han destinat a 
persones d’entre 16 a 29 anys, uns 
altres per a l’edat de 30 a 44 anys, i 
la resta per a majors de 45; a més, 
s’han destinat altres llocs a perso-
nes amb diversitat funcional. Les 
bases i el llistat de beneficiaris i 
beneficiàries les ha confecciona-
des l’ADL, atenent criteris total-
ment objectius i d’índole social.
  L’alcalde, Carlos F. Bielsa, al cos-

tat del regidor d’Ocupació, Al-
fredo Catalá, la regidora de Medi 
Ambient, Mercedes Caballero, i el 
director general de Nemasa, Fer-
nando Díaz, han donat la benvin-
guda als nous treballadors i treba-
lladores que ja han iniciat la seua 
feina.

Ocupabilitat
Bielsa ha recalcat la importància 
d’aquestos plans d’ocupació ja que 
“d’una banda servixen per a millo-
rar la formació i l’ocupabilitat de 
les persones beneficiàries, i per 
una altra també perquè, amb la 
seua ajuda, la nostra ciutat estiga 
millor cuidada, més ben mantin-
guda i més bonica”.

50 PERSONES DEL MUNICIPI SÓN BENEFICIÀRIES
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El vicepresident de la Diputació de 
València i diputat de Projectes Eu-
ropeus, Carlos Fernández Bielsa, 
ha rebut en el Saló de Plens de la 
corporació als estudiants que par-
ticiparan en la segona eixida del 
programa Erasmus+.
  Després de l’èxit de la primera 
tanda, en la qual un total de 29 
alumnes van poder gaudir d’esta 
experiència, ara seran nou els 
estudiants que, del 23 de setem-
bre al 23 de desembre, tindran 
l’oportunitat de realitzar pràcti-
ques formatives en diferents em-
preses del continent. En esta oca-
sió els erasmus procedixen dels 
centres Pere Boïl de Manises, Aula 
Campus Burjassot i Serpis de Va-
lènica.

Ocupabilitat 
L’alumnat pertany a tres dels 21 
centres educatius que formen 
part del Consorci de Mobilitat de 
la iniciativa Transformació digital 
europea, que s’emmarca dins del 
programa Erasmus+ de la Unió 
Europea, i que té el propòsit de 
contribuir a millorar l’ocupabilitat 
dels i les joves estudiants valen-
cians. Este projecte de mobilitat 
està íntimament lligat a la trans-
formació digital. Estos joves ani-
ran destinats a les ciutats de Lis-
boa (Portugal) i Pàdua (Itàlia), i 
romandran en les companyies 
corresponents al voltant de tres 
mesos, gràcies a la col·laboració 
de socis intermediaris dels dos 
destins.

Erasmus Plus
El vicepresident Bielsa ha garantit 
als estudiants que “el programa 
Erasmus Plus vos ajudarà a mi-
llorar les vostres habilitats, incre-
mentarà el vostre talent i creativi-
tat en professions i àrees relatives 
a la transformació digital, i al ma-
teix temps podreu conéixer millor 
la Unió Europea, aportant conei-
xement i experiència als vostres 
entorns laborals”.
   Erasmus+ és el programa de la 
Unió Europea en els àmbits de 
l’educació, la formació, la joventut 
i l’esport per al període 2021-2027. 
El seu objectiu general és secun-
dar, a través de l’aprenentatge 
permanent, el desenvolupament 
educatiu, professional i perso-
nal en estos àmbits, contribuint 
així al creixement sostenible, a 
l’ocupació de qualitat i a la cohesió 
social, a més d’impulsar la innova-
ció i enfortir la identitat europea i 
la ciutadania activa.

DIPUTACIÓ

ESTUDIANTS PARTICIPARAN 
EN LA SEGONA EIXIDA DEL 
PROGRAMA ERASMUS+

Por segundo curso consecu-
tivo se ha establecido como 
obligatorio el uso de mas-

carillas en los colegios por parte 
de los niños a partir de los 6 años 
y, en la Comunitat Valenciana, no 
sólo en las aulas, sino, al contra-
rio que en otras comunidades au-
tónomas, incluso también en el 
patio, con las consecuencias que 
ello lleva consigo, entre las cua-
les hay una bastante desconocida 
hasta ahora: que las mascarillas 
interrumpen el procesamiento 
de las caras en los escolares, es 
decir, producen un déficit en el 
rendimiento del reconocimiento 
facial y una alteración en el estilo 
de procesamiento de las caras, al 
estar parcialmente tapadas, que 
“podrían tener efectos significa-
tivos en las interacciones sociales 
de los niños con sus compañeros 
y en su capacidad para estable-
cer relaciones importantes con 
sus educadores”, según revela un 
estudio publicado en febrero de 
este año.
  Los autores del estudio son 
Andreja Stajduhar, del Departa-
mento de Psicología y Centro de 
Investigación de la Visión de York 
University, Toronto (Canadá); 
Tzvi Ganel, del Departamento de 
Ciencias Cognitivas y del Cerebro 
de la Universidad Ben-Gurión del 
Negev, Beer-Sheva (Israel); Galia 
Avidan, del mismo departamen-
to y también del de Psicología de 
la misma Universidad, R. Shayna 
Rosenbaum, del Departamento 
de Psicología y Centro de Inves-
tigación de la Visión de York Uni-
versity, Toronto y del Rotman Re-
search Institute, Baycrest Health 
Sciences, también de Toronto, y 
Erez Freud,asimismo, también 
del Departamento de Psicología 
y Centro de Investigación de la 
Visión de York University.
  Estos investigadores concluyen 
que su estudio “aporta nuevas 

pruebas de cambios cuantitativos 
y cualitativos en el procesamien-
to de rostros enmascarados en 
niños” y, tras señalar que “inves-
tigaciones anteriores en adultos 
ya han demostrado el efecto per-
judicial de la reducción de capa-
cidades de percepción de rostros 
en el nivel de confianza social y 
la calidad de vida de una perso-
na”, consideran que, “dada la re-
ciente proliferación del uso de 
máscaras debido a la pandemia 
de Covid-19, las investigaciones 
futuras deben explorar las ramifi-
caciones sociales y psicológicas” 
de dicha utilización.

Percepción facial
En el estudio,en el que participa-
ron dos grupos de setenta y dos 
y treinta y cinco niños y niñas de 
entre 6 y 14 años, así como otro 
grupo de 495 adultos con una 
edad media de unos 26 años,  se 
pone de relieve que “la percep-
ción de la cara se considera una 
capacidad visual notable en los 
seres humanos, que está sujeta 
a una prolongada trayectoria de 
desarrollo”. Asímismo, se seña-
la que su objetivo fue “explorar 
el efecto de las máscaras en las 
capacidades de procesamiento 
facial en niños en edad escolar, 
dado que la percepción facial no 
está completamente desarrollada 
en esta población”. Para ello, los 
participantes completaron el Test 
de Memoria Facial de Cambrid-
ge-Kids, “una medida validada 
de rendimiento de la percepción 
facial”, en el que las caras se pre-
sentaron con o sin máscaras y en 
dos orientaciones (vertical/in-
vertida).
  Como resultado del experimen-
to, que se realizó de acuerdo con 
el protocolo aprobado por el co-
mité de revisión ética, se compro-
bó que “la inclusión de máscaras 
faciales provocó un profundo 
déficit en las capacidades de per-

cepción facial. Esta disminución 
fue más pronunciada en los ni-
ños que en los adultos, a pesar 
del ajuste de la dificultad de la 
tarea en los dos grupos de edad. 
Además, los niños mostraron co-
rrelaciones fiables entre la edad 
y la puntuación del test para las 
caras verticales, tanto para las 
condiciones con máscara como 
sin ella”. Y además, “como se 
observó anteriormente en los 
adultos, los niños también mos-
traron cambios cualitativos en el 
procesamiento de las caras en-
mascaradas. En concreto, el pro-
cesamiento holístico, un rasgo 
distintivo de la percepción de las 
caras, se vio alterado en el caso 
de las caras enmascaradas, como 
sugiere un efecto reducido de 
inversión de la cara. En conjun-
to, estos hallazgos proporcionan 
evidencia de alteraciones cuan-
titativas y cualitativas sustancia-
les en el procesamiento de caras 
enmascaradas en niños de edad 
escolar”.

Importancia del rostro
Los autores del estudio, en el que 
citan otras investigaciones al res-
pecto, resaltan la importancia de 
las caras y su percepción señalan-
do que “los rostros se encuentran 
entre los estímulos visuales más 
significativos en la percepción 
humana. Una mirada rápida a la 
cara de una persona revela una 
plétora de información social-
mente relevante, como su raza, 
edad sexo y estado emocional”.
  Asimismo, detallan que “la per-
cepción típica del rostro huma-
no se caracteriza por un estilo 
de procesamiento holístico, que 
hace hincapié en el procesamien-
to de la cara como una unidad 
completa en lugar de basarse en 
sus características específicas”. 
Y acto seguido, señalan que “las 
máscaras faciales ocultan la mi-
tad inferior de la cara (por ejem-

plo, la zona de la boca y la nariz), 
lo que dificulta difícil procesar 
los rostros de forma holística”.

Déficits persistentes
Estos investigadores realizaron 
posteriormente otro estudio 
complementario, publicado en 
junio pasado, para analizar si, 
con el paso del tiempo, había al-
gún tipo de adaptación o acomo-
dación en estos efectos, pero en-
contraron que “no hay mejoría, a 
pesar de la amplia exposición”.
  Al respecto, tras recordar que 
“las investigaciones anteriores 
destacaron su impacto negativo, 
tanto cualitativo como cuantita-
tivo, en el reconocimiento de ros-
tros”, explican que “Una pregunta 
pendiente es si estos efectos se 
atenuarían tras una exposición 
natural persistente a los rostros 
enmascarados. Esta cuestión 
también se refiere, de forma más 
general, a los posibles efectos 
del entrenamiento en el recono-
cimiento de caras en entornos 
naturales. Se evaluó a 1.236 parti-
cipantes en las versiones enmas-
carada, no enmascarada, vertical 
e invertida del Test de Memoria 
Facial de Cambridge en diferen-
tes momentos a lo largo de un 
año. 
   Los resultados mostraron défi-
cits persistentes en el reconoci-
miento de rostros enmascarados 
a lo largo del tiempo. Esto fue 
seguido por un cambio cualita-
tivo persistente, un efecto de in-
versión reducido para las caras 
enmascaradas en comparación 
con las no enmascaradas”. Por lo 
que concluyen que, “en conjunto, 
estos resultados proporcionan un 
apoyo convincente a la idea de 
que el sistema de procesamiento 
de caras maduro en los seres hu-
manos es rígido por naturaleza, 
incluso después de una exposi-
ción prolongada en la vida real a 
caras alteradas”.

PODRÍAN TENER EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LAS INTERACCIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON SUS 
COMPAÑEROS Y EN SU CAPACIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES IMPORTANTES CON SUS PROFESORES

Un estudio revela que las mascarillas interrumpen 
el procesamiento de las caras en los escolares

Ejemplos de caras enmascaradas y desenmascaradas similares a las utilizadas en el experimento. Las caras se presentaron en orientación vertical e invertida para evaluar las diferencias de estilo de procesamiento 
asociadas con la inversión y el uso de máscara. La foto fue tomada y publicada con permiso del niño y sus tutores legales (Andreja Stajduhar).

T. L.  
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24–26 set. 2021
Pl. Ajuntament València

La Fira de les Comarques de la Diputació 
se celebrarà del 24 al 26 de setembre

La Fira de les Comarques de 
la Diputació torna al for-
mat presencial després del 

parèntesi a causa de la pandèmia 
i el fa estrenant enclavament en la 
plaça de l’Ajuntament, en ple cor 
de València. El certamen organit-
zat per l’àrea de Turisme de la cor-
poració provincial sota la marca 
València Turisme se celebrarà el 
cap de setmana del 24 al 26 de se-
tembre.
  Amb un format dinàmic i profes-
sional, la Fira de les Comarques 
concentrarà des de la vesprada 

del divendres fins a la del diumen-
ge l’àmplia oferta de productes i 
destinacions turístiques de les co-
marques valencianes. Esta vega-
da, a més, es commemorarà el Dia 
Mundial del Turisme que apareix 
marcat en el calendari el 27 de se-
tembre.
  El certamen es distribuïx en dos 
grans espais amb prop de 85 ex-
positors en total. En el primer, el 
protagonisme és per als municipis 
i mancomunitats, que mostren la 
seua oferta cultural i gastronòmi-
ca. En el segon, tenen cabuda em-

preses turístiques i entitats locals. 
En el seu conjunt, la Fira organit-
zada per la Diputació oferix als vi-
sitants demostracions i actuacions 
de tota mena, des de showcoo-
kings en directe fins al folklore re-
presentatiu de les poblacions va-
lencianes, així com presentacions 
específiques a càrrec dels muni-
cipis i mancomunitats i activitats 
per als més menuts.

La fira i els seus horaris
L’objectiu de la fira és promocionar 
entre els ciutadans la variada ofer-

ta d’experiències i destinacions 
turístiques per a tots els públics 
que reunix la província de Valèn-
cia en el punt neuràlgic d’esta, el 
centre de la capital, per a posar-lo 
a l’abast de tots i de manera pre-
sencial, després de l’edició online 
del passat any.
  El públic interessat podrà visitar 
la Fira de les Comarques el diven-
dres 24 de setembre, de 17 a 21 
hores; el dissabte dia 25, de 10 a 
15 hores i de 16.30 a 21 hores; i el 
diumenge 26, de 10 a 15 hores i de 
16.30 a 20 hores.

ESTRENA NOU ENCLAVAMENT EN LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA La Diputació de València cele-
brarà el seu Certamen de Bandes 
de Música per primera vegada en 
el Palau de les Arts. La data de la 
quarantena quarta edició del con-
curs provincial serà el cap de se-
tmana de l’11 i 12 de desembre, 
amb la participació de huit so-
cietats musicals de València i els 
municipis d’Alfarp, Chelva, Beni-
gànim i Ador.
  El sorteig que va tindre lloc este 
dimarts en el saló de plens de la 
Diputació, presidit pel diputat de 
Bandes de Música, Jordi Mayor, 
acompanyat pel cap de servei de 
Cultura, Josep Vidal, el president 
provincial de la Federació de So-
cietats Musicals de la Comunitat, 
Joan Bocanegra, i el catedràtic 
de Direcció d’Orquestra Miguel 
Rodrigo, va determinar l’ordre de 
participació de les bandes en un 
acte en el qual es van exposar els 
canvis en el certamen després del 
parèntesi del passat any causat per 
la Covid-19.
  En paraules del responsable pro-
vincial de Bandes, Jordi Mayor, “és 
una satisfacció reprendre el cer-
tamen després de la interrupció 
a conseqüència de la pandèmia, 
que ha tingut un fort impacte en 
les societats musicals amb greus 
problemes per a mantindre la seua 
activitat sociocultural”. Mayor va 
destacar “la capacitat de resilièn-
cia i adaptació de les bandes de 
música valencianes, com hem po-
gut comprovar amb les sol·licituds 
de participació per a este certa-
men”.

Bandes
Tenint en compte les dificultats de 
les bandes amb major nombre de 
músics per a presentar-se a esta 
mena de certàmens, seguint les 
indicacions de les autoritats sani-
tàries i dels protocols de seguretat 
enfront de la pandèmia, finalment 
seran huit les societats musicals 
que concursaran en les seccions 
segona, tercera i quarta, quedant 
la Societat Artístico Musical La 
Vall de Càrcer com a reserva per a 
2022 en la secció tercera.
  En la secció segona competiran 
la Societat Musical Santa Cecilia 
de Chelva, que actuarà en pri-
mer lloc, i la Societat Protectora 
Musical La Lira d’Alfarp, que ho 
farà a continuació amb el Mare 
Nostrum de Miguel Asins com a 
obra d’obligada interpretació. La 
Diputació concedirà a estes ban-
des 4.000 euros en concepte de 
participació i altres 3.000 euros si 
aconseguixen l’esment d’honor 
per part d’un jurat que, també per 
primera vegada, no comptarà amb 
cap representant institucional. 
Esta és una de les novetats al cos-
tat de la localització i el model de 
puntuació europeu.

MÚSICA
LA DIPUTACIÓ CELEBRARÀ EL 
SEU CERTAMEN DE BANDES 
EN EL PALAU DE LES ARTS
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ES TRACTA DE LA SETENA EDICIÓ D’ESTA GUIA QUE TÉ COM A OBJECTIU ACOSTAR 
EL COMERÇ DE LA LOCALITAT A LA POBLACIÓ

Alfafar llança la setena edició de la 
seua guia comercial

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de les regidories de co-
merç i mercats, ha publicat 

una nova edició de la guia comer-
cial del municipi. En esta sete-
na edició, s’ha renovat el format, 
fent-lo més quadrat i manejable 
per a la seua consulta, i inclou 
nous continguts, com a articles 
amb trucs i consells que propor-
cionen els comerciants d’Alfafar.
  La guia comercial s’ha repartit en 
els domicilis del municipi i ja està 
disponible en les dependències 
municipals. En ella, la ciutadania 

pot trobar un llistat actualitzat 
dels comerços de la localitat. Este 

llistat es presenta amb una nova 
estructura, en la qual primer es 
presenten els establiments que 
conformen el comerç de proxi-
mitat i mercats, l’oferta comercial 
més pròxima i que dóna vida als 
nostres barris, i a continuació les 
diferents àrees que conformen 
la gran superfície comercial, que 
ofereixen de manera simultània 
una gran varietat de productes, 
serveis i entreteniment.
  A més, esta guia està connecta-
da amb el Mapa de Comerç de 
Proximitat (https://alfafar.comer-

cioscomunitatvalenciana.com/), 
l’espai digital en el qual es troba 
la informació més actualitzada, 
per categories, de tots els comer-
ços que es troben en la guia, per 
exemple, horaris, serveis especí-
fics i geolocalització.

Comerç de proximitat
Des de l’àrea de Comerç han des-
tacat la importància de potenciar 
el comerç de proximitat a través 
d’accions com esta, que perme-
ten visibilitzar els negocis locals i 
prestar servei a la ciutadania.

Guia comercial

La guia compta amb 
un mapa de comerç de 
proximitat per a trobar 
la informació  més fàcil

Alfafar tria a les seues 
Falleres Majors per a 
l’exercici 2022

Alfafar ja compta amb les 
seues màximes represen-
tants de les Falles per al 

2021/2022. Dilluns passat es va 
dur a terme l’elecció de Falleres 
Majors en el despatx d’alcaldia 
en un acte que va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
d’Alfafar, Juan Ramón Adsua-
ra, el regidor de Falles, Rober-
to Alacreu, la presidenta de la 
Junta Local Fallera, Nerea Fer-
nández, la secretària de la Junta 
Local Fallera, Arancha Oscar, i 
els presidents de les comissions 
d’Alfafar.
  En l’acte, l’alcalde d’Alfafar, 

Juan Ramón Adsuara, va ser 
l’encarregat de nomenar Falle-
ra Major d’Alfafar a Cinthia Ló-
pez Mestre, que repeteix regnat 
després de dos exercicis en els 
quals no s’ha podrit gaudeixes 
de les festes. A continuació, va 
procedir a cridar a qui serà la re-
presentant infantil de les Falles 
d’Alfafar 2021: Neus Martorell 
Badia.
  L’emotiu acte de nomenament 
dels màxims representants de la 
comunitat fallera d’Alfafar es va 
retransmetre en directe un any 
més a través de la pàgina de Fa-
cebook de l’Ajuntament.

Redacción

ALFAFAR

L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la regidoria d’Educació, i en 
col·laboració amb l’àrea de Sis-
temes informàtics, ha repartit el 
60% dels bons escolars per a fa-
mílies d’Alfafar en el primer mes 
des que es va obrir el termini per a 
sol·licitar-lo.
  El termini per a realitzar la ges-
tió finalitzarà el pròxim 30 de se-
tembre el tràmit es gestiona per 
segon any consecutiu únicament 
de manera telemàtica, a través de 
la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
d’Alfafar.
  L’import dels bons escolars varia 
en funció del nivell escolar, sent de 
40 euros per a estudiants de segon 
cicle d’Educació Infantil, 65 euros 
per a alumnat d’educació primària 
i 75 euros per als qui cursen educa-
ció secundària o Formació Profes-
sional Bàsica.
  Les famílies reben el bo en PDF 
per correu electrònic, podent 
imprimir-lo o utilitzar-ho directa-
ment des del mòbil. Estes ajudes 
poden ser canviades fins al pròxim 
15 de novembre en qualsevol 
dels comerços que s’han subs-
crit al conveni amb l’Ajuntament 
d’Alfafar per a l’adquisició de sub-
ministraments escolars (material 
de papereria, workbooks, llibres de 
lectura, diccionaris, roba, llapis de 
memòria, etc.).
 Amb esta acció, l’Ajuntament 
d’Alfafar ofereix una ajuda a les fa-
mílies amb la reducció de la despe-
sa econòmica al qual s’enfronten 
amb la tornada al col·le, al mateix 
temps que dóna el seu suport al 
comerç local i de proximitat amb 
els convenis de col·laboració.

L’AJUNTAMENT REPARTEIX EL 
60% DELS BONS ESCOLARS 
EL PRIMER MES

CINTHIA LÓPEZ MESTRE I NEUS MARTORELL 
BADIA SERAN LES NOVES REPRESENTANTS DE LA 
COMUNITAT FALLERA D’ALFAFAR

El Ayuntamiento de Alfafar ha in-
formado que ya se puede solicitar 
la inscripción y participación en la 
ludoteca, niños y niñas de cuatro a 
once años. Es necesario tener los 4 
años cumplidos en el año natural 
en curso. 
  La inscripción se realizará en el 
ayuntamiento, en el Servicio de 
Atención Ciudadana, mediante 
cita previa. 

ALFAFAR
ABIERTO EL PLAZO PARA 
LAS INSCRIPCIONES A LA 
LUDOTECA
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Con la aplicación de 
medidas preventivas, hacer 
deporte es seguro 

Arranca la nueva temporada depor-
tiva, ¿cuáles son las novedades?
Estamos muy contestos con la oferta 
deportiva de este curso. En concreto, 
con respecto a las Escuelas Depor-
tivas Municipales, a las disciplinas 
habituales que todos los años se 
ofertan, este curso también volve-
mos a poner en marcha baloncesto 
y gimnasia rítmica. Actualmente he-
mos abierto el plazo de inscripción y 
somos muy optimistas con completar 
aforo prácticamente todos los depor-

tes. En total entre 250-300 niños po-
drán realizar deporte en las escuelas.

También cuentan con deportes in-
clusivos…
Sí, la oferta de actividades extraesco-
lares también es inclusiva y adaptada 
a los niños que tengan algún tipo de 
minusvalía. Contamos con gimnasia 
de psicomotricidad y también con 
natación adaptada dirigida sobre 
todo a niños con autismo. Para el 
Ayuntamiento es muy importante 
que el deporte llegue a todas las per-

sonas y que nadie se quede fuera.

¿Qué protocolo contra la Covid-19 
estará vigente este año?
Son grupos reducidos y estables, los 
niños irán siempre en el mismo gru-
po y con el mismo monitor. La Con-
selleria permite grupos más amplios, 
pero nosotros hemos decidido que 
haya un monitor por cada 15 niños. 

El año pasado y en plena pandemia 
fue todo más complicado…
Poner en marcha las escuelas depor-
tivas municipales el año pasado fue 
una decisión valiente. Al principio 
hubo poca demanda y la gente tenía 
miedo e incertidumbre. Sin embargo, 
el balance fue muy positivo. No hubo 
ni un solo contagio en las escuelas 
deportivas y las instalaciones estu-
vieron abiertas, salvo los dos meses 
que por normativa autonómica se 
suspendió la actividad en gimnasios 
e instalaciones deportivas. Al final lo 
que se ha demostrado es que con la 
aplicación de medidas preventivas sí 
que es posible seguir haciendo de-
porte.

¿Cree que este año habrá más de-
manda entonces?
Sí, ya estos primeros días de inscrip-
ciones se ha notado. Este verano 
hemos podido hacer actividades cul-
turales, actos con cerca de 500 perso-
nas y todos los protocolos en marcha 
y medidas de seguridad y no ha ha-
bido ni un solo contagio. Lo mismo 
ha ocurrido con las disciplinas de-
portivas ofertadas el año pasado. La 
puesta en marcha de esas medidas y 
los resultados de las mismas genera 
confianza sobre el buen uso de las 
instalaciones deportivas, hacer de-

porte es seguro.

¿Qué actividades se ofertan?
La oferta deportiva en Alfafar es muy 
amplia. Hay padel, tenis, natación, 
clases dirigidas y a eso hay que su-
mar las actividades que organizan 
los clubs deportivos como el equipo 
de futbol, el club ciclista o el club de 
gimnasia rítmica. 

¿Cuáles son los plazos de inscrip-
ción?
Del 10 al 19 de septiembre fue el pla-
zo para las inscripciones de los veci-
nos de Alfafar y a partir del 20, y hasta 
cumplir plazas, está abierto al públi-
co en general

El año pasado no pudieron hacer la 
gala del deporte
No, la última fue en el 2019 y espera-
mos este año volver a hacerla. Ade-
más, tenemos prevista una reunión 
con los clubs deportivos de Alfafar 
para incorporar novedades y hacer 
una gala más dinámica.

Otra de las novedades deportivas 
son las próximas mejoras en el cam-
po de fútbol…
Sí, este año queremos que se redac-
te el proyecto para la adecuación de 
algunas zonas del campo de fútbol, 
queremos realizar esas obras en el 22 
o a lo sumo en el 23. El Club nos ha 
manifestado desde hace algún tiem-
po el mal estado de algunas zonas y 
vamos a repararlas y adaptarlas. En-
tre las mejoras previstas se encuen-
tran: la ampliación de los vestuarios, 
renovación de la carpa de la cafetería, 
un vallado correcto para evitar que la 
gente salte al campo o la adecuación 
del entorno.

ENTREVISTA EDUARDO GRAU, CONCEJAL DE DEPORTES DE ALFAFAR

S. Tormo

Alfafar abre las 
inscripciones para el II Foro 
de empleo Ocupa’t

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la Agencia de Desa-
rrollo Local y en colabora-

ción con RH en Positiu, organizan 
el II Foro de Empleo OCUPA’T, 
que tendrá lugar el jueves 7 de oc-
tubre. Las personas interesadas 
en participar pueden inscribirse 
a través de la página web www.
aesocupacio.es hasta el próximo 
3 de octubre. 
   Esta jornada presencial, que se 
realizará en el en el Complejo De-
portivo Municipal de Alfafar de 9 
a 14 horas, cuenta con un espacio 
destinado a realizar entrevistas 
de trabajo reales con más de 20 
empresas de la zona, que ofre-
cerán más de 100 ofertas de em-
pleo. De forma simultánea, en un 

segundo espacio se llevará a cabo 
un ciclo de conferencias sobre 
claves para mejorar la empleabi-
lidad y sobre motivación y actitud 
en la búsqueda de empleo. 
  Esta actividad, adaptada a las 
medidas de prevención por el 
Covid-19, está dirigida a todas 
las personas de Alfafar y de las 
poblaciones de alrededor que se 
encuentren en búsqueda activa 
de empleo o de mejora de su si-
tuación laboral. 

Ofertas de empleo
Las personas que participen en 
el foro podrán inscribirse en las 
ofertas de empleo y, en caso de 
cumplir con los requisitos, par-
ticipar en procesos de selección 
con los responsables de Recursos 

Redacción

DEPORTES

L’Ajuntament d’Alfafar, en colabo-
ración con el Complejo Deportivo 
Municipal SUMA, ha iniciado el 
plazo de inscripción para las ac-
tividades de la Escuela Deporti-
va Municipal de Alfafar del curso 
2021-2022. La oferta se compone 
de nueve modalidades deportivas 
para niños y niñas de 3 a 14 años, 
que se desarrollarán en la franja 
horaria de 17:30 a 19:30h en distin-
tos grupos.  
  Las actividades que se ofertan son 
atletismo, taekwondo, patinaje, 
gimnasia rítmica, baile, fútbol sala, 
psicomotricidad deportiva, balon-
cesto y natación adaptada. En las 
modalidades en las que se oferta 
un rango de edad más amplio (at-
letismo, fútbol sala y patinaje) se 
dividen en dos grupos diferentes 
de edades similares.   

Matrícula
Para formalizar la matrícula se 
debe acudir a la recepción del cen-
tro deportivo, y las familias empa-
dronadas en Alfafar cuentan con 
un periodo preferente de inscrip-
ción, hasta el 19 de septiembre. Las 
inscripciones generales se abrirán 
al público a partir del lunes 20 de 
septiembre. 
  Con la puesta en marcha de la 
Escuela Deportiva Municipal, 
l’Ajuntament d’Alfafar a través de 
su concejalía de Deportes preten-
de ofrecer a las y los más jóvenes 
del municipio la posibilidad de ini-
ciarse en la práctica deportiva du-
rante las tardes y, de esta manera, 
fomentar el desarrollo de valores 
como el esfuerzo, la motivación, 
la cooperación en grupo propio 
de las disciplinas deportivas, así 
como el desarrollo de hábitos de 
vida saludables desde edades tem-
pranas. 

Humanos de diferentes empre-
sas durante el propio evento. Ya 
han confirmado su participación 
empresas como Decathlon, Leroy 
Merlin, Grupo Saona, Musgrave, 
Banco Mediolanum, La Saleta, 
entre otras. 
   Los asistentes, durante el even-
to, disfrutarán de cuatro confe-
rencias en las que podrán mejo-
rar su currículum, obtener pautas 
para enfrentarse a la entrevista 
de trabajo, diferenciarse con su 
marca personal y descubrir cómo 
pueden conectar sus experien-
cias, tanto profesionales como 
personales. Reme Font, Raquel 

Sanz, Carolina San Miguel, Javier 
Alandes y Gema Font serán los 
protagonistas de las Conferencias 
para el éxito. 
   Según la concejala de ADL, Mª 
Dolores Caballero, “tras su can-
celación por la declaración del 
estado de alarma, ahora podemos 
celebrar que llega la segunda edi-
ción del foro empleo, un evento 
que ha demostrado ser una gran 
oportunidad para la inserción la-
boral y la motivación de personas 
en búsqueda activa, ya que en su 
primera edición se realizaron 340 
entrevistas de trabajo y se consi-
guieron 35 contrataciones”. 

ALFAFAR INICIA LA MATRÍCULA 
DE LA ESCUELA DEPORTIVA 
MUNICIPAL 

L’Ajuntament d’Alfafar, junto a la 
concejalía de Deportes y la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
de Alfafar, se han unido para cele-
brar una nueva edición de la Run-
Cáncer el próximo domingo 17 de 
octubre, uno de los eventos solida-
rios y deportivos más importantes 
del municipio que no pudo reali-
zarse en su edición de 2020 por la 
pandemia del covid-19.  Todos los 
beneficios irán destinados a la in-
vestigación contra el cáncer

AECC
ALFAFAR CORRERÁ LA 
RUNCÁNCER EL PRÓXIMO 17 
DE OCTUBRE 

INSCRIPCIONES EN WWW.AESOCUPACIO.ES 
HASTA EL PRÓXIMO 3 DE OCTUBRE 

Imagen de la edición anterior
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L’alcalde d’Aldaia, Guiller-
mo Luján, va acompanyar 
al  president de la Generali-

tat, Ximo Puig, qui va triar el nou 
CEIP «El  Rajolar» d’aquest muni-
cipi per a la inauguració del curs 
escolar 2021/22 en la Comunitat 
Valenciana. Per part del departa-
ment autonòmic d’Educació van 
assistit a aquest acte el conseller 
Vicent  Marzá i el secretari au-
tonòmic Miguel Soler.
  Luján va explicar que aquest 
nou col·legi «és el fruit d’una dè-
cada de lluita conjunta de la co-
munitat educativa de la localitat, 

les famílies i el consistori per a 
aconseguir que aquesta demanda 
històrica del nostre municipi siga 
hui una realitat, així que done les 
gràcies a tots per la seua constàn-
cia i tenacitat», i va agraïr al Puig 
i a Marzà «per atendre les nostres 
peticions des d’aquella prime-
ra reunió que vam mantindre en 
2015 res més arribar a l’alcaldia 
d’Aldaia. No en va, des d’aquella 
primera trobada fins hui hem dit 
adeu als barracons i ara els nos-
tres xiquets i xiquetes gaudeixen 
d’aquest col·legi de primera, així 
que gràcies», ha indicat l’alcalde.
  Rosa Giménez, la directora del 
CEIP, va recordat «les dificultats» 

que han viscut anteriorment, i ha 
llançat “un missatge d’ànim i op-
timisme”, a la comunitat educati-
va i als “vertaders herois, les i els 

LA POSADA EN MARXA DEL CENTRE SUPOSA TANCAR UNA DEMANDA HISTÒRICA DE 
LA POBLACIÓ

El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, inaugura el curs 
escolar en el col·legi El Rajolar 
d’Aldaia

Redacció

Concentració en Aldaia 
per un altre assassinat de 
violència de gènere

L’Ajuntament d’Aldaia es va 
sumar a la condemna d’un 
nou assassinat per violència 

de gènere a la província d’Alacant. 
Es tracta d’una dona de 40 anys 
assassinada presumptament per 
la seua parella el passat 13 de set-
embre. La víctima tenia dues filles 
i un fill menors d’edat.
  Amb la confirmació d’aquest 
cas, el nombre de dones assassi-
nades per violència de gènere a 
Espanya ascendeix a 34 en 2021 i 
a 1.112 des de 2003, quan es van 
començar a recopilar dades. El 
nombre de menors orfes i òrfenes 
per violència de gènere ascendeix 
a 19 en 2021 i a 323 des de 2013.

 El telèfon 016, les consultes en 
línia a través de l’email 016-onli-
ne@igualdad.gob.es i el canal del 
WhatsApp en el número 600 000 
016, continuen funcionant amb 
normalitat les 24 hores, tots els 
dies de la setmana. En el 016 es 
pot demanar assessorament sobre 
els recursos disponibles i els drets 
de les víctimes de violència de gè-
nere, així com assessorament jurí-
dic de 8 h a 22 h tots els dies de la 
setmana, amb atenció en 52 idio-
mes i un servei adaptat a possibles 
situacions de discapacitat.
  En una situació d’emergència es 
pot telefonar al 112 o als telèfons 
d’emergències de la Policia Nacio-
nal (091) i de la Guàrdia Civil (062)

Redacció

Concentració 800 niños y niñas participan en el 
Campus de verano 2021 de Aldaia 

El Campus de Verano de Al-
daia llegó a su fin después 
de dos meses y medio de 

actividad frenética y con una gran 
acogida. Más de 800 niños y niñas 
de entre 3 a 15 años de la locali-
dad han apostado por pasar el 
verano divirtiéndose y haciendo 
deporte en el Polideportivo Mu-
nicipal.
  Este año las familias de Aldaia 
han podido disfrutar del Campus 
también en agosto. La propuesta 
de ampliar un mes más ha sido un 
éxito en cifras, más de 100 niños 
y niñas por quincena. La inicia-
tiva ha sido una alternativa para 
los vecinos y vecinas que dada la 
situación sanitaria han elegido 
disfrutar del periodo estival en la 
localidad.

  “Después de un año de incerti-
dumbre, teníamos la obligación 
de trabajar por una oferta de ac-
tividades segura y durante todo 
el verano destinada a los más pe-
queños de la localidad” declara 
Marta Romeu, regidora de Edu-
cación e Instalaciones Deportivas 
del Ayuntamiento de Aldaia.
  La gran novedad de la oferta mu-
nicipal ha sido la apuesta por la 
educación, combinando la pro-
gramación deportiva tradicional 
con actividades lúdicas destina-
das a perfeccionar el inglés, la 
introducción al chino, deportes 
inclusivos o refuerzo educativo. 
En esta edición, que se ponía en 
marcha el 26 de julio, tampoco ha 
faltado las aclamadas actividades 
acuáticas y días de piscina.

Grupos burbuja
La seguridad del alumnado y del 
personal ha sido una prioridad 
en esta edición: grupos burbuja 
de máximo 12 niños y niñas, to-
mada de temperatura, entradas y 
salidas escalonadas, desinfección 
continuada de las instalaciones, 
todas las medidas necesarias por 
que los participaron aprendieron 
y divirtiéndose de una forma se-
gura.
  El Campus de Verano vuelve a 
ser un año más la opción más ele-
gida entre las familias de Aldaia 
por la amplia programación de 
actividades y las posibilidades de 
conciliación familiar que ofrece 
como el servicio de tempranera, 
el comedor o la ampliación de 
servicio durante todo el agosto.

Imagen del campus

LAS FAMILIAS HAN PODIDO DISFRUTAR DEL CAMPUS TAMBIÉN EN AGOSTO

Ximo Puig: “Amb la tornada 
al col·le s’inicia un curs que 

simbolitza la recuperació

escolars». 

Curs escolar
  Per part seua, el president Puig 
va voler remarcar «la gran faena» 
que van realitzar el passat curs 
totes les parts implicades «en el 
bon desenvolupament d’un curs 
molt complicat marcat per la pan-

dèmia». «Pares, mares, famílies, i 
sobretot l’alumnat, han demostrat 
que els centres escolars són dels 
llocs més segurs per a estudiar i 
per a treballar. Enhorabona a tots 
i totes», ha assenyalat Puig, qui va 
finalitzar destacant que amb la 
tornada al col·le s’inicia “un curs 
que simbolitza la recuperació”.

Visita del President i el Conseller a la població
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Aldaia ha acogido la presen-
tación del nuevo servicio 
Joves.sex dentro de la Xarxa 

Joves.net
  En el acto de presentación, cele-
brado en el Centro Cultural Ma-
tilde Salvador, han participado el 
presidente de Xarxa Joves.net y 
concejal de juventud del ayunta-
miento de Aldaia, Sergio Gómez; 
el director general del Institut Va-
lencià de la Joventut (IVAJ), Jesús 
Martí; el coordinador de la Ofici-
na d’Acció Comunitària en Salut 
(OVACS), Joan Quiles, así como 
Raquel Hurtado y Ana Isabel Pon-
ce, de la Federación de Planifica-
ción Familiar Estatal (FPFE) y res-
ponsables de la implementación 
del servicio.
  El programa está dirigido a jó-
venes de entre 12 y 30 años de los 
municipios de Alaquàs, Albal, Al-
daia, Almussafes, Barri del Crist, 
Benetusser, Catarroja, Godella, 
Manises, Mislata, Moncada, Pai-

porta, Paterna, Picanya, Picassent, 
La Pobla de Farnals, Quart de Po-
blet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent y 
Xirivella.
  Un nuevo recurso al servicio del 
bienestar de las personas jóvenes, 
que permitirá resolver las dudas 
de miles de adolescentes y jóvenes.
  De lunes a viernes, de 18 a 20 ho-
ras, habrá un servicio de atención 
teléfonica u online, que facilitará 
la comunicación confidencial de 
los jóvenes con sus asesores. Ana 
Isabel Ponce será la encargada de 
responder las dudas, inquietudes 
y preocupaciones desde su expe-
riencia como psicóloga y sexóloga.
  El director del IVAJ ha destacado 
el trabajo que se está realizando 
para el bienestar emocional de las 
personas jóvenes, «donde la salud 
psicoafectiva desempeña un papel 
fundamental».
  Martí ha indicado que se va a ini-
ciar este programa con la Xarxa 
Joves.net, «que reúne a 22 munici-

UN NUEVO RECURSO AL SERVICIO DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS JÓVENES, QUE PERMITIRÁ RESOLVER LAS DUDAS 

Se presenta el nuevo servicio para la juventud Joves.sex

Acto de presentación

Aldaia fallera en imatges

pios y cuya experiencia en progra-
mas piloto innovadores como el de 
corresponsales juveniles o itinera-
rios de igualdad han demostrado 
su eficacia».

Nuevos retos
Jesús Martí ha manifestado que se 
trata de «un nuevo reto sobre se-

xualidad, recursos anticonceptivos 
y salud psico-afectiva para ofrecer 
atención directa, actividades y 
campañas específicas para jóve-
nes, grupos de estudiantes, jóve-
nes que participan en actividades 
formativas para la inserción social 
y profesional como Jove Oportu-
nitat o asociaciones juveniles y de 

ocio educativo». 
«Desde el IVAJ confiamos en este 
programa piloto y que con la cola-
boración de municipios y manco-
munidades pueda hacerse extensi-
vo a todo el territorio dentro de la 
Estrategia Valenciana de Juventud 
y la municipalización de los servi-
cios», ha afirmado.

Les Falles 2022 d’Aldaia arrancaren amb la tradicional ’Demanà’ on es van confirmar les Falleres Majors de 
les pròximes festes 2022 la xiqueta Arantxa Hermosilla i Folgado i Laura Moruno i Samper.

Indult del foc del Ninot Major de les Falles d’Aldaia 2021. Imatge del costat, indult del foc del Ninot Infantil  
de les Falles infantils 2021 d’Aldaia
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Tesa farà un concert a la població

EL PERSONAL TÈCNIC MUNICIPAL S’HA COORDINAT AMB ELS QUATRE 
COL·LEGIS I L’INSTITUT DE CATARROJA QUE S’HAN ADHERIT A LA INICIATIVA

Arranca a Catarroja el 
Projecte 50/50 d’eficiència 

energètica escolar

L’Ajuntament de Catarroja, 
a través de la regidoria de 
Medi Ambient, està ultimant 

el projecte 50/50. Es tracta d’una 
iniciativa que permet empoderar 
als centres educatius participants 
en matèria d’eficiència energètica, 
amb els beneficis que això com-
porta, tant referent a la reducció 
del consum com en el que concer-
neix l’estalvi econòmic.
   En el cas de Catarroja, han sigut 
cinc centres els que s’han adherit 
a la iniciativa 50/50. D’aquesta 
manera, durant el curs escolar 
els centres educatius participants 
posaran en pràctica tota una sè-
rie d’hàbits que els permetrà 
aconseguir un estalvi determinat. 
Aqueix estalvi es divideix en dues 
meitats: una d’aqueixes parts es 
retorna als col·legis participants 
en forma de subvenció directa 
perquè la utilitzen com conside-
ren més convenient per a la seua 
comunitat educativa; l’altra mei-
tat, l’Ajuntament la reinverteix en 
projectes per a reduir el consum i 
millorar l’eficiència energètica de 
les escoles, a partir de les incidèn-
cies identificades pels equips par-
ticipants en cada col·legi.
   “El 50/50 és un projecte molt in-
teressant que permet sensibilitzar 

Redacció

El Pleno del Consell ha aprobado 
los decretos de creación de dos 
escuelas de Infantil de primer ci-
clo, de titularidad de la Generali-
tat, en las localidades de Xirivella 
y Alcàntera de Xúquer. Para ello, 
ambos ayuntamientos pondrán a 
disposición de la Generalitat un 
edificio de su propiedad para la 
instalación de estas escuelas.
Tras los estudios de planificación 
educativa y los análisis de las ne-
cesidades, se ha considerado con-
veniente la creación de estos dos 
nuevos centros, para que se cubra 
la demanda del primer ciclo de 
Educación Infantil, en estas locali-
dades, y de este modo se garantice 
una escolarización en las mejores 
condiciones posibles a este alum-
nado.
El centro de Xirivella, denomina-
do ‘Mestra Cati Alonso’, tiene una 
capacidad de 88 plazas escolares 
y 6 unidades de Educación Infan-
til de primer ciclo y un maestro o 
maestra de Educación Infantil y 8 
educadores. 
La creación de la escuela de Edu-
cación Infantil en Xirivella cuenta 
con una inversión de 375.382 eu-
ros de la Conselleria en estos cen-
tros públicos del tramo 0-3 años 
para este curso escolar que asegu-
ra el funcionamiento de estas dos 
escuelas infantiles gratuitas de la 
Generalitat.

XIRIVELLA
EL CONSELL APRUEBA UNA 
ESCUELA INFANTIL PARA 88 
ESCOLARES

a les comunitats educatives i les 
famílies a través dels més xicotets 
i les més xicotetes. D’una forma 
molt pràctica aprenen com reduir 
el consum de llum i aigua i els be-
neficis els veuen immediatament 
en els seus propis centres edu-
catius, amb millores que es po-

den dur a terme gràcies a l’estalvi 
aconseguit”, ha explicat Elisa Gi-
meno, regidora de Medi Ambient.
   Gràcies al treball de l’alumnat 
s’espera que en el present curs 
els 5 centres educatius de Ca-
tarroja puguen estalviar aigua, 
energia i deixen d’emetre una 

gran quantitat de diòxid de car-
boni a l’atmosfera. Ara, la posada 
en marxa d’aquest treball depén 
d’ells, i segur que va a bon acabe 
per l’interés del cos docent i la im-
plicació de les associacions parti-
cipants, així com personal tècnic 
municipal.

Amb l’objectiu de tornar poc a poc 
a la normalitat, des de la Regidoria 
d’Igualtat s’ha celebrat una reunió 
amb les Associacions de dones del 
municipi les quals, a més de conèi-
xer la situació i la realitat de cadas-
cuna d’elles a conseqüència de la 
Covid19, se’ls ha informat sobre 
la convocatòria de subvencions 
d’activitats que s’obrirà el pro-
per mes d’octubre. A més d’estes 
qüestions, des de la Regidoria s’ha 
convidat a les associacions a tin-
dre la necessitat i a trobar el desig 
de reprendre amb més força si cap 
el treball conjunt amb l’objectiu 
d’unir esforços i crear sinergies 
entre les associacions i les dones 
del municipi en pro de la igualtat i 
la prevenció de la violència contra 
les dones. 
  La regidora de l’àrea d’Igualtat, 
Belén Bernat, qui va estar present 
a la cita amb els col·lectius, va ma-
nifestar que, “Si bé la situació de 
pandèmia ha suposat un situació 
de crisi mundial, volem que en es-
tos moments on les xifres són més 
favorables per a una desitjada nor-
malitat, re definir i construir les 
nostres aliances”.

PICASSENT
LA REGIDORIA D’IGUALTAT 
DE L’AJUNTAMENT INICIA EL 
CURS 2021/2022

Quart de Poblet activa el 
punt de càrrega 
per a vehicles elèctrics

Quart de Poblet va inau-
gurar la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat amb 

l’activació del punt de càrrega per 
a vehicles elèctrics. L’alcaldessa, 
Carmen Martínez, va entregar als 
veïns i veïnes del municipi les pri-
meres targetes que permeten uti-
litzar els carregadors de manera 
gratuïta i controlada.
     La localitat juga en la Cham-
pions de les localitats que apos-
ten per la reducció de la petja-
da de carboni i la cura del Medi 
ambient. Per això, el Ple de 
l’ajuntament va aprovar per una-
nimitat el Reglament Regulador 
de l’Ús dels punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics. Quan 
s’han complit els tràmits legals 
s’ha posat en funcionament la 

instal·lació del carrer Reverendo 
Pare José Palacios.
  En aquest punt es podran ca-
rregar fins a dos vehicles al ma-
teix temps. A més, aquest tipus 
d’instal·lacions és el més deman-
dat pels usuaris dels cotxes elèc-
trics ja que permet realitzar una 
càrrega completa de la bateria 
en menys d’una hora. És a dir, 
és de càrrega ràpida (encara que 
depén també del tipus i capacitat 
de bateria que tinga el cotxe). En 
concret, aquest tipus de carrega-
dor és de 50 kW del tipus trio amb 
un CHAadeMO i un CCS (Corrent 
Continu) i un AC (Corrent Al-
tern).

Nou punt de recàrrega
En breu, la localitat comptarà 

Targetes

INICIATIVA COFINANÇADA AMB FONS EUROPEUS 

amb un altre centre de recàrre-
ga. L’Ajuntament de Quart de Po-
blet assumeix d’aquesta manera 
el compromís de promoure una 
mobilitat urbana sostenible, res-
pectuosa amb el medi ambient i 
fomenta els mitjans de transport 
que redueixen el consum de com-
bustibles fòssils contaminants.

Vehicle elèctric
Molts conductors no s’atreveixen 
a fer el pas de comprar un vehicle 
elèctric precisament per la falta 
de punts de càrrega. 
  Bartolomé Nofuentes, regi-
dor de Mobilitat, assenyala que 
d’aquesta manera es contribueix 
a acabar amb “el llucet que es 
mossega la cua. No hi ha infraes-
tructura perquè no hi ha parc de 
vehicles i no hi ha parc de vehi-
cles perquè no hi ha infraestruc-
tura”. 
  L’estratègia de Quart de Poblet 
està alineada amb l’estratègia na-
cional i europea, que destina més 
de 13.000 milions d’euros per a 
fomentar la mobilitat sostenible. 
Pocs municipis han desenvolupat 
ordenances en aquest aspecte. 
Alguns tenen centres de càrrega 
però no una normativa que les 
regule. 
  El text, aprovat per tots els grups 
amb representació municipal, es-
tableix que l’usuari puga recarre-
gar el cotxe de manera gratuïta i 
controlada. 
   És a dir, el propietari del vehicle 
haurà de sol·licitar a l’ajuntament 
de Quart de Poblet una targeta 
que permetrà utilitzar el carre-
gador i regularà la periodicitat de 
les recàrregues.

Con motivo del Día Mundial del 
Alzheimer, Quart de Poblet ha 
intensificado las actividades que 
realizan de forma habitual y ha 
organizado varios talleres para vi-
sibilizar, sensibilizar y concienciar 
sobre esta enfermedad.
  Mantener activa la mente es fun-
damental para ralentizar el avance 
de esta enfermedad neurodege-
nerativa. El primer taller progra-
mado es el de los Recuerdos, la 
Reminiscencia, impartido por el 
psicólogo de la Unidad de la Me-
moria, Francisco Berjano y dirigi-
do a las personas usuarias del ta-
ller de Estimulación Cognitiva. 
   El miércoles 22 Atenzia impartirá 
un Taller de Risoterapia, en el cau-
ce del Río Turia a las 10:00h.  
  El jueves 23 a las 18:00 se realizará 
la charla “¿Cómo detectar las pri-
meras señales de alarma en una 
persona?”. 
   El sábado 25 se realiza una Jorna-
da de Ajedrez y Juegos Mentales, 
impartido por Quart per l´Esport 
y la Asociación Impuls.  Además, 
en la Biblioteca pública municipal 
hasta se ha dedicado un espacio 
al Alzheimer y se puede encontrar 
juegos de la memoria, novelas, pe-
lículas e incluso libros infantiles 
donde lo abordan. 
El Ayuntamiento, como novedad, 
repartirá entre las personas mayo-
res un imán que recoge los núme-
ros de teléfono de referencia para 
consultar en caso de emergencia.  

QUART DE POBLET
PREVENCIÓN Y  
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL ALZHEIMER 

Reunió a l’Ajuntament
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L’ACTUACIÓ PER A ACABAR AMB ESTE PUNT NEGRE SUPOSA 
UNA INVERSIÓ DE 350.000 EUROS 

La Diputació inicia les obres de 
la nova rotonda de la carretera de 
Picanya al seu pas per Paiporta

La Diputació de València ha 
iniciat les obres que posaran 
fi al punt negre que existia 

fins ara en la carretera CV-406, 
que unix els municipis de Bene-
tússer i Torrent, al seu pas per 
Paiporta, concretament en la in-
tersecció amb la carretera de Pi-
canya. Per a això es construirà una 
glorieta que substituïsca a l’actual 
encreuament en forma de T. Els 
treballs tindran una duració esti-
mada de quatre mesos, i la inver-
sió per a la seua execució ascendix 
a 350.000 euros.

   L’àrea de Carreteres que dirigix el 
diputat Rafa García atén així una 
reivindicació històrica dels veïns 
de Paiporta. Es tracta d’un pas 
que suporta una elevada quan-
titat de trànsit diari, pròxim als 
10.000 vehicles, la qual cosa unit 
a l’elevat trànsit per als vianants a 
conseqüència de l’entorn urbà en 
el qual es troba, i a la velocitat in-
adequada a la qual circulen molts 
vehicles, ho convertix en un punt 
de concentració d’accidents. Se-
gons l’ajuntament, és considerat 
un dels punts més conflictius del 

municipi.
   En este sentit, l’alcaldessa de Pai-
porta, Maribel Albalat, ha indicat 
este dilluns que per al consistori 
que dirigix “és una prioritat ga-
rantir la seguretat de les veïnes i 
veïns”, per la qual cosa agraïx a la 
Diputació “l’execució d’una ro-
tonda que contribuirà a solucio-
nar els problemes que genera este 
punt negre en la població”.
  L’alcaldessa ha visitat les obres 
al costat del responsable de l’àrea 
provincial d’Infraestructures i Ca-
rreteres, Rafa García, qui consi-

SANIDAD

El 21 de setembre es va com-
memorar el Dia Mundial de 
l’Alzheimer, una malaltia que 
necessita molt suport; tant 
les persones que la pateixen 
com els familiars que s’ocupen 
d’acompanyar al malalt al llarg 
d’aquesta dura malaltia.    Per 
això associacions com de la que 
parlarem a continuació són tan 
necessàries.
   Fa tres anys va nàixer a Cata-
rroja AFAC (Associació de Fami-
liars de malalts d’Alzheimer i al-
tres demències de Catarroja) ells 
s’ocupen de l’atenció tant dels 
malalts com dels seus familiars. 
L’associació que té la seua seu en 
el baix A del carrer Almería núm. 
9, realitza al llarg de tot l’any ta-
llers, xarrades i assessorament al 
malalt i al seu entorn.
  Des de l’AFAC s’ocupen de 
l’atenció dels malalts i famí-
lies dels municipis de Silla, Al-
càsser, Picassent, Beniparrell, 
Albal, Catarroja, Massanassa, 
Benetússer, Sedaví i Alfafar. És 
una associació federada a nivell 
comunitari i nacional, pertan-
yent a la Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars de 
Persones amb Alzheimer (FEVA-
FA) i a la Confederació Espanyo-
la d’Alzheimer (CEAFA).
   Amb motiu del Dia Mundial 
d’aquesta malaltia neurodege-
nerativa han preparat una set-
mana d’activitats. És fonamental 
donar a conéixer els problemes 
derivats d’aquesta malaltia i la 
prevenció, diagnòstic i infor-
mació són fonamentals a l’hora 
de millorar la qualitat de vida 
dels pacients i les seues famí-
lies. Amb la posada al carrer de 
taules informatives han acostat 
la malaltia i la seua associació 
a la gent. Enguany s’han unit a 
la seua lluita, alumnes de l’IES 
Berenguer Dalmau de Catarroja, 
que van col·laborar posant una 
taula informativa.
  Destaquem que’l dia 21 pen-
jaren del balcó de l’Ajuntament 
una pancarta i llegiren un ma-
nifest.

AFAC CATARROJA 
COMMEMORA EL DIA 
MUNDIAL DE L’ALZHEIMER

dera este projecte “absolutament 
necessari per a millorar la segu-
retat viària en el terme municipal 
de Paiporta, per la qual cosa con-
tinuem donant continuïtat a una 
de les nostres prioritats, que és 
fer més segures les carreteres de 
la província actuant en esta mena 
de punts conflictius amb elevada 
sinistralitat”.

Detalls de l’obra
Els treballs projectats, resultat 
d’un procés de diàleg fluid entre 
els responsables i el personal tèc-
nic de l’Ajuntament de Paiporta 
i la Diputació, consistixen en la 
substitució de la intersecció en T 
existent en l’encreuament de la 
CV-406 i el carrer Carretera de Pi-
canya per un anell central que for-
ma la glorieta, juntament amb tres 
ramals que accedixen a la mateixa 
rotonda.
  A més s’ha projectat un anell per 
a vianants i ciclistes al voltant de 
la glorieta, que donarà continuïtat 
a l’itinerari per als vianants actual 
en la zona urbana i al ciclista en 
un futur pròxim.

La Regidoria d’Igualtat 
de Paiporta organitza una 
fireta de dones artesanes

La Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Paiporta or-
ganitza el pròxim 25 de juny, 

a la plaça Major, una Fireta de Do-
nes Artesanes. L’esdeveniment, 
enfocat a servir de suport a 
dones creadores baix el lema 
‘Creant sororirtat’, comptarà amb 
il·lustradores, dissenyadores de 
roba, joieria, bosses, comple-
ments, punt, cosmètica natural, 
massatges terapèutics i una de-
mostració i taller de boixets i pat-
chwork.
  A més, la fireta es completarà 
amb les actuacions de la batucada 
Punkadeira i de la rapera Tesa, que 
animaran l’ambient de la plaça 
Major al llarg del matí. L’accés a 
l’esdeveniment, que se celebrarà 
entre les 10.00 i les 14.00 hores, 
serà lliure.
  La Fireta de Dones Artesanes té 
com a objectiu «visibilitzar i posar 
en valor a les dones que es dedi-
quen a la creació d’artesania», ha 
explicat la regidora d’Igualtat de 
Paiporta, Esther Coronado, que ha 
afegit que «en el context actual, en 

què els esdeveniments on poden 
vendre els seus productes s’han 
vist afectats per les restriccions 
sanitàries, encara cobra més sen-
tit donar-los suport i oferir-los un 
espai on mostrar els seus produc-
tes».
Per a Coronado, «les dones ne-
cessitem que se’ns visualitze en 
tots els àmbits de la vida, i un dels 
més importants és el de la crea-
ció artística, per això volem donar 
una mostra del que som capaces 
d’oferir» en una fireta que «naix 
amb pretensió de tindre conti-
nuïtat i d’establir-se com una data 
fixa per a les dones creadores de 
Paiporta, de la comarca i del País».
 La Concejalía de Igualdad de Pai-
porta organiza una ‘fireta’ de mu-
jeres artesanas
El acontecimiento se celebrará el 
25 de septiembre y contará con 
ilustradoras, diseñadoras de ropa, 
joyería, bolsas, complementos, 
punto, cosmética natural y talle-
res. La programación se comple-
tará con el concierto de Tesa y la 
actuación de la batucada Punka-
deira.

Redacción

L’ESDEVENIMENT SE CELEBRARÀ EL 25 DE 
SETEMBRE I COMPTARÀ AMB IL·LUSTRADORES,  

DISSENYADORES DE ROBA O EL CONCERT DE TESA

Tesa farà un concert a la població
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INSTALAN NUEVOS PUNTOS DE RECARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Torrent avanza en 
el plan de movilidad 

sostenible 

El Ayuntamiento de Torrent 
refuerza su compromiso 
con el Plan de Movilidad 

Sostenible y pone en marcha 
cuatro nuevos puntos de recarga 
para coches eléctricos.
  Estas actuaciones están coor-
dinadas por la concejalía de 
Movilidad del ayuntamiento, 
que ha encargado a la empresa 
Pavapark la instalación y puesta 
en marcha de los nuevos puntos 
de recarga, con un contrato por 
importe de 24.186,06 €, y que 
cuenta con la cofinanciación de 
los fondos FEDER y enmarcada 
dentro de la estrategia EDUSI.
  “Con la puesta en marcha de es-
tos 4 nuevos puntos de recarga, 
seguimos apostando por un To-
rrent más sostenible, más ecoló-
gico y saludable, gracias al com-
promiso de este ayuntamiento 
con el plan del vehículo eléctrico 
y la implantación de puntos de 
recarga en la localidad que fa-
ciliten a la ciudadanía el uso de 
vehículo con cero emisiones”, 
explica el concejal de Movilidad, 
Raúl Claramonte. En este mismo 
sentido, con la instalación de 
estos nuevos puntos de recarga 
y el plan de renovación del par-

que móvil municipal, el concejal 
de movilidad y transporte añade 
que el gobierno municipal ha 
dado “un paso más en nuestra 
gestión de la movilidad sosteni-
ble en la ciudad, al tiempo que 
convertimos a Torrent en un re-
ferente en cuanto a políticas de 
cero emisiones”.

Puntos de recarga
En cuanto a los puntos de recar-
ga, la ciudad disponía hasta el 
momento de tres puntos que ya 
estaban en funcionamiento, en 
las dependencias municipales 
de la Policía Local y de la Bri-
gada de Obras, más otro de uso 
público en la Plaza de la Unión 
Musical. 
   A estos se suman ahora estos 
cuatro nuevos puntos de recar-
ga, ubicados en la calle Rajolers, 
s/n –en el polígono industrial del 
Mas del Jutge-; en la calle Ga-
briela Mistral, 1 –en las inmedia-
ciones de la carretera de Torrent 
a Picanya-; en la calle Virgen de 
la Soledad, 30 –junto a las insta-
laciones de la Universidad Ca-
tólica-; y en la Avenida al Vedat, 
182 –frente al centro comercial 
Las Américas-.

Nuevo punto de recarga

Torrent aposta per l’arreplegada 
selectiva de residus amb la 
implantació del contenidor marró

L’Ajuntament de Torrent, 
en la seua aposta pel Medi 
Ambient i per continuar in-

novant en el sector de gestió de 
residus de la ciutat, ha presentat 
un projecte d’instal·lació de con-
tenidors per a la recollida de res-
tes orgàniques. A més dels nous 
contenidors intel·ligents, aquesta 
actuació s’ha complementat amb 
una campanya d’informació a la 
ciutadania porta a porta sobre 
l’ús dels contenidors marrons i els 
avantatges que se’n deriven.
   L’objectiu bàsic, tant de la cam-
panya d’informació ‘Donem vida 
a l’orgànica’ com de la instal·lació 
dels nous contenidors, que seran 
als carrers de Torrent a partir de 
la setmana vinent, és millorar el 
servei de recollida de fem i facili-
tar al ciutadà el depòsit dels resi-
dus en els contenidors orgànics. 
Però, a més, es pretén fer una 
mica de pedagogia per a buscar 
la col·laboració dels veïns, ja que 
també s’ha iniciat el repartiment 
porta a porta d’uns fullets expli-
catius en els quals s’informa dels 
avantatges mediambientals que 
aquestes pràctiques comporten i 
es donen claus per al bon ús dels 
nous contenidors. D’igual mane-
ra, s’ha elaborat un vídeo explica-
tiu en el qual es donen les claus de 
com fer una correcta selecció dels 
residus orgànics i el reciclatge pos-
terior, i s’ha iniciat paral·lelament 
una campanya informativa en 
opis i xarxes socials municipals. A 
més, s’està repartint als veïns i veï-
nes un poal per a matèria compos-
table i un paquet de 20 bosses per 
a aquesta finaltat.
  La regidora de Gestió de la Ciutat, 
Inma Amat, explica que “aquests 
canvis en els contenidors de restes 
orgàniques s’engloben en el pla 
local de gestió de residus que el 
govern municipal ha implementat 
amb la finalitat de millorar i reno-

var els serveis públics, per a així, 
donar continuïtat a les millores 
que s’han iniciat recentment a la 
ciutat, però també amb l’objectiu 
de crear entre la ciutadania una 
consciència de conservació me-
diambiental, ja que amb la seua 
participació en aquestes iniciati-
ves, els mateixos veïns s’impliquen 
en el procés de reciclatge”.
   El pla d’instal·lació dels nous 
contenidors intel·ligents s’ha ela-
borat a partir dels resultats arre-

plegats en les proves pilot que es 
feren durant els mesos precedents, 
proves en què es van dividir les zo-
nes d’arreplega de residus segons 
el volum de matèria orgànica que 
es generava; d’una banda, zones 
amb instal·lacions productores de 
grans quantitats de residus orgà-
nics, com ara mercats, col·legis i 
zones amb alta densitat de locals 
de restauració, on es va compro-
var el funcionament de paràme-
tres com el volum de fem que es 
genera; i d’altra banda, les zones 
residencials, on es van estudiar 
altres paràmetres com el nombre 
d’obertures del contenidor o la fre-
qüència d’ús per part del veïnatge. 
Les dades obtingudes en aquestes 
proves han permés determinar les 
necessitats específiques de cada 

zona, amb la qual cosa el servei de 
recollida de residus podrà adap-
tar-se a aquestes necessitats per a 
ser més eficient.
  Així, en una primera fase del 
pla d’implantació del conteni-
dor marró, s’ha seleccionat l’àrea 
compresa entre la plaça del Bisbe 
Benlloch i el carrer de Sant Fer-
mí, i s’ha delimitat als costats per 
Camí Reial i l’avinguda al Vedat, 
on s’instal·laran un total de 160 
contenidors marrons. En aques-
ta fase, es té previst visitar vora 
18.300 habitatges per a informar 
sobre el nou programa de recolli-
da de residus.

Reciclar té premi
Per a fer ús d’aquests contenidors 
caldrà descarregar-se l’aplicació 
Civiwaste en el telèfon mòbil (dis-
ponible tant per a Android com 
per a iOs), en la qual s’obté un codi 
que identifica cada vivenda -en 
cas de no poder accedir a aquest 
sistema es facilitarà una targe-
ta magnètica intel·ligent- amb la 
qual es podran obrir i tancar els 
contenidors de residus orgànics. 
A més, durant les primeres sis 
setmanes que dura la campanya 
informativa i d’implantació del 
cinqué contenidor, els veïns i veï-
nes que facen bon ús d’aquesta 
nova manera de reciclar, podran 
optar a algunes de les tres targetes 
de 50 euros per a consumir en el 
comerç local, que setmanalment 
sortejarà l’Ajuntament de Torrent 
en col·laboració amb Idea’t.

Redacción

L’Ajuntament posa en 
marxa la campanya 
informativa ‘Donem 

vida a l’orgànica’ porta 
a porta sobre l’ús dels 

nous contenidors orgànics 
intel·ligents
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Torrent comptarà amb una 
nova Llançadora Connecta 

Ocupació

“Llançadores Connecta Ocu-
pació” és un programa gratuït 
d’orientació laboral per a aju-

dar i guiar a persones en situa-
ció de desocupació a reactivar la 
seua cerca de treball amb noves 
tècniques i eines, reforçant les 
competències transversals i digi-
tals. Els seus participants assisti-
ran a sessions virtuals i presen-
cials; comptaran amb el suport i 
l’assessorament d’especialistes per 
a aprendre a realitzar un itinerari 
integral de cerca d’ocupació, ac-
tualització de currículum, simula-
ció d’entrevistes de treball i con-
tacte amb empreses.
  Poden participar homes i dones 
en situació de desocupació, amb 
edats compreses entre els 18 i 
els 60 anys; amb qualsevol nivell 
d’estudis i procedents de qualse-
vol sector laboral, amb o sense 
experiència prèvia. Les persones 
interessades a participar dispo-
sen fins al 8 d’octubre per a rea-
litzar la seua inscripció en la web 
www.lanzaderasconectaempleo.
es. També poden fer-ho de ma-
nera presencial, en dependències 
d’Idea´t (carrer València, 42) en 
horari de 9 a 14 hores; sol·licitant 
cita prèvia en el telèfon 96 111 18 
68. La iniciativa està impulsada 
per Fundació Santa María la Real 
i Fundació Telefònica, amb el co-
finançament del Fons Social Euro-
peu, i la col·laboració de l’empresa 
pública Idea´t de l’Ajuntament de 
Torrent, Fundació Santa María la 
Real i Fundació Telefònica impul-
sen a l’octubre 16 noves Llança-
dores Connecta Ocupació en 16 
ciutats de 8 Comunitats, entre les 
quals figura Torrent. Per a això es 
compta amb el cofinançament del 
Fons Social Europeu (a través del 
programa operatiu POISES) i la 
col·laboració d’Idea’t, empresa pú-
blica de l’Ajuntament de Torrent.

Perfil de les destinatàries
La Llançadora Connecta Ocupa-
ció de Torrent començarà a la fi 
d’octubre i estarà operativa fins a 
finals de març de 2022, oferint de 
manera gratuïta orientació laboral 
i assessorament per a persones en 
atur o desocupació. Poden partici-
par homes i dones en situació de 
desocupació, amb edats compre-
ses entre els 18 i els 60 anys. Poden 
tindre qualsevol nivell d’estudis 
(ESO, Formació Professional, Ba-
txillerat, Universitat, Màster, etc.) 
i procedir de qualsevol sector pro-
fessional, amb o sense experiència 
prèvia.

En línia o presencial
Les persones participants es re-
uniran diversos dies a la setma-
na de manera virtual (a través de 
diferents aplicacions informàti-
ques) i de manera presencial, en 
instal·lacions cedides gratuïta-
ment per l’Ajuntament, on es 
comptarà amb totes les mesures 
d’higiene, seguretat i distància so-
cial requerides. No obstant això, 
el programa podrà passar a un 
format totalment en línia si així es 
requereix per la situació de la pan-
dèmia.

Activitats
Comptaran amb l’assessorament 
d’especialistes en orientació labo-
ral, eines digitals i contactes amb 
empreses, que els guiaran per a 
millorar la seua ocupabilitat i per-
seguir la seua inserció. D’aquesta 
manera, realitzaran dinàmiques 
d’intel·ligència emocional per a 
aprendre a desenvolupar un pla 
de prospecció laboral i focalitzar el 
seu objectiu professional; actualit-
zació de currículums i simulacions 
d’entrevistes de treball; mapes 
d’ocupabilitat i contactes amb em-
preses.

Redacció

Torrent vive un fin de semana 
festivo con los actos de la Semana 

Europea de la Movilidad
UN PASEO EN BICI POR LA CIUDAD, LA ‘BICINOCHE CON LAS ESTRELLAS’ 

El pasado fin de semana ha traí-
do a Torrent una serie de ac-
tividades organizadas por la 

concejalía de Movilidad y Transporte 
del ayuntamiento, con la colabora-
ción del colectivo Soterranya, quienes 
se encargaron de dar vida a estas ac-
tividades lúdicas y recreativas que fo-
mentan entre la ciudadanía prácticas 
de movilidad sostenible.
   Se comenzó el sábado con un paseo 
en bici por un circuito urbano de casi 
tres kilómetros que llevó a los parti-
cipantes hasta el aparcamiento del 
Centro Comercial Las Américas de 
Torrent, donde al final se sortearon un 
patinete eléctrico y una bicicleta. El 
sorteo corrió a cargo de Mibisi, y fue 

su gerente, Isabel Espinós, quien en-
tregó el premio acompañada del con-
cejal de Movilidad, Raúl Claramonte, 
que por su parte ha querido agrade-
cer expresamente la participación 
de todos los torrentinos y torrentinas 
“a esta convocatoria para reivindicar 
este medio de transporte alternativo 
y a favor de la movilidad sostenible, 
destacando, asimismo, la organiza-
ción y colaboración de los agentes de 
la Policía Local, quienes han hecho 
posible que estos actos del fin de se-
mana se hayan desarrollado con éxito 
y hayamos podido disfrutar en nues-
tra ciudad de una jornada especial”. 
Un total de 91 vecinos y vecinas par-
ticiparon en esta ruta en bici, que fue 
amenizada durante el trayecto por la 

batucada de Adisto, la Asociación de 
Discapacitados de Torrent.

Ciclopaseo
El programa de actividades continuó, 
ya por la tarde-noche, con la ‘Bicinit 
als estels’, un ciclopaseo que finalizaba 
en el parque Santa Ana de Albal con 
una sesión de observación astronó-
mica, a cargo de Astro Torrent. 
Finalmente, la ciudad de Torrent pre-
senció el domingo un concierto de 
violín en bici adaptada que recorrió 
el paseo de la avenida para deleitar 
a vecinos y vecinas con el concierto 
“Torrent a escala humana”, a cargo 
de Nehir Akansu y Carmen Ramón, 
y organizado por Bici Sense Edat y el 
Col·lectiu Soterranya.

Redacció

Torrent conmemora el 
XXX Aniversario de los 
Amigos de Andalucía 

La Asociación de Amigos de la 
Cultura Andaluza de Torrent 
ha celebrado una gala con 

motivo de la conmemoración del 
XXX Aniversario de la Federación 
de Entidades Culturales Andalu-
zas en la Comunidad Valenciana 
(FECACV).

Tras una recepción de invitados y 
autoridades, se ofreció una comi-
da para celebrar el aniversario de 
la asociación, a la que siguió la en-
trega de premios conmemorativos 
a la presidenta y las reinas. (Foto: 
Puri Torres, Presidenta FECA; Srta. 
Estrella Peiró, Reina 2020-2022; 
Srta. Leire Villarazo, Dama 2020-
2022.)

Redacción

El programa de fiestas acogió el 
domingo la Gala Institucional en 
el teatro TAMA de Aldaia y un es-
pectáculo donde el baile flamenco 
fue el protagonista de la jornada 
con numerosas actuaciones. El 
alcalde Jesús Ros y el concejal Da-
niel Iserte, no quisieron perder-
se esta celebración en la que los 
asistentes disfrutaron de varios 
cuadros de baile y una amplia va-
riedad de actividades.
“Después de más de 25 años de 
trayectoria desde su fundación –
comenta el concejal Daniel Iserte 
–, cuando un grupo de amigos de 
Andalucía decidieron crear una 
asociación cultural, podemos de-
cir que la asociación ha sabido 
reunir a andaluces y andaluzas 
establecidos en Torrent y también 
a las personas no nacidas en An-
dalucía que simpatizan con esta 
cultura, con sus fiestas y tradicio-
nes. Por esa razón, desde el ayun-
tamiento seguimos dando apoyo 
a aquellas asociaciones ciudada-
nas que contribuyen con sus 
actividades al desarrollo de las 
artes y la cultura y estrechan la-
zos entre comunidades”. 

ÉS UN PROGRAMA GRATUÏT D’ORIENTACIÓ LABORAL 
PER A AJUDAR I GUIAR A PERSONES EN SITUACIÓ DE 

DESOCUPACIÓ
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Paterna retira 2.740 kilos 
de escombros y enseres 

en un nuevo  operativo de 
limpieza en La Coma

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios de 
Limpieza Municipales, ha 

retirado durante el mes de sep-
tiembre 2.740 kilos de escombros 
y enseres en el barrio de La Coma. 
  Para ello, el consistorio ha dis-
puesto un dispositivo especial de 
limpieza con actuaciones en todo 
el barrio que, tal y como ha infor-
mado la concejala de Servicios 
y Limpieza, Merche Navarro “ha 
permitido realizar una actuación 
integral en la zona que ha inclui-
do tareas de desbroce, retirada de 
escombros recogida de enseres 
abandonados en varios solares y 
calles del barrio”.
  Así pues, se han retirado 740 kilos 
escombros en diversos solares ad-
yacentes a la Plaza de la Yesa que, 
además, tras ser limpiados, han 
sido desbrozados por los trabaja-
dores municipales.

 Además, a lo largo de esta sema-
na, se han retirado hasta 2.000 
kilos de enseres que habían sido 
depositados y abandonados en la 
vía pública sin dar aviso al servicio 
municipal de recogida.
  Estas actuaciones se han realiza-
do en las calles Carcaixent, Silla, 
Xirivella, Alboraia, Llaurí y en la 
Plaza Benicarló. 

Concienciación
  Este operativo especial estará en 
marcha durante todo el mes de 
septiembre y forma parte de las ac-
tuaciones adicionales de limpieza 
que, periódicamente, el consisto-
rio realiza en esta barriada como 
refuerzo del servicio diario de lim-
pieza y recogida de residuos, y se 
complementa con las campañas 
de información y concienciación 
ciudadana impulsadas desde la 
Concejalía para mejorar la imagen 
y salubridad del vecindario.

Redacció

El PSPV propone que la 
sala de exposiciones de la 
Canyada lleve el nombre del 
artista y vecino Àlex Alemany 

El PSPV-PSOE de Paterna 
propondrá en el pleno or-
dinario que se celebrará el 

próximo miércoles, 29 de septiem-
bre que la Sala de Exposiciones 
del Centro Social de La Canyada 
lleve el nombre de Álex Alemany, 
el artista vecino de Paterna recien-
temente fallecido.
  Con ese objetivo, los socialistas 
han registrado una moción la que 
destacan la trayectoria profesional 

de Alemany y su vinculación con 
La Canyada, donde residía, y con 
Paterna así como con el tejido cul-
tural y festivo del municipio.
  Amigo del actor paternero Anto-
nio Ferrandis, al que retrató en una 
de sus obras, y autor de dos carte-
les anunciadores de las fiestas de 
Moros y Cristianos, Alex Alemany 
participó activamente en una gran 
cantidad de proyectos culturales, 
siendo reconocido por la ciudad 
en numerosas ocasiones.

Redacció

Paterna commemora els 50 anys 
de declaració de la Torre com a 

Monument Històric Artístic
EL GRAN TEATRE ANTONIO FERRANDIS ACULL UNA EXPOSICIÓ

L’Ajuntament de Paterna, a tra-
vés de la regidoria de Patri-
moni Històric, ha inaugurat 

una exposició commemorativa amb 
motiu del 50 aniversari de la decla-
ració de la Torre com a Monument 
Històric Artístic.
  La mostra, que pot visitar-se en el 
Gran Teatre Antonio Ferrandis fins 
al 24 de setembre, recorre a través de 
panells i vitrines diferents aspectes 
significatius de la transcendència 
que la Torre ha tingut per a la loca-
litat al llarg dels segles.
  L’exposició, el comissari de la qual 
és el cronista oficial de la Vila, Cami-
lo Segura, arranca amb el transcó-
rrer històric a partir de la conquesta 

de Jaume I, el vincle del monument 
amb les coves, així com la restau-
ració duta a terme a partir de 1967 
i que es completaria amb la decla-
ració estatal com a Monument His-
tòric Artístic d’Interés Local.
  La mostra es complementa, a 
més, amb imatges i documents re-
ferits a la simbologia de la Torre 
i l’important lloc de preferència 
que ocupa en l’himne, la bandera i 
l’escut de Paterna, la transcendència 
en l’àmbit social i cultural del muni-
cipi i la repercussió de la localitat en 
les quals la Torre ha ocupat un lloc 
preeminent.

Història
La Torre Moruna de Paterna, una de 

les poques construccions defensives 
de forma circular de la província, 
data de finals del segle XI – principis 
del XII, va ser declarada el 9 de se-
tembre de 1971 monument històric 
artístic i forma part, al costat de les 
cases-cova que van proliferar al seu 
voltant, de l’entorn reconegut com a 
Bé d’Interés Cultural.
  Una vegada finalitze l’exposició en 
el Gran Teatre, els panells es tras-
lladaran de manera permanent a la 
Torre, la construcció més represen-
tativa de la ciutat, adoptada com 
a símbol i imatge de Paterna i dels 
paterners i paterneres, perquè pu-
guen ser contemplats per visitants, 
turistes, grups concertats i centres 
educatius.

Redacció

Paterna y JLF destinan el 
remanente de la subvención 
a las comisiones falleras

El Ayuntamiento de Paterna 
y la Federación Junta Local 
Fallera de Paterna han sus-

crito un protocolo de intenciones 
para destinar el remanente de la 
subvención que anualmente con-
cede el consistorio a esta entidad 
a la recuperación de las distintas 

comisiones falleras de la ciudad.
  De esta forma, la parte de la sub-
vención municipal no utilizada en 
2021 para contratar nuevos mo-
numentos falleros y realizar actos 
falleros que no han podido cele-
brarse en este ejercicio será des-
tinada a sufragar gastos de las 17 
comisiones falleras de Paterna que 
han visto mermados sus censos e 

Redacción

ingresos debido a la pandemia.
  El acuerdo ha sido firmado por el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y la Presidenta de Junta 
Local Fallera, Amparo Giménez 
con el objetivo de impulsar la re-
cuperación de todas las fallas de la 
ciudad.
  A este respecto, el primer edil 
ha explicado que “aunque como 
muestra de apoyo al gremio de 
artistas falleros tan perjudicados 
por la crisis sanitaria, decidimos 
ampliar los monumentos munici-
pales de las Fallas 2020 que ya es-
tán plantados en nuestras calles, la 
imposibilidad de celebrar las fies-
tas en marzo de 2021 ha permitido 
contar con un remanente econó-
mico que teníamos muy claro que 
debía ir destinado a apoyar a nues-
tras comisiones falleras”.
  Por su parte, la Presidenta de Jun-
ta Local Fallera, Amparo Giménez 
ha manifestado que “este acuerdo 
va a permitir aliviar la situación de 
las comisiones falleras de Paterna, 
muchas de las cuales han atrave-
sado dificultades y a las que hay 
que apoyar para que puedan recu-
perarse y volver a celebrarlas”.

ESTE BARRIO TIENE UN SERVICIO DE REFUERZO

Una de las zonas donde se ha procedido a la limpieza
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La Casa de la Juventud 
estrena la agenda de otoño 

con nuevas propuestas 
de ocio 

La Casa de la Juventud de 
Paterna ha presentado la 
programación de otoño que 

incluye las actividades previstas 
para el mes de septiembre.
  Entre ellas, se ha previsto la rea-
lización de cursos, talleres y di-
námicas dirigidas a los jóvenes a 
partir de 12 años que se realiza-
rán en horario de tardes de 17:30 
a 19 horas.
  Así lo ha anunciado el conce-
jal de Juventud, Roberto Usina, 
quien ha explicado que “continúa 
la buena acogida de las activida-
des mensuales que programamos 
y, por ello, queremos mantener-
las durante todo el año como al-
ternativa de ocio para nuestros 
jóvenes, que cada vez participan 
más en ellas”.
  De esta manera, durante el mes 
de septiembre se están celebran-
do talleres de pulseras, de realiza-
ción de porta-auriculares perso-
nalizados o de farolillos de otoño. 
También habrá un taller de cine, 

torneo de ping pong y actividades 
grupales como El pueblo duerme. 
Además, se mantiene el habitual 
Racó del Joc de lunes a viernes de 
17 a 20:30 horas.
  Las actividades se realizarán 
atendiendo a los protocolos anti-
covid recomendados por las Au-
toridades Sanitarias y los jóvenes 
interesados en participar podrán 
inscribirse presencialmente me-
diante cita previa en la Casa de 
la Juventud, de lunes a jueves de 
11:00 a 13:30 horas, y martes y 
jueves, de 18:00 a 20:30 horas. La 
cita para la inscripción se solici-
tará llamando al 96 137 01 03.

Whastapp municipal
Además, el concejal Usina ha re-
cordado que “todos/as los/as jó-
venes de Paterna pueden mante-
nerse al tanto de las actividades, 
cursos y novedades de la Casa de 
la Juventud a través del whastapp 
municipal específico al que pue-
den suscribirse enviado la pala-
bra ALTA al 647 867 445”.

Redacció

Paterna distinguirá al Levante 
U.D, a la Real Cofradía, al 

ex Presidente del CMP y a la 
Presidenta de la Asociación 

de Vecinos de La Coma con la 
Insignia de Oro de la Villa

LAS INSIGNIAS DE ORO DE LA VILLA SE ENTREGARÁN DURANTE EL ACTO 
INSTITUCIONAL QUE, CON MOTIVO DEL 9 D’OCTUBRE, SE CELEBRARÁ EN EL GRAN 

TEATRO ANTONIO FERRANDIS

El Ayuntamiento de Paterna 
ha anunciado las entidades y 
personas que recibirán este 

año la Insignia de Oro de la Villa, 
y que en esta edición, serán para el 
Levante U.D., para la Real Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer, para Vicente Agustí, 
ex Presidente del Centro Musical 
Paternense (CMP) y para Maruja 
Morales, Presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de La Coma.
  El consistorio ha hecho públicos 
los nombres después de que el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo comunicará personalmente 
la concesión de esta distinción a 
cada uno de los galardonados.
  De esta manera, el consistorio dis-
tinguirá al Levante Unión Deporti-
va por llevar el nombre de Pater-
na a lo más alto a nivel deportivo, 
tanto nacional como internacio-
nalmente, tras la gesta del equipo 
granota de fútbol sala en la pasada 
temporada, que le ha llevado a ser 
el actual subcampeón de la Liga 
Nacional, representando los va-
lores del trabajo en equipo y de la 
cultura del esfuerzo.

Devoción
La Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer 
será otra de las entidades que reci-
birán la Insignia de Oro de la Villa, 
reconociendo con esta distinción 
el trabajo, que con gran devoción, 
realizan los cofrades desde 2001 
para mantener viva la fe y las tradi-
ciones de la ciudad.
  Otro de los reconocidos será el 
paternero Vicente Agustí, que fue 
presidente del Centro Musical Pa-
ternense durante 6 años y directi-
vo desde 1992. Con la entrega de la 
Insignia de Oro, el Ayuntamiento 
reconoce y agradece su trabajo y 
esfuerzo para impulsar y consoli-
dar la tradición musical en el mu-
nicipio.
  Asimismo, también será distin-
guida con este máximo galardón la 
Presidenta de la Asociación de Ve-
cinos de La Coma, María del Señor 
Morales, conocida como Maruja, 
por su incansable labor al frente 
de esta entidad vecinal, reivindi-
cando los derechos de los vecinos 
y vecinas del barrio y ejerciendo de 
elemento cohesionador durante 

más de 15 años al frente de la aso-
ciación.
  Por último, el Premio al Mérito 
Lingüístico de esta edición será 
para la Falla San Roque, que este 
2021 cumple 40 años, por el buen 
uso de la lengua y la promoción del 
valenciano que vienen realizando 
a lo largo de toda su trayectoria a 
través del llibret, de sus presenta-
ciones y obras de teatro, entre otras 
cosas.
  Con la entrega de la Insignia de 
Oro de la Villa, Paterna pone en va-
lor la implicación y dedicación de 
los premiados en la mejora de la 
sociedad paternera, contribuyen-
do al progreso de la ciudad en los 
diferentes ámbitos de actuación de 
cada uno de ellos.

Teatro Antonio Ferrandis
Todos los galardonados recibi-
rán esta distinción en el acto ins-
titucional que el Ayuntamiento 
está preparando con motivo del 9 
d’Octubre y cuya celebración está 
prevista para el próximo 7 de oc-
tubre en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis de Paterna con todos los 
protocolos anticovid vigentes.

Redacció

LOS JÓVENES A PARTIR DE 12 AÑOS PODRÁN 
INSCRIBIRSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

PREVISTAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Imagen del año pasado

Casa de la Juventud de Paterna

Transporte municipal 
gratuito los días 21 y 22 

El Ayuntamiento de Paterna se 
suma, un año más, a la Sema-
na Europea de la Movilidad 

con transporte municipal gratuito 
los días 21 y 22 de septiembre y con 
el objetivo concienciar a la ciuda-
danía sobre la necesidad de apostar 
por una movilidad más sostenible 
para proteger el medioambiente.
  La iniciativa europea tiene como 
lema para este 2021 “Movilidad sos-
tenible, saludable y segura” y pone 
en valor las respuesta de municipios 
y autoridades locales ante la crisis 

del coronavirus, tratando de mante-
ner tendencias que se iniciaron con 
la pandemia como el aumento de la 
movilidad activa y el uso de la mo-
vilidad de bajas o nulas emisiones, 
reflexionando sobre la necesidad de 
reducir las emisiones de CO2 para 
luchar contra el cambio climático.
  Con el objetivo de facilitar un trans-
porte alternativo, y coincidiendo 
con el Día Europeo Sin Coches, tan-
to la línea del autobús municipal de 
La Canyada a Lloma-Llarga, como 
las líneas de Paterna al Hospital La 
Fe serán gratuitas el martes 21 y el 
miércoles 22 de septiembre.

Redacció
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Els resultats de l’enquesta del 
Pla Conviure elaborada per 
l’ajuntament d’Alfara del Patriar-
ca amb les opinions dels veïns i 
veïnes de la població han donat 
una valoració positiva dels edifi-
cis municipals en relació a la seua 
adaptació a les necessitats dels 
usuaris. Un 44% dels enquestats 
els puntua en un 4 sobre 5. Aquest 
procés participatiu ha oferit un 
primer diagnòstic de l’estat del 
municipi i de priorització en les 
actuacions. L’objectiu de l’estudi 
és combinar la visió dels organis-
mes municipals amb el ciutadà 
i, així, poder establir les línies 
d’actuació i les intervencions. 
  En relació al medi rural de la 
població, davant la pregunta si 
augmentaries i conservaries el 
nombre de sendes de vianants i 
ciclistes per l’horta, així com els 
espais d’espargiment, més d’un 
77 per cent dels votants demanda 
més sendes per a vianants, un 47 
per cent aposta per miradors i es-
pais de descans i un 41% vol que 
es valoren les infraestructures de 
l’horta (séquies, partidors, ...).
  Respecte al medi urbà, l’acció 
més demandada en més d’un 66 
per cent de vots són voreres més 
amples i accessibles per a perso-
nes en mobilitat reduïda.
  Pel que fa als espais oberts, en la 
prioritat de rehabilitació de pla-
ces i parcs del municipi, es troba 
el parc de Don Emilio, el passeig-
barranc del Carraixet, i la plaça de 
San Juan de Ribera. 
  Con respecte a la prioritat dels 
edificis que rehabilitarien els 
veïns i veïnes ha sigut en primer 
lloc el Convent-església de Sant 
Dídac, després el C.E.I.P. San 
Juan de Ribera, seguit per l’antiga 
casa de Don Emilio i el Castell de 
la Senyoria. 

ALFARA DEL PATRIARCA
RESULTAT DE LES ENQUESTES 
DEL PLA CONVIURE

La huitena edició de la Ruta 
de la Tapa d’Alboraia se ce-
lebrarà del 24 al 26 de set-

embre en els tres nuclis urbans 
del municipi. En aquesta ocasió, 
ho farà donant especial protago-
nisme als productes de proximitat 
a través de l’horta d’Alboraia, un 
dels béns més preuats de la loca-
litat, d’ací ve que l’edició porte per 
nom “Un mosset d’horta”.
  D’aquesta manera, les tapes que 

oferiran els més de 15 establiments 
adherits estaran compostes, entre 
altres ingredients, per hortalisses, 
verdures o llegums que es poden 
trobar en l’horta. L’hostaleria lo-
cal, les orxateries i els espais amb 
servei bar-cafeteria del municipi, 
que estaran degudament identifi-
cats amb la banderola de la Ruta 
de la Tapa, apostaran pels pro-
ductes de proximitat, en la línia 
en la qual treballa l’Ajuntament 
d’Alboraia.
L’esdeveniment gastronòmic 

‘UN MOSSET D’HORTA’ REUNEIX MÉS DE 15 ESTABLIMENTS DELS TRES NUCLIS 
QUE OFERIRAN  TAPA I BEGUDA PER 3 EUROS DEL 24 AL 26 DE SETEMBRE

Alboraia posa en marxa una 
huitena edició de la Ruta de 
la Tapa protagonitzada pels 
productes de proximitat

Redacció

Image d’archiu de la Ruta de la Tapa

El Ayuntamiento de Alboraya 
ha aprobado la exposición pú-
blica y el plan de participación 

de la propuesta de reforma del sector 
Vinival de La Patacona. La posibili-
dad de participación ciudadana ha 
sido apoyada en sesión extraordina-
ria del Pleno Municipal con los votos 
a favor de PSOE, Partido Popular y 
Vox mientras Izquierda Unida, Com-
promís y Ciudadanos no consideran 
que deba exponerse al público y a la 

participación ciudadana el proyec-
to que presenta más del 50% de la 
propiedad y que lidera el equipo del 
prestigioso arquitecto Herreros y la 
constructora Metrovacesa.
  El alcalde y la portavoz han insis-
tido en el Pleno que ahora sólo se 
aprueba la exposición al público y la 
participación ciudadana, que cons-
tará de sesiones explicativas, paseos 
por la zona, mesas de trabajo etc. 
que según el ‘Plan de Participación’ 
presentado prevé convocar además 

de a las asociaciones del barrio, a 
las asociaciones de mujeres, jóve-
nes, vecinos y vecinas, etc de todo el 
pueblo para que puedan conocer el 
proyecto y expresar sus opiniones y 
necesidades.
  Como se ha explicado, tras la parti-
cipación y los informes de todas las 
entidades públicas y privadas impli-
cadas, el proyecto volverá al pleno 
justificando cómo se han aplicado 
las conclusiones obtenidas de la par-
ticipación y la exposición al público. 

El Pleno decidirá entonces si envía 
a la Consellería el proyecto para su 
evaluación. Si decide seguir con la 
tramitación la mayoría absoluta de 
los miembros del Pleno, y tras reci-
bir los informes y en su caso subsa-
nar los posibles defectos, de nuevo 
el Pleno deberá pronunciarse por 
mayoría absoluta sobre el proyecto y 
aprobarlo o no definitivamente.

Vinival, un ecobarrio 
El sector Vinival se ubica en el Polígo-

SE ENCUENTRA EN LA PATACONA

Alboraya aprueba abrir a la 
participación una propuesta 
para la rehabilitación del 
sector Vinival 

Redacción

L’últim cap de setmana de setem-
bre es durà a terme una progra-
mació d’activitats en la Pataco-
na, un dels dos nuclis costaners 
d’Alboraia.
  El divendres 24 de setembre es 
realitzarà la primera activitat: “El 
amor de mi vida”, un concert tribut 
a Camilo Sesto en la Plaça General 
Basset, de 23.00 a 00:30h.
  El dissabte 25 de setembre se ce-
lebrarà el “Dia de l’Orxata” en la 
Patacona, de 10:00 a 13:30h en la 
Plaça General Basset. Un esdeve-
niment que enguany ha recorregut 
els tres nuclis urbans d’Alboraia, i 
en el qual es pot visitar una expo-
sició sobre la famosa beguda, la 
seua història i curiositats. A més, 
es podrà obtindre un tiquet per 
a degustar-la en qualsevol de les 
horchaterías de la localitat que 
han col·laborat en aquest esdeve-
niment.
  A la vesprada des de la Regido-
ria de Joventut de l’Ajuntament 
d’Alboraia han organitzat un espai 
d’oci alternatiu per als i les joves. 
A partir de les 18:30h en la plaça 
General Basset hi haurà un ska-
tepark, una zona de Parkour i una 
pista de ball per a aprendre les tèc-
niques del “Breakdance”.
  Per a finalitzar les activitats, a la 
nit es podrà gaudir d’un espectacle 
d’humor i màgia en la Plaça Gene-
ral Basset. ‘Una nit màgicament 
divertida’ de 23:00h a 00:30h, amb 
Patricia Ferrero i Carol Tomás.

ALBORAYA

UN SETEMBRE D’ACTIVITATS A 
LA PATACONA

Imatge de Vinival

no Industrial de Vera, en La Patacona, 
que se encuentra actualmente en su 
gran mayoría abandonado. La pro-
puesta presentada contiene una serie 
de necesidades que el Ayuntamiento 
de Alboraya y otras administraciones 
han exigido: un centro de salud de 
3.000 metros cuadrados, un colegio 
público de 7.000 metros cuadrados, 
viviendas, de las cuales el 30% serán 
de Protección Oficial, comercio de 
proximidad, zonas verdes y equipa-
mientos sostenibles como pérgolas 
solares para recarga de vehículos, 
puntos limpios, separación de aguas 
grises y pluviales para recuperación 
y riego, edificios de clase energética 
A, materiales de construcción ecoló-
gicos, huertos sociales comunitarios, 
etc. La rehabilitación de las bodegas 
contendrá diversos usos que decidi-
rán los mismos vecinos. 
   El modelo urbanístico apuesta cla-
ramente por el medio ambiente, tal y 
como están llevando a cabo ciudades 
como Barcelona.

s’adapta enguany a les circum-
stàncies COVID-19, de manera 
que preval garantir la seguretat 
de totes les persones participants 
i usuàries. Per aquest motiu, la 
8a Ruta de la Tapa “Un mosset 
d’horta” oferirà una tapa i una 
beguda per 3 euros en el cap de 
setmana citat. Es pot consultar 
el llistat d’establiments adherits i 
tots els detalls en la web oficial al-
boraiaerestu.com, un espai virtual 
que va habilitar l’Ajuntament du-
rant la pandèmia amb la finalitat 
de promoure el consum en el co-
merç local, al costat d’altres cam-
panyes en la mateixa línia.
  
Consum
La iniciativa té per objectiu fo-
mentar el consum en el comerç 
local entre la població i la dina-
mització del sector de l’hostaleria 
en el municipi, una de les prio-
ritats de la regidoria de Des-
envolupament Econòmic de 
l’Ajuntament d’Alboraia que en-
capçala Sebastián Torres.   El Con-
sistori d’Alboraya compta amb 
la col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, amb 
la seua campanya institucional de 
promoció del valencià “Sempre 
teua. La teua llengua”, l’Associació 
de Comerciants, Empresaris i Pro-
fessionals d’Alboraia (ACEPA) i el 
proveïdor oficial Makro.
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SIGNÀ EL CONVENI EL 14 DE SETEMBRE

Almàssera 
formalitza la 
Setmana del 

Comerç Local

Econòmica Sostenible de 
l’Ajuntament d’Almàssera 
i l’Associació de Comer-

ciants i Empresaris d’Almàssera 
han signat un Acord de 

col·laboració amb l’objectiu de 
dur a terme la Setmana del Co-
merç Local a Almàssera. Les 
dues entitats mantenen finali-
tats coincidents pel que fa a la 

En el de

l’

Cor
Horta
1r. Setmana del Comerç Local

a Almàssera
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en el teu comerç habitual

al Centre Cultural d'Almàssera
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promoció del comerç local i de 
proximitat i en la generació de 
sintonies positives al conformar 
el municipi com un nucli comer-
cial urbà.
   Com ha expressat Raquel, pre-
sidenta de l’ACEA, «l’Acord naix 
amb la finalitat de fomentar i 
promoure el comerç local al mu-
nicipi, donar-li una projecció co-
marcal, i ser un punt de trobada 
i col·laboració empresarial del 
sector».
  La col·laboració entre les dues 
entitats ve de lluny i sempre ha 
sigut fructífera. Així s’han afron-
tat les campanyes de Nadal o les 
de promoció en dates assenyala-
des. També es va dur a terme la 
Fira del Comerç.
  Aquest any, i per sumar-se a les 
mesures de seguretat per la pan-
dèmia, s’ha optat per realitzar un 
nou format. Durant tota una set-

mana d’octubre es duran a terme 
tot un seguit d’activitats per a la 
ciutadania, amb la participació 
de tots aquells establiments co-
mercials que vulguen sumar-s’hi.

Projecció comarcal
Així mateix, Joan-Carles Jover, 
com a regidor, comenta la im-
portància de “fer visibles els nos-
tres comerços locals i que tingan 
una projecció, com a mínim, co-
marcal”. En aquest sentit mani-
festa «estem compromesos a fer 
d’Almàssera una destinació cul-
tural, turística i també comercial; 
disposem d’excel·lents productes 
i serveis, una xarxa de comerços, 
tallers i despatxos professionals 
que ha de créixer i la professio-
nalitat d’un sector que cada dia 
obre les seues portes. »
 La signatura de l’acord de 
col·laboració va tindre lloc el di-

marts 14 de setembre a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament entre la 
presidenta de l’Associació ACEA 
i el regidor de l’Ajuntament, amb 
la presència de la junta directiva 
de l’associació i les tècniques de 
l’Agència d’Ocupació i Desenvo-
lupament Local d’Almàssera.

Visibilitat al comerç
Ramón Puchades, alcalde 
d’Almàssera considera neces-
sàries aquestes accions “perquè 
és una manera de donar major 
visibilitat als establiments i co-
merços del municipi que s’han 
vist afectats per la pandèmia. Ja 
és hora que els reconegan pels 
productes que ofereixen, la seua 
qualitat i el seu servei proper. 
Amb la signatura d’aquest acord 
els donarem una millor i renova-
da projecció tant local com co-
marcal “.

Concurs d’Idees per 
a Emprenedors i 
Emprenedores d’Almàssera

La Regidoria de Promoció 
Econòmica Sostenible de 
l’Ajuntament d’Almàssera 

ha llançat un concurs d’Idees 
per a Emprenedors i emprene-
dores. L’objectiu és faciliar a les 
persones emprenedores que 
puguen dur a terme la seua idea 
de negoci, fomentant la sosteni-
bilitat, la iniciativa i la viabilitat.
  Les persones que tinguen 
ganes d’emprendre podem 

inscriure la seua idea de ne-
goci en el concurs per a po-
der formar part del PRIMER 
CLUB D’EMPRENEDORIA 
D’ALMÀSSERA.
  Les inscripcions es realitzaran 
en el següent enllaç: federa-
cioncde.com/concurso (fins a 
finalitzar places)
  Per obtindre més informació 
podem trucar al telèfon: 34 625 
02 77 42 o enviar un e-mail a 
info@federacioncde.com

Redacció

El godellenc Emilio Aguayo 
es proclama campió 
d’Espanya de triatló 

El godellenc Emilio Agua-
yo s’ha proclamat campió 
d’Espanya de triatló de 

mitjana distància en el Nacional 
celebrat en el marc de la dese-
na edició del Bilbao Triathlon. 
L’esportista de Godella ha tor-
nat a demostrar que és un dels 
grans valors de l’esport autonò-
mic en esta modalitat de triatló.
   Gustavo Rodríguez i Gonzalo 
Fuentes van acabar en segona i 
tercera posició, respectivament, 
en la classificació general del 
Campionat d’Espanya després 
de no poder amb la solidesa de 
Aguayo, que va mostrar el seu 
gran potencial durant tota la 
prova.
  Aguayo va consolidar el seu 
triomf en un gran segment de 
ciclisme on va aconseguir un 
avantatge de més de dos mi-
nuts que va saber aprofitar per 

a acabar pujant-se al més alt del 
podi en el Nacional de mitjana 
distància. Finalment, el triatleta 
de Godella es va imposar en la 
línia de meta amb un temps de 
3 hores, 37 minuts i 21 segons.
  Fernando Oliveros, regidor 
d’Esports de Godella, ha volgut 
reconéixer el gran treball de 
Aguayo: “Des de Godella vo-
lem enviar una forta abraçada a 
Emilio que s’ha adjudicat el tí-
tol nacional de triatló de mitja-
na distància després d’un gran 
esforç”.
 

Redacció
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L’Institut Municipal de Cultura 
de Meliana es troba immers 
en la segona edició del festival 

Mosaics de Música que té lloc els 
dos últims caps de setmana de set-
embre al pati del palauet de Nolla, 
els mosaics del qual donen nom i 
sentit a aquesta nova aposta cultu-
ral del municipi.
  Com explica el regidor de Cultura, 
Josep Mateu: “amb aquest festival 
hem buscat la connexió d’un dels 
nostres béns patrimonials més im-
portants, com són els mosaics de 
Nolla, amb una proposta musical 
diversa, eclèctica, de qualitat i bus-
cant també una certa vinculació 
al municipi”. Així, en la proposta 
d’enguany hi haurà jazz, acústic, 
música clàssica, rock o neofolk.

Concerts
Els concerts se concentren en els 
caps de setmana. El passat 17, 18 i 
19 de setembre, va tindre lloc la pro-

posta de Satoshi, Sidonie i el duet 
Sanz-Morant, mentre que del 24 al 
26 actuaran el cor Lluís Vich, Senior 
i el cor brutal i Eixa. Tota la infor-
mació es pot trobar en la web www.
imcmeliana.com també informació 
sobre la venda d’entrades.
  Amb aquesta proposta, continua 
el responsable: “oferim fragments 
musicals, propostes i estils diversos 
però que, peça a peça com en un 
mosaic Nolla, conformen un tapís 
acolorit amb tot el seu sentit i la 
seua forma, aquest és l’esperit del 

festival”. 
  A més la vinculació amb Melia-
na es dona amb la participació del 
músic del municipi, Jordi Sanz, qui, 
juntament amb el pianista Antonio 
Morant, presenta el seu treball de 
música de plectre ‘Félix de Santos. 
Obras de Concierto’. I també amb el 
cor Lluís Vich, amb components de 
Meliana.

Palauet
Finalment, Mateu conclou: “el lloc 
de celebració del festival no podia 
ser cap altre que el pati del palauet 
de Nolla, bressol i mostrari d’aquest 
paviment industrial valencià tan 
emblemàtic que conforma els mo-
saics Nolla”. Abans dels concerts, 
amb l’entrada hi ha inclosa una 
breu visita al palauet per tal de vore 
els resultats de les obres de rehabili-
tació. Els concerts se celebraran de 
vesprada amb l’aforament permés i 
seguint totes les mesures sanitàries.

DEL 24 AL 26 ACTUARAN EL COR LLUÍS VICH, SENIOR I EL COR BRUTAL I EIXA

El palauet de Nolla de Meliana 
acull la segona edició del festival 

Mosaics de Música

Bons resultats de la Fira 
Agrícola i Comercial de Meliana

L’edició que fa vint-i-dos de FI-
MEL, la Fira Agrícola i Comer-
cial de Meliana, i la segona en 

pandèmia ja que l’any passat també 
es va celebrar amb el mateix format, 
ha finalitzat amb bons resultats i 
s’han assolit les expectatives en un 
certamen que, de nou, se celebrava 
en unes condicions extraordinàries 
per les restriccions sanitàries.
  Per a l’alcalde de Meliana, Josep 
Riera: “el repte de poder celebrar 
la fira amb un format atractiu i ga-
rantint les mesures sanitàries s’ha 
complit de manera satisfactòria i ha 
sigut gràcies a l’esforç col·lectiu i al 
conjunt de l’organització. El resul-
tat ha sigut una bona participació 
d’estands, una afluència de públic 
destacada, un contingut d’activitats 
atractiu i un suport institucional 
molt explícit”. Així, hi han participat 
75 estands, 64 del municipi. La ce-
lebració en quatre dies ha permés 
que la gent que ha acudit a visitar 
la fira ho haja fet de manera més 
espaïda i ordenada, sense aglome-
racions, tot i que durant les vespra-
des i les nits s’ha vist més ambient 
i més afluència. Una afluència que 
ha sigut evident també en les dife-
rents activitats programades, tant 
les d’oci i d’ambientació com les de 
contingut informatiu i de difusió. 
En aquest sentit, cal destacar les 
actuacions de les Folies de Carcai-
xent o el quintet de vent SBGO, o les 
exposicions ’Any Berlanga 2021’ o 
de cotxes Mazda i, de manera des-

tacada, les presentacions de la guia 
gastronòmica de Turisme Carraixet 
i el llibre de receptes de Meliana, 
entre altres activitats. Respecte del 
suport institucional, ha sigut explí-
cit i important. Per la fira han passat 
la consellera d’Agricultura, Mireia 
Mollà; la vicepresidenta de la Di-
putació, Maria Josep Amigó; i els 
secretaris autonòmics Josep Maria 
Àngel i Francesc Gamero.
  Com explica la regidora 
d’Agricultura, Foment Econòmic 
i Turisme, Amparo Martí: “La va-
loració en general ha sigut bastant 
positiva tot entenent la situació 
extraordinària. Ara bé, tant els ex-
positors com aquella gent que ha 
visitat la fira, majoritàriament, pre-
fereixen tornar al recinte i al format 
tradicionals. L’Ajuntament en som 
conscients i esperem que l’edició 
del 2022 ja es puga organitzar amb 
normalitat. Amb aquest esperit ens 
hi posem ja a treballar”. Així és des-
prén també de les enquestes que, 
com cada any, s’han anat realit-
zant durant els dies de la fira. On, 
per part dels comerciants, també 
s’ha destacat la bona organització, 
l’atenció del personal de la fira i les 
facilitats per a poder participar-hi. 
Pel que fa a les persones visitants, 
han agradat les activitats, tot i que 
se’n demanen més per a la gent jove 
i la gent major. Han destacat que 
aprofiten la fira per a passejar, pas-
sar una bona estona i, sobretot, co-
néixer l’oferta comercial i de serveis 
del municipi.

Redacció

En la proposta d’enguany 
hi haurà jazz, acústic, 
música clàssica, rock

 o neofolk

Imatge del festival l’any passat

Imatge de la inauguració
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En la documentación existente 
de Mirambell destaca la tabla de 
“Caps de Familia o Focs” docu-
mentados por años; por ejemplo, 
en 1370 en Bonrepòs había 6, en 
Mirambell ninguno. Así pues, en 
fecha de 1475 Bonrepòs tenía 6 
y Mirambell 14 por lo que daba 
un total conjunto de 20 y así su-
cesivamente. El primer nombre 
dado sería el de Mirabell y ya en 
1450 los documentos históricos 
hacen referencia a Mirambell 
como tal.

Urbanismo en Mirambell
Basado en sistemas hidráulicos y 
parcelarios, los hallazgos sirvie-
ron para explicar la autenticidad 
de estas calles: no es una trama 
de calles compleja, más bien fá-
cil: existe un a plaza central in-
terior conocida como Plaza de 
la Ermita y dos calles cruzadas 

formando así un triángulo cerra-
do aunque el camino del Barran-
co queda con una prolongación 
hacia fuera formando un cuatro. 
También está la plaza del Sol y la 
salida hacia el camí de Carpesa 
(pedanía de València ) cercana 
al casco de Mirambell. 

Sus calles actualmente conser-
van las mismas características 
que antes prácticamente con la 
misma forma; incluso un paseo 
por allí y visitando la plaza del 
Sol, nos hace intuir que por su 
construcción, la plaza existe en 
plano desde 1883 casi intacta, 
la descripción correcta seria la 
amplitud de dos calles unidas en 
un espacio vacío.; Sobre el siglo 
XVIII es cuando se empiezan a 
vislumbrar construcciones de 
las primeras barracas o casas de 
agricultores.

La actual ermita de Sant Joan fue 
en tiempos de la morería la an-
tigua mezquita. Su fachada mira 
hacia el noroeste y detrás esta-
ba el mihrab (nicho en forma el 
arco de la herradura donde se 
guarda l´Alcorà). 

Después de varios hechos his-
tóricos y sociales en Bonrepòs i 
Mirambell estas calles con en-
canto árabe se pueden visitar, 
pasear y se puede incluso ima-
ginar la vida andalusí que llegó 
a tener la zona antes de ser cris-
tiana y unificarse como todos 
los municipios valencianos de la 
l´Horta de València. 

Sin duda, sin ir muy lejos, Mi-
rambell conserva ese pedacito 
de historia real que lo hacen úni-
co en toda la comarca.

Mirambell no se entien-
de sin Bonrepòs, ni 
Bonrepòs sin Miram-

bell; ambos por separado no se-
rían. Pero la unión de estas dos 
zonas dando como resultado el 
municipio de Bonrepòs i Miram-
bell son una joya en medio de la 
huerta nord a su paso entre Al-
màssera y Meliana. Bien es cier-
to que aun juntos se visualizan 
grandes diferencias entre ellos. 
Diferencias arquitectónicas y 
restos históricos. Por lo demás 
ambos caminan en el mismo 
paso.

Mirambell nace de una more-
ría árabe; si paseamos entre sus 
escasas calles que lo componen 
parece que estemos en otro lu-
gar de València, de Horta y es 
que sus estrechas calles y sus 
casas pintadas de cal sumadas al 
silencio de pueblo de huerta está 
simple esencia hace único y pe-
culiar a Mirambell. Siempre bajo 
la visión tierna de Bonrepòs.

La referencia más antigua se 
data en 1454, ya existía como 
núcleo de población. Nació de 
una alqueria/ aldea situada 
cerca del Barranc del Carraixet. 
Mirambell más pequeño se fue 
incorporando a Bonrepòs hasta 
unificarse, pero fue una morería 
desde su fundación en el siglo 
XV hasta la expulsión de los mo-
riscos en 1609. 
Rodeado de tierras de huerta y 
trabajadores de ella, Bonrepòs i 
Mirambell se fue juntando aun 
con las diferencias existentes 
de estos siglos por la religión ( 
la otra zona era cristiana) y por 
la situación demográfica visual-
mente separados. Entre las dos 
zonas había asentamientos pun-
tuales de otros grupos. 

Esta morería urbana es hoy todo 
un ejemplo de supervivencia de 
la arquitectura en la forma de 
sus calles, la construcción de las 
casas que te hacen realmente 
sentirte en la época de villas mo-
riscas y cristianas. 

de historia

MIRAMBELL: LA MORERÍA DE L’HORTA NORD
Texto y fotos: Redacción

UN PASEO ENTRE SUS CALLES TE HACEN VIAJAR CASI SIN 
DARTE CUENTA A VARIOS SIGLOS ATRÁS. TODO UN

 RINCONCITO DE HISTORIA DONDE VISUALIZAR EN PEQUEÑA 
PARTE DE NUESTRA HISTORIA

Imatges dels carrers de Mirambell

Imagenes de Mirambell                  Escolares en una calle de Mirambell

MASSALFASSAR

Higinio Yuste, de Ciudadanos, se 
ha convertido en alcalde de la lo-
calidad valenciana de Massalfas-
sar, en aplicación del acuerdo que 
la formación naranja suscribió con 
el PP y Demòcrates Valencians en 
julio de 2020, cuando aprobaron 
una moción de censura que arre-
bató la alcaldía a Compromís.
  El acuerdo establecía que entre 
julio de 2020 y agosto de 2021 ocu-
paría la alcaldía el PP, y que a partir 
de ese momento y hasta el resto de 
la legislatura la vara de mando pa-
saría a manos de Ciudadanos.
  Tras tomar posesión en el pleno 
de investidura, Yuste ha señalado 
que tiene como objetivos «el bien-
estar social, la sostenibilidad y el 
medio ambiente, así como la crea-
ción de empleo y la reactivación 
económica».
  Según ha explicado el nuevo al-
calde, las políticas irán orientadas 
a incentivar el uso de energías 
renovables; recuperar espacios 
de la vía pública para favorecer 
la seguridad de los peatones; po-
tenciar zonas verdes y mejorar las 
instalaciones deportivas, sociales y 
culturales.
  Igualmente, ha destacado que se 
seguirá apostando por la cultura, 
las tradiciones y el patrimonio, y 
una mayor participación ciudada-
na, y ha asegurado que «la voz de 
los vecinos» es la que más quieren 
escuchar y tener en cuenta en este 
proyecto, según Ciudadanos.
  Yuste ha agradecido el «trabajo 
conjunto de todo el equipo de go-
bierno», ha tendido la mano a la 
oposición para colaborar «por el 
bien del municipio».

CIUDADANOS ASUME LA 
ALCALDÍA DE MASSALFASSAR 
EN APLICACIÓN DEL ACUERDO 
DE GOBIERNO

ALBUIXECH

El diumenge passat es tornà a obrir 
el renovat trinquet d’Albuixech. 
Des de la regidoria d’esports van 
informar que “quina millor ma-
nera de fer-ho que gaudint de dos 
bones partides dels equips de ju-
venils i de 1ª categoria”.

NOU TRINQUET 
A LA POBLACIÓ
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Carlos Ruiz ha tornat a aconseguir-
ho. Aquest veí de Foios ha comple-
tat el repte de realitzar el GR11, més 
conegut com la “Transpirinenca”, 
una sendera de gran magnitud que 
travessa els Pirineus des del Cantà-
bric al Mediterrani en un recorregut 
de 850 km.
  Ruiz ha dut a terme aquesta traves-
sia entre el 22 d’agost i el 8 de set-
embre, i ho ha fet en favor de l’ONG 
Diabetes Cero, tal com ja ho fera 
l’any passat quan va recórrer co-
rrent un total de 1.000 km del Camí 
de Santiago.
  L’Ajuntament de Foios va rebre a 
l’esportista, que va signar en el llibre 
d’honor, en senyal de reconeixe-
ment d’aquesta gesta solidària.
 “L’experiència ha anat fenomenal. 
En l’àmbit esportiu molt bé, perquè 
el repte s’ha complit en 18 dies, i 
personalment ha sigut millor del 
que m’esperava”, afirma l’esportista. 
Per al veí de Foios “el més difícil és 
gestionar i superar els problemes. 
Algunes de les etapes van ser molt 
llargues, a causa del terreny, i de mi-
tjana he fet 10 hores al dia, pràctica-
ment sense descans. Ha sigut molt 
dur”.

FOIOS
CARLOS RUIZ COMPLEIX EL 
SEU REPTE SOLIDARI EN 
FAVOR DE LA DIABETIS

L’Ajuntament d’Albalat 
dels Sorells, a través del 
programa”Albalat 0,0”, ha in-

corporat un nou vehicle municipal 
en aquest cas, per a la policia local. 
L’Alcalde, Nicolau Claramunt i el cap 
de la Policia, Diego Fernández-Caña-
das Navarro, juntament amb la Re-
gidora de Medi Ambient, Sònia Cle-
ment, responsable d’”Albalat 0,0”, han 
recepcionat el vehicle aquest matí, 
el qual ja està totalment operatiu. A 
l’acte també han assistit les membres 
de l’equip de govern, Yolanda Sán-
chez i Marisa Gimeno.
  Es tracta d’un vehicle destinat per a 
la policia municipal, 100 % elèctric, 
que compta amb un equipament to-

talment adaptat per a les necessitats 
de seguretat i prevenció.  A més, el ve-
hicle, incorpora un desfibril·lador, el 
mobiliari adaptat per a actes i atestats 
i tecnologia de connectivitat d’última 
generació. 
     Per al consistori és un nou pas en 
el compliment de les polítiques me-
diambientals impulsades per la regi-
doria de Medi Ambient. Per aquest 
motiu, la incorporació del nou vehi-
cle per als efectius de la policia muni-
cipal, suposa seguir amb la renovació 
del parc mòbil dels vehicles i la re-
ducció del combustible contaminant 
i, per descomptat, de les emissions de 
CO₂  per part dels vehicles substituïts. 
Pel que fa a les dades concretes per 
l’adquisició del nou vehicle, segons 
ens comenta l’alcalde, Nicolau Clara-

munt, “l’estalvi econòmic en despesa 
de combustible és de 4000 € anuals 
i l’amortització de la inversió estarà 
completada en menys de 10 anys”.

Medi ambient
No només l’aspecte econòmic és im-
portant en l’aplicació de les mesures 
de gestió de l’àrea de medi ambient 
de l’Ajuntament, de nou, “Albalat 0,0” 
va marcant l’agenda de compromisos 
i obligacions marcats per l’equip de 
govern pel que fa al compliment de 
la reducció de les emissions de gasos 
contaminants (CO₂, principalment), 
per tal de seguir  complint amb els 
objectius mediambientals assenya-
lats. 
  I pel que fa a la mobilitat urbana, 
l’objectiu nº 11 dels ODS (Objectius 

de Desenvolupament Sostenible, 
“Agenda 2030” de les Nacions Uni-
des), parla de fer ciutats més soste-
nibles i saludables per a les persones. 
Per aquest motiu,  “amb propostes 
per a la millora de l’aire que respirem, 
tal com defineix el programa “Alba-
lat 0,0”, la mobilitat sostenible és un  
motiu més per a renovar la flota de 
vehicles municipals”, segons ens co-
menta Sònia Clemente, Regidora de 
Medi Ambient i responsable política  
d’“Albalat 0,0”. Per la qual cosa, afe-
geix Clemente, “des de la regidoria de 
Medi Ambient estem desenvolupant 
projectes d’eficiència energètica als 
equipaments municipals, apostant  
per la mobilitat a peu, ciclista i elèc-
trica, etc. per tal de recuperar espai 
públic per a la ciutadania.

L’ESTALVI SUPERARÀ ELS 4.000 EUROS ANUALS 

Albalat dels Sorells 
incorpora un nou vehicle 
elèctric per a la Policia Local

Redacción

Alcalde, regidora i cap de Policia amb el vehicle

El nostre objectiu és 
consolidar la fira després de 
quatre edicions realitzades

Aquest mes de setembre a Foios 
tindrà lloc una nova edició de “Ben 
Cuit”, Quines novetats presenta?
Sí, l’últim cap de setmana de setem-

bre celebrarem la cinquena edició 
en sis anys de la Fira Gastronòmica 
“Ben Cuit”, serà la cinquena edició 
per la Covid.
Més que novetats, el nostre objectiu 

és consolidar la fira després de qua-
tre edicions realitzades. Volem que 
la gent gaudisca dels establiments i 
hostaleria, i també, de les activitats 
i tallers que hem preparat des de la 
regidoria de Cultura.
La principal novetat ve marcada 
pel tema de la Covid, perquè no hi 
haja aglomeracions, en comptes de 
desenvolupar Fira de la Tapa en un 
lloc específic, hem apostat per una 
Ruta de la Tapa que no concentre a 
la gent en el mateix lloc.
Els bars i restaurants del municipi 
oferiràn dues tapes que entren a 
concurs i hi haurà cinc premis.

Quins són els principals atractius 
de la fira?
A part de la ruta i el concurs, hi 
haurà activitats relacionades amb 
la gastronomia tant culturals com 
formatives. A més, tindrem teatre 
per a xiquets i adults; teatre al ca-
rrer per a tota la família; tastos de 
vi i de cervesa; tallers de pastisse-
ria en dues de les pastisseries de la 
localitat, moltes activitats per a ma-
jors i xicotets.

Què li diria als veïns i veïnes de la 
població perquè s’animen a partici-
par de la fira gastronòmica?
Que estiguen tranquils perquè totes 
les activitats que es duran a terme 
compliran mesures i protocols mar-
cats per Sanitat, que vinguen i que 
gaudisquen i es lleven una mica del 
cap la situació que estem traves-
sant.
Els interessats i interessades a 
inscriure’s en els tallers poden fer-
ho trucant al telèfon de Cultura.

La relaxació de les restriccions va 
suposar un respir en la restauració 

de Foios...
Sí, suposarà no sols beneficis 
econòmics també socials.

Des de l’àrea de comerç estan po-
sant en marxa contínuament cam-
panyes de suport al comerç local, 
per a l’últim trimestre de l’any què 
destacaria?
Recentment, aquest mes de setem-
bre, hem estat duent a terme fins 
al dia 21 la Ruta Comercial. Durant 
quasi vint dies la gent ha tingut una 
espècie de passaport que li anaven 
encunyant cada vegada que com-
prava i comprant en cinc establi-
ments podia depositar-ho en una 
urna i entrar en el concurs de 50 
vals de 30 euros per a gastar els dies 
24, 25 i 26 en els locals adherits a la 
campanya que són 42. El diumenge 
26, al matí, en la Albereda de Foios 
tindrem una xicoteta Fira Comer-
cial com a cim d’aquesta campanya.
D’altra banda, al novembre inicia-
rem la campanya de Nadal per a 
dinamitzar les compres en el nostre 
municipi.

En una època complicada per al 
sector econòmic, com és la relació 
de l’ajuntament amb el teixit asso-
ciatiu comercial?
Estem en contínua comunicació i 
treballem unint sinergies, treballem 
coordinats i en completa cordiali-
tat. Abans, a l’Ajuntament de Foios 
no existia un pressupost específic 
per a l’àrea de comerç i des de fa uns 
anys ja comptem amb ell. Amb això 
podem realitzar accions que abans 
no podíem, activitats que ajuden a 
consolidar el comerç del municipi. 
Són molts els comerços i serveis as-
sociats en els últims anys ha crescut 
el nombre de socis

ENTREVISTA JUANJO CIVERA, REGIDOR DE CULTURA I COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE FOIOS

L. López

EL MUNICIPI CELEBRA L’ÚLTIM CAP DE SETMANA 
DE SETEMBRE LA CINQUENA EDICIÓ DE LA FIRA 
GASTRONÒMICA “BEN CUIT”

L’Ajuntament de Museros ha apovat 
la convocatòria de la fase 2 del Pla 
resistir, per a la concessió directa 
d’ajudes econòmiques a autònoms i 
microempreses incloses en l’Annex 
III de les bases.
  El termini per a participar serà de 
20 dies naturals, del 3 al 22 de set-
embre.
  Les sol·licituds hauran de presen-
tar-se preferentment per via tele-
màtica mitjançant la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Museros.  Més 
informació: telèfon 961441680, ex-
tensió 5

MUSEROS
PRESENTACIÓ DE LA SEGUNA 
FASE PLA RESISTIR
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Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) ha restablit el ser-
vei ferroviari entre les estacions 
d’Empalme i Burjassot de la Línia 
1 de Metrovalencia, que comuni-
ca els municipis de Bétera i Cas-
telló. 
   Les obres de soterrament realit-
zades per la Generalitat en el mu-
nicipi de Burjassot, que han obli-
gat a interrompre temporalment 
la circulació en aquest tram des 
de finals de juliol prosseguiran, 
però ja no afectaran el servei de 
viatgers i viatgeres de Metrova-
lencia.   
  Per tant, el servei alternatiu 
d’autobús gratuït que connecta 
en l’actualitat totes dues esta-
cions per a enllaçar amb el metre 
ha deixat de funcionar.
  Gràcies a la reobertura del tram 
ferroviari, les freqüències del me-
tre de la Línia 1 tornaran a ser les 
mateixes que abans de l’estiu, 

cosa que significa menys temps 
d’espera entre tren i tren per a les 
persones usuàries. El pas de les 
unitats amb destinació a Semina-
ri serà de quinze minuts, mentre 
que per a Bétera serà de trenta 
minuts en hores punta, com era 
habitual abans de les obres i que 
començarà l’horari d’estiu. 
 S’aconsella a les persones que 
desitgen ampliar la informació 
d’aquests o altres serveis que 
anomenen al telèfon 900 46 10 46 
d’Atenció al Client de Metrova-
lencia. Aquesta informació també 
està disponible en la pàgina web 
ww.metrovalencia.es i en xarxes 
socials @metrovalencia i en face-
book/metrovalencia.fgv. 

Obres de soterrament
Les obres que actualment està 
executant la Generalitat, el cost 
de les quals ascendeix a 9,7 mi-
lions d’euros, consisteixen a com-
pletar la connexió ferroviària de 

l’estació d’Empalme amb el so-
terrament existent i amb la via en 
sentit Bétera, així com la finalitza-
ció de la urbanització de superfí-
cie sobre les vies soterrades.

Seguretat
Amb les obres de soterra-
ment, una vegada completades, 
s’aconseguirà un augment de la 
seguretat ferroviària, la supressió 
del pas per als vianants provisio-
nal del carrer València, per la re-
tirada de la via actual, i millores, 
tant en la funcionalitat i capacitat 
de la línia, com en el seu entorn, 
amb la urbanització dels terrenys 
alliberats. 
  Al seu torn, FGV cedirà a 
l’Ajuntament de Burjassot el tram 
ferroviari que quedarà fora de ser-
vei, una vegada es completen les 
obres de soterrament de la con-
nexió amb l’estació d’Empalme 
de Metrovalencia, situada en 
aquest municipi de l’Horta.

Restablida la connexió 
ferroviària entre les estacions 
de l’Empalme i Burjassot

Redacció

Ballesol Burjassot celebra 
las Fallas con sus residentes

La Diputació de València ha po-
sat en marxa una iniciativa per a 
ajudar als artistes fallers i al seu 

torn homenatjar a un dels col·lectius 
que més ha patit durant la pandèmia, 
les residències i centres de dia.
  Per a dinamitzar al sector i com a re-
coneixement al col·lectiu dedicat a les 
cures dels nostres majors, va signar 
un conveni amb el gremi d’artistes 
fallers i han plantat 15 falles en algu-
nes residències i centres de dia de la 
província, com és el cas de Ballesol a 
Burjassot, que compta amb un mo-
nument obra de Manuel Martínez 
Reig, que no s’ha oblidat de plasmar 
a tots els que han estat al peu del canó 
des del primer moment.

   Els residents i treballadors del cen-
tre situat a Burjassot estan gaudint 
aquests dies d’actes fallers: el dia 14 
van gaudir de la plantà i del seu tra-
dicional sopar; el dia 15, van realitzar 
un concurs de dibuixos, van triar el 
ninot indultat, van berenar xocolatà 
i van participar en campionats popu-
lars; el dia 16, continuaren amb les ac-
tivitats i com a plat fort hi es va fer una 
batucada i a última hora de la vespra-
da van posar punt i final als actes amb 
la cremà de la seua falla.
  Per a celebrar aquestes atípiques fa-
lles de 2021, des de Ballesol no han 
volgut perdre detall, i a més de monu-
ment i actes, han elegit un president 
i una fallera major  són Sra. Dolores i 
Sr. José.

Redacció

Imatge de la plantà

LA SITUACIÓ AFECTA A LES POBLACIONS DE PUÇOL, 
EL PUIG, LA POBLA DE FARNALS I RAFELBUNYOL

La Diputació farà 
una fumigació aèria 

en les marjals de 
l’Horta la següent 
temporada estival

La Diputació de València 
coordinarà la lluita con-
tra el mosquit tigre en els 

espais naturals dels municipis 
afectats, especialment zones 
humides com les marjals que 
ocupen el terme de diferents lo-
calitats de la província. Així ho 
ha avançat el president de la cor-
poració, Toni Gaspar, després de 
reunir-se amb els responsables 
locals de Puçol, El Puig, Rafe-
lbunyol i La Pobla de Farnals, 
quatre consistoris de L’Horta 
Nord que han sol·licitat ajuda a 
la Diputació enfront de la propa-
gació de l’insecte.
  Durant la trobada, en el qual 
han participat les alcaldesses de 

Puçol, Paz Carceller, i El Puig, 
Luisa Salvador, l’alcalde de La 
Pobla de Farnals, Enric Palanca, 
i el regidor de Serveis Urbans i 
Agricultura de Rafelbunyol, San-
tiago Bellver, el president Gaspar 
ha destacat la importància de “la 
coordinació entre la Diputació i 
els municipis afectats no sols per 
a fer front a la problemàtica del 
mosquit tigre sinó també per a 
previndre la seua propagació de 
manera conjunta”. I això és el que 
farà la corporació provincial, que 
després del diagnòstic previ de 
la situació posarà en marxa “un 
pla d’acció i prevenció en espais 
naturals que coordinarà l’àrea de 
Benestar Social”.   
    Per la seua part l’alcalde de la 
Pobla de Farnals, Enric Palanca, 

ha explicat que “en aquesta reu-
nió hem resolt que no es poden 
prendre mesures aïllades encara 
que la competència siga local. La 
Diputació de València, ens aju-
darà a planificar una intervenció 
aèria que haurà de ser aprovada 
per la Conselleria de Salut de la 
Generalitat. Les intervencions 
aèries estan molt restringides. 
Ha de presentar-se un projecte 
que no pot afectar zones urba-
nes (està prohibit). El tractament 
proposat és incidir sobre les lar-
ves dels mosquits per a no per-
judicar la resta de la fauna. Els 
llocs estratègics seran les zones 
humides de la comarca. La Pobla 
de Farnals no té marjals al seu 
terme però es beneficiaria d’una 
eventual ‘fumigació’ en les mar-

jals confrontants”

Sanitat
L’alcalde ha matisat que “qual-
sevol iniciativa de pla de vol que 
treballem de manera conjunta ha 
de ser aprovada per Conselleria 
de Salut. Es tracta, en tot cas, una 
planificació que no s’executarà 
immediatament sinó per a la 
següent temporada estival. De 
moment, hem de dependre de la 
pròpia naturalesa i la baixada de 
temperatures per a posar fi tem-
poralment a aquest problema”.
 Paral·lelament els Ajuntaments 
continuen intervenint en els 
seus municipis en zones pun-
tuals com arriba ocorrent des de 
fa dues setmanes. 
   Al marge del paper de coordi-

nació que assumirà l’ens provin-
cial, el president ha recordat als 
responsables locals el mecanis-
me a través del qual els consisto-
ris poden sol·licitar ajudes per a 
fer front a aquestes plagues. 

Diputació
En paraules de Gaspar, “la Dipu-
tació és conscient que la compe-
tència en les zones urbanes és 
dels ajuntaments, però també te-
nim clares les molèsties que ge-
neren aquests problemes de sa-
lut pública en molts municipis i 
el seu entorn i és la nostra inten-
ció contribuir perquè disposen 
de les eines oportunes, en com-
pliment de la normativa de la Di-
recció General de Salut Pública, 
per a fer front a les plagues”. 

Redacció

Reunió entre els alcaldes i alcaldesses amb el president de la  Diputació
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Tras ver la mejora de conta-
gios de coronavirus y estar 
vacunada la mayoría de la 

población, el Ayuntamiento de 
Massamagrell ha decidido reali-
zar algunos actos y actividades en 
las semanas de celebración de sus 
Fiestas Mayores.
  Este lunes se ha comenzado con 
el reparto de entradas para los es-
pectáculos y la venta de tiquets 
para las calderas, pero las activi-
dades no comenzarán oficialmen-
te hasta este viernes 24 de sep-
tiembre con el Taller de Fanalets, 
el II Concurso de disfraces canino, 
el pregón de fiestas -que en esta 
ocasión será virtual-, y el espectá-
culo “Con mucho gusto”.
  El sábado 25 se harán juegos in-

fantiles y juveniles y el espectácu-
lo “La Comedia de la Vida” con las 
actrices valencianas Lola Moltó y 
Marta Chiner. 

Caldera
El domingo 26, los vecinos y veci-
nas de Massamagrell podrán co-
mer la tradicional caldera que pre-
parará la Asociación Cultural y la 
Comisión Taurina de Sant Antoni. 
La tarde continuará con los juegos 
infantiles y juveniles a cargo de los 
grupos scouts municipales Aleze-
ya y Sant Joan.
  Desde el lunes 27 hasta el jueves 
30 de septiembre Massamagrell 
celebrará las festividades de sus 
patrones y de sus santos con las 
tradicionales misas y procesiones, 
que este año serán claustrales. 

Durante estos cuatro días, la po-
blación infantil y juvenil, también 
podrá participar en los juegos 
que se realizarán en la plaza de 
la Constitución. La diferencia en 
la programación de esta semana 
serán los espectáculos nocturnos. 

Humor
El lunes habrá noche de monólo-
gos con Óscar Tramoyeres y Chely 
Capitán; el martes, el espectáculo 
musical “Geriatrik”; el miércoles 
será la noche en la que los más pe-
queños y pequeñas podrán disfru-
tar del concierto “Kids by Gisela”; 
para el jueves está preparada la ac-
tuación del mentalista Toni Pons; 
el viernes será el turno del musical 
“Pop Ladies”, un homenaje al pop 
femenino; y para el sábado “Sufre 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 
DE OCTUBRE

Massamagrell celebra de nuevo 
sus Fiestas Mayores 

Redacció

L’Ajuntament de Massama-
grell ha realitzat en el
cementeri municipal un 

acte en commemoració a les víc-
times de la Guerra Civil espan-
yola i la dictadura franquista. En 
l’acte, la regidora de Memòria 
Històrica, Araceli Munera, ha 
llegit el manifest, i, posterior-
ment, s’ha guardat un minut de 

silenci com a mostra de respecte 
a les víctimes.
  Fa uns anys, la corporació mu-
nicipal va aprovar per ple cele-
brar aquest homenatge cada 14
de setembre enfront del monòlit 
situat en el cementiri municipal. 
Un monòlit que es va fer per a 
honrar la memòria de les 39 veï-
nes i veïns de Massamagrell que 
van ser trets de les seves cases 
el 14 de setembre de 1940 i afu-

sellats en la paredassa de Pater-
na. El nombre total de víctimes 
del municipi afusellades entre 
1939 i 1942, van ser 45. L’alcalde 
de Massamagrell, Paco Gómez, 
ha comentat que: “la memòria 
històrica segueix sent una tasca 
pendent al nostre país. 
   Un total de 45 persones van ser 
assassinades en Massamagrell, 
convertint-se en el municipi de 
l’Horta Nord amb més persones 

L‘AJUNTAMENT VA APROVAR LA CELEBRACIÓ D’AQUEST DIA CADA 14 DE SETEMBRE

Massamagrell ret homenatge a les 
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura

Redacción

Ramón”, de Jesús Manzano y Em-
popados.
  Las fiestas finalizarán el domin-
go 3 de octubre con el concierto 
que realizará la Unió Musical de 
Massamagrell en homenaje a las 
personas mayores, y un castillo de 
fuegos artificiales. 
  Según el alcalde de Massama-
grell, Paco Gómez: “Tenemos que 
ir volviendo poco a poco a la nor-
malidad, y empezar a recuperar 
nuevamente nuestras tradiciones, 
tras no poder celebrarlas en 2020. 
No vamos a poder realizar actos 
multitudinarios que no podemos 
controlar, como las paellas o la 
baixà de caixons, pero al menos, 
podemos seguir realizando actos 
controlando aforos y con las me-
didas de seguridad que requiere la 
normativa vigente”.
  Nina Sepúlveda, concejala de 
Fiestas, ha añadido que: “normal-
mente disfrutamos de tres fines de 
semana de fiestas, pero este año 
hemos concentrado todas las ac-
tividades en 10 días, y sobre todo 
hemos pensado en actividades 
infantiles y espectáculos donde 
podemos controlar el aforo”.
  Para más información se puede 
consultar el libro de fiestas com-
pleto en la página web del Ayunta-
miento de Massamagrell 

assassinades pel règim franquis-
ta”. La regidora de Memòria His-
tòrica, Araceli Munera, ha des-
tacat: “la lectura del manifest 
ens compromet com a corpora-
ció local a donar a les víctimes 
del franquisme la importància 
que mereixen. Ningú hauria de 
ser perseguit per la seva ideo-
logia, raça, sexe o orientació 

sexual i, des d’aquest Ajunta-
ment, lluitem per això”.  A l’acte 
d’homenatge, realitzat de ma-
nera íntima, han assistit veïns i 
veïnes del municipi al costat de 
representants institucionals de 
diferents grups municipals, res-
pectant les mesures de seguretat 
indicades per les autoritats sani-
tàries.

L’Ajuntament de Massamagrell s’ha 
unit a més de 500 ciutats europees i 
celebrarà la Setmana Europea de la 
Mobilitat coordinada a nivell nacio-
nal pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica.
  Aquesta setmana, que transcorre 
des de 16 de setembre fins el pròxim 
dia 22, es engloba sota el lema “Per 
la teva salut, mou-te de manera sos-
tenible; i promociona la mobilitat 
sostenible alhora que fomenta el 
desenvolupament de bones pràcti-
ques en l’ús del transport.
  Raquel Gómez, Regidora de Soste-
nibilitat Ambiental de l’Ajuntament 
de Massamagrell, explica: “amb 
aquest objectiu, el dimecres que ve, 
des de l’Ajuntament posarem a dis-
posició de tota la ciutadania el Bus 
Massamagrell de forma completa-
ment gratuïta, una acció que porta 
ja repetint-se alguns anys amb mo-
tiu de la celebració d’aquesta set-
mana”.
  Segons l’alcalde de Massamagrell, 
Paco Gómez: “amb aquesta mesu-
ra pretenem que molta més gent es 
trasllade en transport públic, i així 
hi hagi menys us del cotxe”.

MEDI AMBIENT
MASSAMAGRELL S’UNEIX A 
LA SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT

Acte d’homenatge a les víctimes
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L’Ajuntament de La Pobla 
de Farnals ha iniciat aques-
ta setmana una campanya 

d’empadronament sota el lema 
“Jo visc, jo sóc de La Pobla de Far-
nals”. L’objectiu de la iniciativa és 
animar a totes aquelles persones 

que tenen una casa en la pobla-
ció i que viuen de forma habitual 
en ella a que s’empadronen en el 
municipi, per tal d’incrementar 
el cens i aconseguir, així, millorar 
els serveis públics i recursos mu-
nicipals.   “Hem detectat que hi 
ha moltes persones que, malgrat 

viure pràcticament tot l’any en la 
nostra població, no estan empa-
dronades ací”, ha explicat l’alcalde, 
Enric Palanca. “A totes elles vo-
lem animar-les a fer-lo, ja que la 
quantitat de recursos municipals 
que rebem depèn de les persones 
empadronades”, ha explicat, i ha 

L’OBJECTIU ÉS MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS AMB 
L’INCREMENT DEL CENS

La Pobla de Farnals inicia una 
campanya d’empadronament

Redacció

Ha finalitzat la primera fase de la 
iniciativa de Rafelbunyol ‘Les Co-
ses Clares’: una estratègia partici-
pada de promoció i divulgació de 
la transparència entre i juntament 

El puerto deportivo de La Po-
bla de Farnals, Pobla Marina, 
celebró del 9 al 12 de sep-

tiembre el Campeonato de España 
de Catamaranes. Con un éxito en 
la participación y la organización 
del evento, embarcaciones de to-
dos los puntos de España se des-
plazaron hasta la costa valenciana 
para disfrutar de un fin de semana 
donde reinó la deportividad y el 
buen ambiente que caracteriza a 
todas las regatas organizadas por 
este puerto deportivo.
  Más de 50 catamaranes de vela 
ligera cruzaron la línea de salida 
del campo de regatas. Las 4 clases 
(Clase A, Hobie 16, F18 e Interse-
ries) disfrutaron de una meteoro-
logía y un mar ideoneos que les 
permitió realizar 3 pruebas cada 

uno de los días. Al regresar al puer-
to, todos los participantes degus-
taron la comida preparada para la 
ocasión y patrocinada por Giovan-
ni Rana. 

Ganadores
Los ganadores del Campeonato 
de España, los cuales se llevaron 
la placa de campeones de España 
fueron: en Interserie Alfredo Ber-
nad, en F18 Toni Rivas y Jordi Sán-
chez, en Clase A Manuel Calavia y 
en Hobie 16, los regatistas del Club 
de Regatas Pobla Marina, Juan An-
tonio Llabrés y Tono Llabrés. Los 
participantes agradecieron públi-
camente el esfuerzo de todos los 
organizadores y demandaron la 
celebración de un próximo cam-
peonato en aguas valencianas.

L’Ajuntament de Rafelbunyol, dins 
del programa de formació, promo-
ció i divulgació en matèria de Res-
ponsabilitat Social de la Conselle-
ria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràti-
ca, ha començat el projecte mu-
nicipal ‘Viu Rafelbunyol’ amb el 
qual pretén fomentar entre la po-
blació els valors i la cultura de la 
Responsabilitat Social.
  Per a Fran López, alcalde de Ra-
felbunyol: “Amb aquesta iniciativa 
volem continuar avançant feia un 
municipi i una societat que gene-
ri capacitats veïnals en ambients 
que respectin la diversitat i fo-
mentar valors cívics i respectuo-
sos amb l’entorn”.
  El projecte, que va donar principi 
aquest dilluns a través de la pre-
sentació del mateix mitjançant un 
vídeo informatiu, contempla tam-
bé la difusió de fullets explicatius 
entorn de la Responsabilitat So-
cial, així com l’exposició de pan-
cartes en balcons i edificis muni-
cipals amb missatges socialment 
responsables, entre altres.
  Una vegada finalitzades totes les 
accions, es realitzarà una enques-
ta ciutadana.

RAFELBUNYOL
INICI DEL PROJECTE DE 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
‘VIU RAFELBUNYOL’

Pobla Marina celebra 
el éxito del Campeonato 
de España de Catamaranes

RAFELBUNYOL, PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

afegit que és important “comp-
tar amb serveis públics adaptats 
a la població real, i això tan sols 
s’aconsegueix si eixa xifra consta 
en el cens”.

Més ajudes
La campanya també posa de 
manifest la qualitat dels serveis 
municipals, comparable als que 
s’ofereixen en qualsevol altra po-
blació. A més, indica la possibi-
litat de millorar infraestructures 
i instal·lacions (Centre de Salut, 
instal·lacions esportives o Oficines 
Municipals, entre altres) per poder 
optar a un major nombre d’ajudes 
i subvencions amb l’increment 
poblacional.

Paseo de la Pobla de Farnals platja

amb la ciutadania, amb la qual el 
consistori pretén potenciar la di-
fusió de la informació de publicitat 
activa, fent-la arribar a la població 
d’una manera més clara.
   És per això que, durant les últi-
mes setmanes, s’ha realitzat un 
diagnòstic ciutadà per a conèi-
xer les preferències, necessitats 
i suggeriments veïnals entorn 
de la transparència i a la difusió 
d’aquesta.   A més, amb la finalitat 
de complementar la informació a 
extreure a través del qüestionari 
online i, també, combatre el biaix 
a la participació ocasionat per la 

bretxa digital, es va dur a terme 
una campanya en diferents punts 
de la localitat.
  Els resultats d’aquest diagnòstic 
seran comptabilitzats i analitzats 
en profunditat amb la finalitat de 
co-dissenyar, juntament amb la 
població, una campanya de divul-
gació de la transparència pròxima 
i efectiva. Per a Fran López, alcal-
de de la localitat, “la iniciativa té 
per objectiu continuar avançant 
cap a un Rafelbunyol més obert i 
pròxim, cosa que es pot aconse-
guir quan la ciutadania és la pro-
tagonista”. 



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

Activitats a l’Espai Jove 
d’Alboraia

A partir del 20 de setembre 
de 16.00 a 21.00:
Tenis de taula, futbolí, jocs 
de taula, la play, tallers...

25 de setembre

Skatepark, zona de Parkour 
i pista de ball per aprendre 
les tècniques del “Breakdan-
ce”

A partir de les 18.30h 
a la plaça General Baptista 
Basset. La Patacona

Segur que si pensem en la 
tardor, estació en la qual 
acabem d’entrar, ens venen 
al cap paisatges ataronjats, 
grocs o marrons. Parcs i 
jardins replets de fulles en 
el sòl, que perden els arbres, 
i que en trepitjar-les fan 
un cruixit. Però no tots els 
arbres perden les seues fulles 
a la tardor, ho fan els de fulla 
caduca.

Seria un bon moment per 
a recórrer un parc o anar al 
bosc i aprendre a distingir els 
arbres amb fulla perenne i 
fulla caduca.

En el territori valencià 
trobem al voltant d’un 
centenar d’espècies d’arbres 
silvestres autòctons, que es 
distribueixen en funció de les 

seues característiques en una 
gran diversitat d’entorns. La 
majoria d’aquestes espècies 
no arriben a dominar 
el paisatge o configurar 
comunitats vegetals pròpies, 
sinó que s’integren en altres 
comunitats majors.

Hi ha un xicotet grup 
d’espècies d’arbres que 
arriben a dominar el paisatge 
d’una forma evident donant 
lloc a masses boscoses: 
pinades, carrascales, 
quejigales, alcornocales, 
choperas, alberedes, 
olmedas, sabinares... 
 Diversos centenars d’espècies 
arbòries i arbustives són les 
que caracteritzen els entorns 
de la nostra comunitat; 
els més comuns són: pins, 
savines i ginebres, teixos, 

freixes, roures, carrasques, 
quejigos, alcornoques, llorers, 
margallons, xops i àlbers, 
salzes, garroferes, avellaners, 
algun castanyer, nogales, 
serbales i mostajos, majuelos, 
cirerers i ciruelos silvestres, 
pomeres i azufaifos, aladerns, 
oms i lledoners, figueres i 
cornicabras, aurons, tarais, 
guillomos i arboços, oliveres 
i ullastres, grèvols, saücs, 
marfulls, i molts altres poblen 
les valls, muntanyes, riberes, 
aiguamolls, platges o dunes 
del nostre territori.

Podem aprendre a distingir-
los i elaborar un herbari, 
a més de didàctica aquesta 
és una activitat que ens farà 
gaudir de la natura, una 
bona manera de començar la 
tardor.

RECEPTA:

Pastís de poma
Ingredients 

-  1 placa de pasta de full
-  1 poma
-  Una miqueta de sucre
- Canyella en pols
-  Mel fosa i xarop d’aigua o 

sucreLa tardor, un bon moment per a 
aprendre dels nostres arbres

Preparació:

Estira lleugerament una pla-
ca de pasta de full sobre una 
superfície llisa prèviament 
enfarinada. Punxa la massa 
amb una forquilla, cobreix-la 
amb rodanxes de poma, 
espolvoréala amb una mica 
de sucre i distribueix xicotets 
daus de mantega per tota la 
superfície (també pots afegir 
canyella en pols).
Enforna-ho durant vint mi-
nuts fins que la massa estiga 
daurada.
Després, amb l’ajuda d’un 
pinzell, pinta el pastís amb 
mel fosa o xarop d’aigua i 
sucre i forneja cinc minuts 
més.

MES
setembre

Prepararem un deliciós pastís 
de poma, encara que gaudim 
d’aquesta fruita tot l’any, és 
pròpia de l’estació que acaba 
de començar.
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