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EDITORIAL

Un problema
mundial

Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA
Nacions Unides ha publicat recentment l’estudi ‘Fets i xifres: Posar fi a la
violència contra les dones’.
Per sort, en molts països ja no existeix
ocultisme en la disponibilitat de dades reals sobre la violència contra les
dones. En l’actualitat, i segons l’ONU,
106 països ja estan fent seguiment
d’aquesta xacra social.
“A escala mundial, el 35 per cent de les
dones ha experimentat alguna vegada
violència física o sexual per part d’una
parella o violència sexual perpetrada
per una persona diferent de la seua
parella. Aquestes dades no inclouen
l’assetjament sexual”, diu l’estudi.
A més, el número de cridades a les
línies telefòniques d’assistència s’ha
quintuplicat en alguns països a conseqüència de l’increment de les taxes
de violència de parella provocada per
la pandèmia de la Covid-19, on la restricció de moviment i l’aïllament social
ha provocat una major violència en
l’àmbit familiar.
A Espanya, des del 2003, any en què es
comença a recopilar informació, han
sigut assassinades 1.118 dones.
No obstant això, aquest problema
social, que es creia que acabaria amb

les noves generacions, sembla que el
canvi no s’està produint tan ràpid com
s’esperava. Molts rols es repeteixen i els
professionals insisteixen en la importància de continuar educant en igualtat
des d’edats molt primerenques, com
la manera més certesa de previndre
aquestes situacions.
En aquest sentit, des del periòdic El
Meridiano hem realitzat un nou ‘Foro
Comarcal’ per a tractar d’aprofundir
sobre els joves, la generació més formada i informada, i com viuen ells la
igualtat.
Una interessant reflexió, des de diferents punts de vista, on la conclusió va
ser que hi ha que continuar insistint i
prevenint per a no fer passos arrere en
la lluita per la igualtat.
I en aquest context on el debat i la reflexió gira entorn al 25N, Dia Internacional contra la Violència a les Dones, i
totes les poblacions es tinyen de morat
i d’activitats per a conscienciar a la població de l’anomenat ‘primer món’, les
xifres de l’ONU donen esgarrifances
al Nord d’Àfrica, on fins al 60 per cent
de les dones continuen patint assetjament i no hi ha, a penes, protecció per
a elles.

D’on ha eixit aquesta gent?
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
Han passat els anys, les persones
i, amb els uns i les altres, les seues
accions. Han esdevingut noves generacions de joves però sembla que
tot segueix igual, o pitjor encara,
que fa dos o tres dècades. Aquella
formació triomfant i molts dels seus
líders, afiliats i simpatitzants que
han deixant el país més eixut que
la moixama, mentre se’ls omplia la
boca de patriotisme barat i fals progrés compartit, segueixen esgrimint
i explotant desvergonyidament el
seu programari de velles promeses
sempre incomplides pel que fa al bé

comú. El pitjor de tot no és ja aquesta paràlisi interessada per a servir-se
aprofitant-se de la ciutadania, entre
incauta i confosa, pitjor encara és
que els recanvis d’aquells que ens
deixaren en l’estacada s’han quedat
amb el solatge de les seues accions,
és a dir el costat fosc de la política, renegant alhora de la regeneració que
suposa reconèixer-ho obertament
per a renovar-se.
Sense anar més lluny, Díaz Ayuso
ve a resumir el que vinc dient. Una
política de quarta fila que, a base

Fartes
Beatriz Sierra Garcia,
regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament de Catarroja

El 25N i les seues reivindicacions
evolucionen en la mesura que
ho fa l’agenda feminista. En un
primer moment, denunciàvem
la violència de gènere en la seua
definició més estricta: la violència que exerceix un home sobre
una dona quan ha hagut o hi ha
una relació sentimental. I hem
treballat en este sentit legislant,
fent estadístiques, posant tots els
recursos necessaris per donar suport a les víctimes i sensibilitzant
a la població per tal d’acabar amb
esta violència.
Però sabem que el masclisme va
molt més enllà, impregna tots els
àmbits en els que ens movem. Ens
deshumanitza i ens cosifica per tal

d’ocurrències –deixem-ho ací-, persevera a diari en mostrar la cara més
dolenta de la societat a què pertany
i del seu propi partit sent prou més
jove que els seus predecessors en el
càrrec (molts d’ells presumptes culpables o directament delinqüents).
Quan ahir l’escoltava passar de donar explicacions en seu parlamentària sobre els 7.000 ancians morts
en diverses residències de la seua
Comunidad per la Covid-19 m’ha
vingut al cap instantàniament el
menyspreu recurrent de què foren
objecte a València les víctimes de
l’accident de metro de la Línia 1. Els
paral·lelismes són tan evidents quan
es tracta de comparar l’actitud irresponsable d’ambdós executius que
les comparacions són tan inevitables
com potser odioses. Què vam aprendre del que va esdevenir un tràgic 3
de juliol de 2006? Ja ho veuen, res de
res.
Si la presidenta madrilenya no deixa
de mostrar la cara més funesta del
seu partit –precedents tampoc li’n
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de sotmetre’ns. Per això el 25 de
novembre també denunciem tota
mena de violències contra les dones, des de les, aparentment, més
inofensives a les més dures.

podem consentir que les xiques
vegen la prostitució com una “eixida laboral” ni fer pensar als xics
que tenen dret a “comprar” el cos
d’una dona.

La violència econòmica, la judicial i institucional, la sanitària, la
social, etc. són les que patim cada
dia quasi sense adonar-nos però
fan el caldo de cultiu per a les que
vindran després. I estem tan acostumades a patir-les, que acabem
normalitzant situacions molt més
greus.

I si hi ha una forma macabra,
cruel, i sàdica de fer mal a una
dona, eixa és la violència vicària;
aquella que s’exercix sobre els fills
i filles, i per això hem de protegir
els i les menors d’edat dels maltractadors. Els maltractadors no
poden ser bons pares, i tractar-los
com si ho foren, posa en perill les
vides dels xiquets i xiquetes que
deixem sota el seu poder i control.

Les
feministes
denunciem
l’assetjament, les agressions sexuals i les violacions, que cada
vegada es perpetren per homes
més joves i de forma més violenta
i agressiva. Açò no és casualitat.
És fruit del que els joves aprenen
de la pornografia, cada vegada
més accessible per a ells. Reforça
els estereotips de gènere on els
homes són els depredadors agressius i dominants i les dones simples objectes susceptibles de ser
manipulats, colpejats i humiliats
amb l’únic propòsit de satisfer
els desitjos més sàdics i perversos
dels homes.
I no oblidem que la pornografia
és la porta a altres tipus de violència masclista com són la prostitució i l’explotació sexual, estretament lligades i no enteses l’una
sense l’altra. Aquest és el gran
repte que tenim les feministes,
allunyar-se del liberalisme disfressat d’empoderament femení.
Ser prostituïda no empodera. No
falten, per a ser sincers-, Martínez
Almeida, correligionari i alcalde
de la capital de l’estat, no es queda
arrere amb eixa cara de bon xic que
mai no ha trencat un plat. Recorden
que només accedir a l’alcaldia amb
els vots redemptors de VOX, tal qual
Díaz Ayuso en el govern autònom, es
carregà el programa ‘Madrid central’
posat en marxa poc abans per Manuela Carmena davant de la sorpresa de propis i estranys, sobretot quan
la seua posada en funcionament suposà un augment de la qualitat del
aire que respiren els seus veïns.
L’ambició de Díaz Ayuso no té límits,
com tampoc la seua supèrbia i actitud gairebé desafiant. En poc més
de dos anys perdé les eleccions per a
tornar-les a guanyar anticipadament
i en sengles ocasions ha acabat com
a presidenta en un context pandèmic que ha deixat un reguer de víctimes que no té parangó. Una política
que, com està gravat en l’ADN de la
seua formació, sobreviu als problemes creant-ne de més greus encara
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També hem de legislar, destinar
recursos, fer estadístiques i sensibilitzar a la població en totes
aquestes qüestions. Perquè no
volem més violacions, com la que
va patir una xiqueta de 14 anys a
Torrent la setmana passada, no
volem més assassinats com el de
Florina, dona prostituïda que va
ser trobada a Albal, no volem més
xiquetes assassinades per son
pare com en el cas de Canàries.
Aquestes són les reivindicacions
i les lluites que les feministes posem a la nostra agenda i que des
de les institucions tenim la responsabilitat de posar al centre de
les polítiques públiques. No ferho així, eixir-nos d’esta fulla de
ruta i intentar contentar a tots els
col·lectius (per molt nobles que
siguen les seues causes) no beneficia en cap moment al moviment
feminista, sinó que perpetua el
poder del patriarcat.
sense solució de continuïtat. Tot siga
que tanta ambició concentrada la
faça levitar com en el seu dia ho feu
Francisco Camps, acorralat per una
vanitat irrefrenable, les seues pròpies contradiccions i la seua flagrant
manca d’humanitat.
Esperem que no tinga que ser ‘Salvados’ o ‘Lo de Évole’ el programa
de TV que faça reviscolar els madrilenys de la letargia, com en el seu
dia esdevingué al cap i casal tant de
temps després d’aquella desgràcia
evitable. La mala consciència acabarà per amargar-li la vida a la susdita i llançar al carrer fins i tot els que
la votaren demanant públicament
explicacions a aquesta mena d’Alicia
en el país de les meravelles gràcies
al dumping fiscal, l’enfrontament
constant que necessita per a surar,
la insolidaritat que demostra amb
la resta d’espanyols d’altres territoris
pel fet de no ser de pota negra, o siga
madrilenys com ella, i la seua manifesta hipocresia. Ja se sap, l’avarícia
acaba per trencar el sac.
Amb el suport
de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana
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Cuando además
de atender
queremos aconsejar,
somos cooperativa.

Sabes que tienes unos grandes
Maestros de la Frescura cuando
ves que en el 75% de los carros
de nuestros socios-clientes hay
producto fresco.
Porque responder a tus necesidades,
es ser cooperativa.

Juntos es cooperativa.
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PUEDES VER EL VÍDEO
EN ESTE ENLACE:

Igualdad en las aulas
LA CASA DE LA JUVENTUD DE PATERNA ACOGIÓ EL FORO COMARCAL EL MERIDIANO
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educativa en su conjunto y, en concreto, el profesorado es enseñar instrumentos para vencer los micromachismos, prejuicios y roles. Por
eso considero que la principal función que puede desarrollar el profesorado es despertar en los jóvenes
un espíritu crítico para que sean
capaces de diferenciar y ver lo que
es un comentario sexista o en contra de la igualdad. Por otra parte, la
comunidad educativa en su conjunto también puede hacer mucho. En
concreto las AMPAS tienen un gran
papel para poder transmitir el mensaje de las aulas a las familias, y hacer comprender a otras generaciones, que no han podido disfrutar de
estos conocimientos en las aulas de
su época, lo que ahora se está trabajando en el aula de sus hijos e hijas.
Por otra parte, el papel de las administraciones es muy importante. En
concreto, en Paterna, las áreas de
educación e igualdad trabajamos
de forma conjunta en numerosas
acciones y estamos a disposición de
los centros educativos.

dar certs temes relacionats amb
les persones gai, lesbianes i sobretot transsexuals. És per això que
l’administració és molt important
per a donar eines tant al professorat
com a la resta de la comunitat educativa. Des de la Diputació intentem, des d’una perspectiva institucional i intergeneracional, aportar
als centres de secundària formació,
en aquest cas, a través LAMBDA,
ells imparteixen formació en forma
de tallers a grups de diferents edats.

treballar la igualtat si no tens un
compromís amb aquesta. A vegades
és frustrant que la pròpia administració oferisca tots els mecanismes
econòmics per a la realització de
tallers, i a vegades els propis claustres decideixen que no es fa aqueixa
formació. Hi ha molt encara que
treballar en la comunitat educativa
i també en les famílies, perquè les
famílies, a vegades també frenen
uns certs tallers, perquè consideren
que els seus fills encara són molt joves per uns certs temes, encara que
després veus com els menors tenen
tot al seu abast a través d’un mòbil.

que parlaven sobre diversitat, que
s’havien repartit per diversos centres, havien sigut sentenciats i es van
prohibir. Casos com aquest el que
fan és enviar un missatge a la població molt delicat, perquè s’anteposa la
ideologia a la llibertat.

L

S. Tormo

a Casa de la Juventud de Paterna acogió, con motivo del
25N (Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres), el Foro Comarcal El
Meridiano donde se habló de la importancia de educar a los jóvenes en
igualdad.
- El aula es el punto de encuentro
de los jóvenes. En los centros
se establecen las primeras
relaciones de amistad entre
alumnos y alumnas, pero ¿qué
se puede hacer en las aulas para
educar en igualdad?, ¿están los
docentes preparados y formados
para ese reto?, ¿cuál es el papel
de las administraciones? ¿y qué
papel juegan las familias en este
proceso?
David Fortea.
La educación para
la igualdad es uno
de los pilares fundamentales en los
que se basa el sistema educativo
actual para conseguir que las nuevas generaciones puedan vencer
las trabas heredadas de anteriores
generaciones. En ese sentido, el trabajo que puede hacer la comunidad

Dolors Gimeno.
Existeix un hàndicap
i és la falta de coneixements per part
del professorat i de
la comunitat educativa per a abor-

Juanjo Civera.
Els docents cada vegada més reclamen
formació en aqueix
sentit. És més, els
CEFIRE (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius), cada
vegada ofereixen més cursos en
aqueix sentit. I és que, al cap i a la fi,
els professors som a l’aula, la classe
són 55 minuts, però passen moltíssimes coses que no som capaces, ja
no de detectar sinó d’actuar sobre
aqueixa situació. D’altra banda, que
la igualtat és transversal és més que
clar, s’ha de treballar la igualtat des
de tots els camps i de la mateixa manera el professorat tindre aqueixa
voluntat de treball, encara que en
moltes ocasions és difícil d’abordar
per als professors i és complicat

Pau Alabajos.
Jo que estudie filologia, i una de les eixides professionals és
ser docent, sempre he
pensat que durant la carrera hi havia
un buit d’assignatures relacionades
amb educació en igualtat i només és
possible formar-se en aqueixa matèria fora de la universitat a través
dels CEFIRE o a través d’altres tallers
addicionals.
D’altra banda, la igualtat és una
qüestió estructural i no sols una
qüestió educativa, sinó que les famílies han de jugar un paper de coeducació i com no, també la justícia i la
judicatura. Recentment uns llibres

Sonia Renovell.
Como docente y formadora de futuros
maestros
coincido
que el currículum de
los futuros maestros y docentes no
cuenta con asignaturas específicas ya no solo de igualdad sino de
diversidad en general. Por eso hay
algunos centros, como en el que yo
trabajo que trabajamos la igualdad
de una manera trasversal y nuestro alumnado recibe formación
de igualdad o diversidad afectivo
sexual desde sus primeros cursos
hasta llegar al final. Por otra parte, el
tejido asociativo juega un papel fundamental en todo este proceso.
Sobre si los docentes estamos preparados o no, yo creo que nadie está
preparado para atender un mundo
tan diverso como el que vivimos y
además, con una realidad tan cambiante como la que estamos viviendo día a día, pero si que es verdad
que los futuros docentes tienen una
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El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Paterna

formación mucho más consolidada
de la que pudieran tener generaciones anteriores, y sobre todo lo que
hay que trabajar en las aulas es el
pensamiento crítico porque es fundamental.
Cristina Gramaje.
El primer que cal
tindre en compte és
l’edat de l’alumnat
per a poder adaptar
la informació de la millor manera
possible, i és molt important també
adaptar els espais escolars: els patis,
les biblioteques, etc. Hem de fomentar els entorns acadèmics en igualtat
des d’edats molt primerenques fins
a la universitat i també la formació
per a adults. Cal treballar la igualtat de manera transversal perquè es
pot treballar la igualtat des de totes
les assignatures, és una qüestió de
voluntat. També és molt important
donar referents femenins.
D’altra banda, les famílies són molt
importants perquè són el primer
agent socialitzador, i els xiquets i xiquetes el que veuen a casa és el que
repeteixen. La família és l’entorn que
dona els valors, i sense que ens adonem, tot això que veiem a casa ho
normalitzem i per tant ho repetim.
D’altra banda, al professorat se’ls
exigeix molt perquè a més de donar
la matèria han de saber de trastorns
d’alimentació, de psicologia, de ludopatia…se’ls demana que tinguen
coneixements de tot, i està clar que
han d’estar formats i sensibilitzats
perquè són la primera peça de la
cadena i és essencial perquè són
els que detecten moltes coses, però
és molt important fer tallers en els
centres i tindre l’ajuda de tècnics en
igualtat.
Esther Espinosa.
Coincido en que es
muy importante que
se hagan más talleres
y se hagan más sesiones porque estos temas de igualdad solo se abordan en este tipo de
talleres y coincidiendo con fechas
señaladas. Lo mismo ocurre con los
referentes, solo se tratan en fechas
determinadas y no se introducen en
el temario.
Por otra parte, considero que la fa-

milia es muy importante, los profesores van cambiando cada año, pero
la familia siempre está ahí y es un
referente constante. No hay que olvidar que aprendemos por imitación.
Y por último creo que es importante
que los centros nos enseñen a pensar por nosotros mismos y de una
forma más diversa.
Isabel Segura.
La clave es el pensamiento crítico, los
alumnos y alumnas deben tener ese
aprendizaje de valores en cuanto a
respeto e igualdad, y es necesario
que lo trabajen a lo largo de todo el
año. En concreto en Paterna tenemos un catálogo de igualdad que llevamos a los colegios para que en el
momento que ellos quieran realizar
cualquier formación puedan hacerlo. Además, hacemos formaciones
muy cercanas a los jóvenes como,
por ejemplo, saber leer las letras de
las canciones que escuchan. Considero muy importante que las formaciones a los jóvenes sean amenas
y que les gustan, de esta forma se
involucran y despiertan ese pensamiento crítico.
Estefanía López.
Es muy importante
hacer una inversión
desde las administraciones en las escuelas
de padres porque una de las proble-

máticas más evidentes es que los
programas educativos de los centros
tienen disparidad de ideología con
el ambiente familiar. Es necesario
dar herramientas a las familias para
que tengan una visión crítica y no
se normalicen comportamientos de
ciertas películas, series o la misma
publicidad. También en las aulas se
debe desarrollar ese pensamiento
critico en base a ejemplos reales y
que sean cercanos a ellos, y también
al profesorado darles herramientas
y no solo desde los CEFIRE sino a
través de la actualización docente y
aumentar la formación inicial con
mayor perspectiva de género.
Dolors Gimeno.
Cal no oblidar que
la societat actual i la
volta dels moviments
totalitaris estan fent
que, per exemple, un claustre tinga
por de fer quin tipus de formació. És
més, des de LAMBDA estan veient
que alguns claustres tenen por de
fer uns certs tallers per a evitar les
queixes d’algunes famílies, i per això
és important fomentar l’esperit crític
i és important que cada jove pense i
diga el que vulga dins, per descomptat, de l’estructura democràtica de la
societat on vivim.
És important abandonar aqueixa
por i continuar fent polítiques en diversitat i educar en igualtat tant fora
com dins de l’aula.

- A diario los niños y niñas están
sometidos a un bombardeo
continuo de estímulos, el
contenido de las redes, la música,
la publicidad… Para evitar que
en ellos crezca una percepción
sexista, los expertos dicen que
es importante impedir una
sobreexposición a estos contenidos
y desarrollar un sentimiento
crítico para que puedan primero
detectarlos y segundo enfrentarse a
ellos. Por el contrario, hay muchos
‘influencers’ que amparados en
la libertad de expresión dicen
auténticas barbaridades.
¿Qué importancia tiene el
contenido de las redes sociales en
el desarrollo de nuestros jóvenes?
y ¿creéis que el contenido sexista
debería estar más perseguido?
Juanjo Civera.
Les xarxes socials són
en moltes ocasions
les cuidadores dels
xiquets. Abans era la
televisió i ara el “aparcaxiquets” són
els mòbils des de ben xicotets, i com
tot, la solució està en la part formativa
i educativa, si els pares estan formats
en els perills i les virtuts de l’ús dels
mòbils no hi ha problema però si no
ho estan pot ser perillós.
Jo porte 13 anys fent classe i en tretze
anys l’evolució en les noves tecnologies ha sigut enorme. No obstant

El Foro Comarcal El Meridiano se realiza cada cuatro meses y se habla de temas que interesan a los habitantes de la comarca.

això, es veu clarament que els joves
no saben fer ús de la part tecnològica,
saben fer allò que utilitzen.
Pel que respecta a les xarxes socials,
no es fa un ús correcte però no sols
pels joves també pels adults. En les
xarxes podem trobar de tot des de
perfils que defensen la igualtat fins
a aquells perfils sexistes o que cosifiquen el cos de la dona.
Esther Espinosa.
Las redes sociales si se
utilizan mal pueden
ser muy perjudiciales
sobre todo a edades
tempranas, pero también es verdad
que mucha de la información que
tengo sobre lo que quiero investigar
la he encontrado en las redes sociales. En mi caso, las redes sociales las
considero como un portal a la información y se puede acceder a toda esa
información de forma más amena y
más voluntaria.
Pau Alabajos.
Parlant de generar
consciència crítica
en els més joves, la
cultura juga un paper molt important de capacitat
transformadora, i en aqueix sentit,
moltes de les coses que s’aprenen
és a través dels llibres, però també a
través de la música, de la cultura. Al
final, tot això fa generar-te un debat,
i les xarxes tenen això també, com a
positiu tens accés a testimoniatges
en primera persona que abans eren
impossibles sobretot quan parlem
del tema de la diversitat. Hi ha moltes persones que se sentien molt soles i de sobte en un clic són capaços
d’escoltar el relat d’una persona que
està passant pel mateix, i que es pot
sentir identificada. En això hem eixit guanyant, però també podem
trobar un altre tipus de discursos
en les xarxes. És difícil posar límits
a unes xarxes que són una finestra
enorme al món.
Considere que el fonamental és invertir a l’aula i en l’educació per a
formar aqueix pensament crític i fer
persones lliures que valoren i sàpien
contrastar aqueixa informació i es
que produïsca aqueix debat d’idees
perquè arriben a la conclusió que se
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El encuentro, organizado por El Meridiano, sirvió para debatir entorno a la igualdad entre los jóvenes

senten més identificats. D’altra banda, hi ha una ombra del feixisme que
està present al debat públic i estan
guanyat el relat que no té res a veure
amb la llibertat o les idees. Hem de ser
conscients que ens enfrontem a un
perill de censura màxima, per això dir
que cal delimitar en les xarxes entenc
que té una part positiva, que és que
d’alguna forma es llevarien aqueixos
missatges sexistes, però d’altra banda estem enviant un missatge erroni,
i és que si controlem el missatge ens
estem sobre protegint. Hem de creure
en els nostres joves, ells són capaços
de madurar per ells mateixos.
Dolors Gimeno.
Parlant com a advocada, hem de recordar
que la nostra democràcia és molt garantista i tenim les eines suficients per a
perseguir qualsevol delicte. En aqueix
sentit, si que farien falta molts més
recursos perquè fora la Fiscalia la que
d’ofici poguera perseguir els delictes
que es comenten en les xarxes socials. Està clar que no es pot perseguir
qualsevol tuit, però si és un delicte sí.
També en els jutjats fa falta molta formació en aquesta matèria
Sonia Renovell.
No se trata de prohibir
sino de aprender a leer
los mensajes. Tampoco se trata de sobre
proteger ni de crear una dictadura.
Nos falta sacar provecho educativo a
las redes sociales. Deberíamos utilizar estos canales de información para
poder comunicarnos mejor y ser más
efectivos con los jóvenes.
Estefanía López.
Hay algunos mensajes
muy dañinos que deben ser perseguidos.
Hace unos meses un
youtuber mallorquín decía en una
entrevista que él a las chicas les decía
que era estéril para así poderse acostar con ellas sin utilizar preservativo.
Yo creo que mensajes como éstos deben estar perseguidos. No se trata de
un simple tuit, se está utilizando una
plataforma masiva y vista por muchos
adolescentes, jóvenes que tampoco
tienen aún esa perspectiva crítica y
comentarios como ese pueden marcar ciertos patrones que después es
muy difícil deconstruir. Por eso con-

sidero que hay que hacer una labor
de prevención y educación y también
perseguir ciertos discursos.
Cristina Gramaje.
La llibertat és molt
important, però hi ha
alguns casos que no
es poden deixar passar. Per posar un exemple, en el cas
de la violació múltiple (en referència
a ‘la Manada’) un dels violadors, ara
ha reconegut el succeït, però quan va
ocórrer fa anys la víctima va ser tractada en un fòrum molt conegut, on hi
ha més homes que dones, de manera
vexatòria, rebent tot tipus de missatges humiliants i causant encara més
mal psicològic del que ja tenia. Fins
i tot van arribar a publicar fotografies
d’ella. Hi ha casos que no es poden
deixar passar.
- Los roles se siguen repitiendo.
Educar en igualdad no es un
proceso inmediato, ¿cuáles
creéis que serán las políticas de
futuro o las herramientas que son
necesarias aplicar?, ¿hacia dónde
vamos?, ¿sois optimistas con las
nuevas generaciones?
David Fortea.
Si lo analizamos en
perspectiva se ha mejorado mucho y desde
la democracia se ha
hecho y avanzado bastante, por eso
soy profundamente optimista con las
nuevas generaciones. Lo que debemos
hacer es seguir avanzando juntos y
trabajar todos de forma trasversal: administraciones, claustro, comunidad
educativa, familia… para que los pasos

que vayamos dando se queden fuertes
y solidos y que cualquier fantasma del
pasado, que intente volver a dar un
cambio reaccionario a la sociedad, lo
tenga difícil. Los avances conseguidos
son más fuertes que los miedos que
nos quieren traer a otros tiempos. Estamos ante las generaciones más formadas merecen un voto de confianza.
Juanjo Civera.
En un ambient d’Estat
de Dret on la igualtat està en un punt
nuclear serem imparables. Tots estem compromesos en
què això ha de ser així i cal continuar
treballant perquè així siga. Per a aconseguir-ho és necessària una inversió
econòmica i també una voluntat.
Hem de ser capaços d’arribar a tots.
Cristina Gramaje.
Com a eines fonamentals, treballar de manera conjunta: família,
educació… tots som
societat i per tant tots i totes tenim un
paper molt important en tot això i especialment els tècnics tenen un paper
molt important per a servir de suport
als docents i també al sector sanitari.
Esther Espinosa.
Soy optimista, lo veo
en los niños pequeños que cada vez están más informados y
concienciados. Yo a esa edad no tenía
tanta información, y eso es un punto
muy positivo porque cada vez se les
informa más temprano y eso lo que va
a conseguir es que las nuevas generaciones combatan la desigualdad.

Isabel Segura.
Es importante que a
las nuevas generaciones les demos, nosotros como adultos, el
valor que ellos les dan a las cosas. Es
decir, si para ellos ahora mismo son
importantes las redes sociales darles
ese valor. Sentarnos con ellos y ver las
redes sociales juntos para fomentar
ese pensamiento crítico, pero sobre
todo lo que necesitan los jóvenes es
nuestro tiempo tanto en el aula como
en casa. Soy optimista con las nuevas
generaciones, cada vez están más formados y también cada vez son más
inconformistas.
Estefanía López.
Nos encontramos con
una juventud más
comprometida, participativa, reivindicativa
y en ese sentido soy optimista, pero si
que es cierto que, pese a que muchas
veces se critican ciertos estereotipos
luego, en la práctica, los jóvenes no se
enfrentan a esa realidad. Las mujeres
siguen asumiendo un segundo plano
como por ejemplo en presidir una asociación o un movimiento reivindicativo, y hay que fomentar y darles a ellas
más protagonismo y más voz porque
pese a que es muy fácil verlo en casos
ajenos, luego, cuando tienen que demostrar esa voz o voto, les cuesta participar o afrontar ese tipo de retos.
Sonia Renovell.
Es difícil contestar si
soy optimista o no.
Es una generación
muy formada que ha
tenido la oportunidad de formarse

en temas de igualdad mucho más
que cualquier otra generación, pero
por otro lado en las aulas estoy viendo un retroceso. Conocen la teoría,
pero luego no son capaces de detectarlo en la práctica. Normalizan
determinadas situaciones que no lo
son. Creo que hay que trabajar mucho más.
Pau Alabajos.
No podem ser una
altra cosa que optimistes, són les noves
generacions les que
estan portant la iniciativa, com per
exemple en el canvi climàtic i a més
veient-lo en perspectiva ara s’està
parlant més que mai sobre violència masclista, intolerància, diversitat afectiu sexual… i també existeix
una resposta pública, per exemple,
en el cas de les violacions múltiples,
la gent, i molta és jove, ha denunciat que és una barbaritat. És a dir,
es donen les dues coses, una consciència cada vegada més forta i al
mateix temps un aferrarse al passat.
Hem de tindre esperança perquè en
l’educació és on està tot el nostre futur.
Dolors Gimeno.
Com a conclusió diria
que no hem de parar,
cal continuar lluitant
per la igualtat. No cal
donar res per fet perquè els drets
adquirits, que hui pensem que estan totalment establits, demà ens els
poden llevar. D’ací la importància
de generar aqueix pensament crític,
implicar-nos i no fomentar, per por,
l’autocensura.
PATROCINADO POR

Pau Alabajos y Sonia Renovell en un momento del Foro
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de arte

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, visitó a la artista

Aurora Valero junto a una de sus obras en su estudio de Alboraya

C

onocer la obra de la artista Aurora Valero es como
atravesar el mundo del expresionismo en toda su esencia.
El mundo del expresionismo, el
de los colores, el de la fuerza pictórica, el del arte y el de la cultura,
el de las mujeres, el de la tierra, el
de los elementos y el de la música.
El mundo de los lienzos y de los
pinceles. Todo lo que Aurora representa en sus obras y en su conversación es, en una palabra: vida.
Y es que su esencia como pintora
y educadora te atrapa en una conversación mientras te va enseñando poco a poco su estudio taller
ubicado en la localidad que la vio
nacer, Alboraia. Toda una vida de
trabajos.
A sus 81 años se siente más viva
que nunca, más inspirada, más
fuerte y sensible a los acontecimientos. Quiere más tiempo para
crear, imaginar, plasmar y pintar.
Descubrir con ella su estilo en su
taller es casi como adentrarse en
la plaza de la Signoria de Florencia, donde el síndrome de Stendhal te acaricia y atrapa por ver en
un mismo espacio tanta belleza
convertida en arte.
Aurora cursó de estudios, educadora, como ella dice, y ahora a sus
81 años, catedrática de Expresión
Plástica desde 1969 en la EU de
Córdoba y en las Universidades
de Barcelona y València. Es doctora en Bellas Artes desde 1988 y
académica correspondiente y numeraria de la RA de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia. Su última
exposición fue hace unos meses
en la Nau.
Aurora, ¿A qué años descubrió
la pintura?

AURORA VALERO,

EL EXPRESIONISMO CREADO EN ALBORAIA
AURORA VALERO DESPRENDE VIDA, DESDE SU MIRADA
HASTA SU FORMA DE ADENTRARTE EN EL MUNDO DEL ARTE.
ELLA MISMA ES TODO ARTE; A SUS 81 AÑOS SIGUE INCANSABLE,
LLENA DE VIDA, DE FUERZA Y ESA MANERA DE VER LA VIDA
TE LA TRASMITE AL ESTAR CON ELLA.
CADA UNA DE SUS OBRAS ES UN PEDAZO DE SU INTENSA MANERA
DE QUERER LA VIDA. SUS CUADROS SON SU MEJOR PROYECTO.
Texto: Redacción

Fotos: : J. C. Muñoz

Sí me guío, y señalizó el camino
para que supiera donde tenía que
ir a aprender…
La obra de arte más grande mide
5 metros, y ha creado hasta
tapices, ¿Cuánto le costo de
pintar?
Alrededor de un mes y medio.
¿Qué es lo que más le gusta
pintar?
Creo mucho en la trasformación,
en que la vida no para de transformarse, ese momento, el de la
trasformación es donde yo me recreo y me inspiro. La naturaleza,
los animales, el ser humano…todo
se transforma
¿El cuadro suyo preferido?

En medio de una sonrisa dulce la
entrevistada responde: A los 11
años recuerdo que empecé dibujando, no pintando…. dibujaba
y los corregía. Los dibujaba y los
volvía a dibujar.
¿Cómo podemos definir su
estilo para las personas que no
conocemos de fondo el mundo
del arte?
Claramente es expresionista, aunque he tocado varios estilos y no
tiene nada que ver con los autores
de expresionismo por excelencia.
Me baso en la inspiración pura y
dura.
Ha realizado cientos de
exposiciones en todo el mundo,
la última en Valencia…
Sí, me encanta exponer en mi tierra, pero bien es cierto que viajan-

do y conociendo aprendes más y
conoces más técnicas, además de
inspirarte.

en contacto, y de apoyarnos ha
cambiado para bien en nuestro
sector.

Estamos en la semana del 25 N
¿cómo fue en sus tiempos que
una mujer se dedicara al arte?

En su taller de arte dice
que tiene más de 600 obras
catalogadas. Cuando lo piensa…
¿Qué reflexión hace?

Fueron tiempos difíciles, tú piensa
que en aquella época éramos tan
sólo 5 mujeres aprendiendo y aunque dentro de la academia nos respetaban mucho, fuera era donde
estaba todo lo complicado.
¿Cómo ve ahora el papel de la
mujer artista en nuestra vida y
sociedad?
Ha cambiado muchísimo, hemos
progresado y, aunque nos queda
camino por recorrer, debemos estar orgullosas. Hoy por hoy hay
muchas mujeres que exponen. La
forma de relacionarnos, de estar

Pues que no he parado de trabajar
y de crear, de pintar y disfrutar en
cada uno de ellos.
Hay murales y láminas,
¿En qué formato se encuentra
mejor pintando?
Los murales. Soy atrevida y muy
viva pintando, necesito espacio
para crear a lo grande, soy muy
potente (risas).
Le descubrió un escultor que
fue el que le ayudó a meterse de
joven en el mundo del arte

Tengo muchos que cuando recuerdo el momento que lo he pintado
me encantan, sin embargo tengo
un auto retrato que me hice yo
misma de joven que le tengo un
cariño especial…
Estudió en Roma ¿qué trajo de
allí?
Traje la grandiosidad, lo celestial,
Roma la adoro y me he simbolizado mucho a la hora de creer y crear
arte; fíjate allí con el arte de Miguel Angelo, la capilla Sixtina y los
rincones y transformación de la
misma ciudad. Roma es increíble
para conocer y disfrutar el arte.
Sin embargo, donde mejor pinta
es en su tierra…
Sí, viajo, voy, veo, descubro, imagino
y creo, pero donde estoy cómoda pintando es en Valencia, en Alboraia.
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‘Alboraya está contigo. NO estás sola’, la
campaña del Ayuntamiento para concienciar
contra la violencia contra la mujer
NUMEROSAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25N

L

a programación que muestra el Ayuntamiento tiene
un carácter transversal, impulsada por el área de Igualdad,
con la implicación de las concejalías de Juventud, Cultura, Comercio y Seguridad Ciudadana, así
como la implicación y colaboración de diferentes asociaciones y
colectivos de la localidad.
“En Alboraya tenemos un compromiso claro en favor de la igualdad de género y en contra de la
violencia contra la mujer, por ese
motivo, hemos realizado diferentes actividades dirigidas a todos
los públicos para ayudar y facilitar herramientas para detectar la
violencia machista”, comenta el
primer edil, Miguel Chavarría.
Concienciar y sensibilizar
La concejala de Igualdad, Zeudy
Estal añade que desde las diferentes concejalías de Igualdad y
Juventud, “se siguen realizando
actividades y promoviendo acciones para concienciar y sensibilizar sobre la violencia de género.”
La programación incluye un curso de defensa personal femenina
en la Ciutat de l’Esport impartido
por la Policía Local de Alboraya
los días 13, 20 y 27 de noviembre.
Este curso que ya está completo,
ha sido impartido en diferentes
ocasiones por la Policía del municipio y siempre tiene un gran
éxito de participación.
Por otro lado la asociación de
‘Dones Feministes d’Alboraia’ y
con la colaboración de la concejalía de Cultura y la de Igualdad,
han organizado la exposición:

“Estesa de Dol” de Lilo Do Mar en
la Casa de Cultura, que se podrá
disfrutar hasta el 30 de noviembre.
Asimismo las concejalías de
Igualdad y Juventud han puesto
en marcha otras dos iniciativas
para las personas más jóvenes del
municipio, un taller de elaboración de camisetas serigrafiadas
que tendrá lugar el 19 de noviembre a las 17 horas en l’Espai Jove
i un concurso fotográfico con el
móvil, “Dona’m una historia” que
finalizará el proceso de inscripción el 21 de noviembre.
El 24 de noviembre se realizará
a las 19 horas una manifestación
por la localidad coorganizada
por la Concejalía de Igualdad y
Juventud, y las asociaciones y
colectivos de la localidad como:
AAVV Palmaret, Asociación de
alumnos y alumnas de la Escuela
de Personas Adultas de Alboraya,

Asociación feminista mixta Círculo Feminista, Col·lectiu Dones
Feministes d’Alboraia, Rosella,
Sembrant Camins, Asociación
Amas de Casa Tyrius y Voluntaris
de la Mar.
Comercios contra la violencia
El día siguiente, el 25N, la concejalía de Comercio se sumará a estas iniciativas de Igualdad con la
campaña “Comercios de Alboraya
contra la Violencia de Género”, financiada por la Diputación de València. Donde se repartirán bolsas
plegables y trípticos informativos
en el Mercado Municipal a partir
de las 10 horas y hasta finalizar
existencias. Más tarde, a las 12
horas en la puerta del Consistorio,
tendrá lugar la lectura del manifiesto y una concentración abierta
a toda la ciudadanía como muestra de rechazo y denuncia hacia la
violencia contra las mujeres.

Igualdad organiza muchas actividades, en la imagen una de las premiadas del concurso de fotografía

Taller realizado en Albal

#PornOff, Desconnecta’t
del porno

LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD PRESENTA ESTA
CAMPAÑA CON MOTIVO DEL 25N

L

Redacció

a Mancomunitat de l’Horta
Sud ha presentado la campaña #PornOff, Desconnecta’t
del porno con motivo del 25N día de
la eliminación de la violencia contra
la mujer. Realizada en colaboración
con los departamentos de Igualdad
de los ayuntamientos de la comarca, la campaña tiene como objetivo
fomentar unas relaciones afectivosexuales igualitarias y saludables.
#PornOff, Desconnecta’t del porno está centrada y destinada tanto
a la población adolescente como a
las personas de referencia de los y
las adolescentes, es decir, profesorado, personal técnico que trabaja
con este colectivo y a las familias.
El objetivo es derribar aquellos mitos entorno a la sexualidad, estereotipos de género y conductas de
riesgo y violentas que aparecen en
la pornografía, en las cuales mayoritariamente se visualiza, incluso
de manera explícita, unos comportamientos violentos y discriminatorios hacia la mujer.
La unidad de Igualdad de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha puesto
a disposición de los ayuntamientos
de la comarca un cartel para su difusión además de la posibilidad de
la realización de un programa de

prevención de violencia sexual y
violencia machista por el consumo
de pornografía en adolescentes. Los
talleres, dirigidos a estudiantes de 3ª
de la ESO, ya se están realizando en
centros educativos de las localidades de Albal, Alcàsser, Benetússer y
Sedaví y se impartirán hasta marzo.
Otras acciones por el 25N
Además de la campaña #PornOff,
la Mancomunitat de l’Horta Sud ha
puesto a disposición de los ayuntamientos de la comarca una propuesta didáctica para profesorado de infantil y primaria centros educativos
bajo el título de “No a la violència de
gènere”. También se repartirá entre
los consistorios material de sensibilización para promover relaciones
igualitarias y saludables y chalecos
identificativos para los responsables
de los Puntos Violeta municipales.
La presidenta de la Mancomunitat
de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha destacado que el porno, como ya se demostró en las jornadas sobre prostitución organizadas por la entidad
comarcal, “fomentan las relaciones
de desigualdad entre hombres y
mujeres degradando en la mayoría
de los casos a las mujeres por lo que
es un punto en el que hemos creído
que debíamos incidir en la campaña
de este año”.
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Imatge de l’acte

L’ACTE ES VA FER A LA POBLA DE FARNALS, I VA ESTAR ORGANITZAT PER PACTEM NORD I LA FEDERACIÓ DE DONES DE L’HORTA NORD
Redacció

S

ororitat: avançant juntes cap a
la igualtat. Aquest va ser el lema
de la XIII edició de la Trobada
de Dones de l’Horta Nord. Una trobada que des de la Federació de Dones
i Col.lectius per la Igualtat de l’Horta
Nord esperaven amb il·lusió atès que
l’edició anterior, la de 2020, va haver
de celebrar-se en la distància a causa
de la pandèmia provocada per la Covid-19.
En aquesta ocasió, el municipi amfitrió va ser La Pobla de Farnals. Concretament, a la Casa de la Cultura
del municipi va donat cita a un centenar de dones de diferents associacions que integren la Federació.

L’objectiu d’aquesta trobada, organitzada pel Consorcio Pactem Nord en
col·laboració de la delegació d’Igualtat
de la Diputació de València, va ser fer
un pas avant després de la pandèmia,
reconeixent el treball i la sororitat que
les dones i el seu teixit associatiu han
impulsat durant aquest últim any.
La trobada va comptar amb la
presència de Mª Carmen Benlloch
Tomás, Tinenta alcalde i Regidora
d’Economia, Hisenda, Benestar Social, Igualtat i Polítiques Inclusives de
La Pobla de Farnals; José Antonio Navarro Vilar, Gerent de Pactem Nord;
Conxa Alcover Sánchez, Presidenta
de la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l’Horta Nord.
L’acalde de La Pobla de Farnals, En-

EL
EL

rique Palanca Torres, també va voler
estar present en la trobada mitjançant
un vídeo en el qual mostrava tot el seu
suport al teixit associatiu de les dones
i reconeixia la gran labor que aquest
té en el desenvolupament local i en
la consecució del principi d’igualtat
entre homes i dones. Per part seua,
José Antonio Navarro va presentar
les noves línies de treball de Pactem
Nord en matèria d’igualtat i la seua
trajectòria en l’àmbit de l’ocupació i
emprenedoria amb dones de l’Horta
Nord des de fa ja 20 anys.
Violència de gènere
Seguidament, va arribar el torn de
Coto Taléns García, psicòloga experta
en violència de gènere. Durant la seua

intervenció, L’estratègia de les complicitats, Taléns va proposar la revisió de
diversos conceptes clau en el moviment feminista com a mecanisme per
a transitar de manera més efectiva cap
a la igualtat real i material de dones i
homes.
Mujeres por la Sororidad, l’associació
de dones del municipi amfitrió, tenien preparada una sorpresa que va
emocionar a les assistents.
També Puri Liétor González, del Col.
lectiu de Dones Feministes de Montcada i integrant del Front Abolicionista PV, va llegir un manifest en suport a
les dones de l’Afganistan.
Va prendre el relleu Isabel Gallardo
Sánchez, creadora del projecte El
batec de les papallones, un projecte

MASCLISME

que ha inspirat el treball de les associacions de dones participants, perquè durant mesos s’han dedicat a
confeccionar papallones de diferents
materials i grandàries per a decorar el
teatre en el qual va tenir lloc la jornada. Amb la seua presència, Gallardo
perseguia dos objectius: en primer
lloc, donar les gràcies a totes aquestes dones de l’Horta Nord que, amb el
seu treball, estan donant visibilitat al
projecte El batec de les papallones. I,
en segon lloc, remoure consciències i
incentivar a la participació.
La trobada va finalitzar amb una gran
dosi d’humor de la mà de La mar salá,
grup format per Carmen Rubio Tomás
i María Colomer Pache, dues actrius
feministes amb una gran trajectòria.
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Actividades contra la
violencia de género

ESCOLES
ESCOLES DE L’HORTA
S’UNEIXEN A L’ESTRATÈGIA
REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ
PER A ESTALVIAR ENERGIA

ALBALAT DELS SORELLS CUENTA CON EL APOYO DE
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Redacció
l 25 de noviembre, es el día internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres “y es muy importante visibilizar
este día en nuestro municipio”, explica la concejala de Igualdad, Yolanda
Sánchez quien afirma que “es necesario trabajar todos los días desde la prevención y desde edades muy tempranas para acabar con esta lacra social”.
Por ese motivo desde la concejalía se
han programado actuaciones diversas
para un periodo de cinco meses que
iniciaron el pasado mes de octubre,
en el colegio, con cuatro talleres de
educación emocional para el alumnado de quinto y sexto de primaria.
También “continuamos con el programa Albalat Activa Intergeneracional
y seguiremos realizando numerosas
acciones hasta febrero de 2022”

E

25N
Las actividades que se van a realizar
en los próximos días dirigidas a toda
la ciudadanía para concienciar sobre
la violencia simbólica, psicológica, sexual y física que sufren miles de mujeres por el hecho de ser mujeres están
dirigidas a todas las edades.
“No podemos olvidar que 1.118 mujeres han sido asesinadas en nuestro
país desde 2003 y desde aquí os ani-

mamos a participar porque entre todos y todas podemos parar la violencia hacia las mujeres e hijos e hijas”, ha
afirmado Yolanda Sánchez.
El lunes 22 de noviembre tendrá lugar a las 19h una obra de teatro: “Segaremos ortigas con los tacones”. Será
en el Espai Cultural. La obra teatral
intenta reflexionar sobre el mundo de
la prostitución. Una reflexión sobre la
mujer, el feminismo, la prostitución y
el machismo.
El martes 23 a las 10:30h tendrá lugar
la lectura del relato “VALLE” de Cristina Tamarit , narrado por Tica Urios.
Será en la primera planta del Centro
Cívico. Valle es una mujer anulada,
paralizada por el miedo y no solo ella,
también sienten miedo los que la escuchan llorar y los que ven sus ojos
morados y sus labios hinchados. El
miedo calla lo que el alma grita.
Por la tarde a las 18h será el taller
“Alas de mariposa: construyendo desde ti misma”, la actividad está impartida por Antonia Sajardo y será en la
primera planta del Centro Cívico.
El objetivo de este taller es proporcionar a las mujeres herramientas
emocionales y actitudinales para hacer frente a situaciones de violencia
de género y su prevención, sobre la
base del empoderamiento en clave de
género. Las Herramientas que facilita-

EL MERIDIANO L’HORTA

Vint-i-dos escoles públiques s’han
unit a la segona edició del programa 50/50 que impulsa l’àrea de
Medi Ambient de la Diputació de
València a través de la seua estratègia Reacciona.
Este projecte té com a objectiu reduir el consum, la factura energètica i les emissions en els col·legis
gràcies a la participació de tota la
comunitat educativa mitjançant
sessions formatives pràctiques sobre estalvi energètic i ús responsable de l’aigua.
Així, la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de
Medi Ambient Maria Josep Amigó,
incidix en què “el més important
del programa és l’aprenentatge
d’hàbits d’estalvi energètic i
d’aigua que les xiquetes i els xiquets acabaran aplicant a les seues
cases”.

Yolanda Sánchez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

remos serán el Trabajo con Atención
plena; Estrategias de resiliencia; Técnicas de autoestima y Actitudes de optimismo inteligente. “El miércolesdía
24 a las 18h la concejalía de servicios
sociales e igualdad del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells invita a sumarse a la campaña de prevención,
sensibilización y lucha contra el acoso
callejero, dirigida a la ciudadanía de
Albalat con la que pretendemos sen-

sibilizar sobre el acoso callejero como
una forma de violencia machista y sexual (la más aceptada y practicada),
que favorece la vulnerabilidad sexual
de mujeres y niñas”, explica Sánchez.
Manifiesto
El jueves 25 a las 12:30h tendrá lugar
la lectura del manifiestos contra la
violencia de género en la plaza del
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.

50/50
El programa 50/50 proposa que
els ajuntaments revertisquen al
centre escolar el 50% de l’estalvi
econòmic que es genere en la
factura energètica durant el curs
2021/22 i invertir l’altre 50% en
accions d’eficiència energètica a
l’escola per a aconseguir nous estalvis en anys posteriors. Tal com
assenyala Maria Josep Amigó, “un
dels aspectes més rellevants del
programa educatiu és la creació
d’un equip que s’encarregarà de
diagnosticar el consum energètic
i d’aigua de l’escola, elaborar un
pla d’estalvi i fer el seguiment de
les mesures establertes i l’evolució
dels resultats”.
Ajuntaments
Seran els propis ajuntaments els
encarregats de constituir l’equip
energètic amb un/a tècnic/a municipal, que assistirà a les reunions
de preparació i de seguiment, i
que haurà de facilitar a l’empresa
contractada la informació de
l’escola. L’equip estarà format per
una persona de direcció del centre escolar, una o dos del claustre,
un/a responsable de consergeria o
manteniment, una altra de l’equip
de neteja o menjador, dos alumnes
per classe dels cursos de 5é i 6é de
Primària i opcionalment, dos representants de l’AMPA.

La imagen del cartel de este año corresponde a Begoña Vicente, ganadora el año pasado del concurso de carteles contra la violencia de género

Pobles de l’Horta
El pressupost total de la subvenció
és de 90.192 euros i els col·legis
on s’implantarà el programa pertanyen als municipis de Chera,
Caudete de las Fuentes, Bolbaite,
Càrcer, Alborache, el Genovés,
Gestalgar, Domeño, Fuenterrobles, Benigànim, Torrent, Simat de
la Valldigna, Sollana, Riba-roja de
Túria, Paiporta, Buñol, Catarroja,
Benetússer, Chiva, Llíria, Burjassot
i Mislata.
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La Setmana de la Igualtat tindrà lloc en
Albal del 20 al 26 de novembre
EL 28 DE NOVEMBRE SERÀ LA II MARXA DE POBLES CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L

’Ajuntament d’Albal, a través
de la regidoria d’igualtat, ha
organitzat amb motiu del
25N la ‘Setmana de la Igualtat’
del 20 al 26 de novembre. Tallers,
xarrades, recitals de poesia o una
marxa són algunes de les activitats organitzades.
Segons ha explicat la regidora
d’Igualtat de la població, Melani
Jiménez, “en ple segle XXI encara hem de continuar reivindicant
la igualtat de la dona. Per això, és
necessari i molt important que els
i les joves, i els xiquets i xiquetes
estiguen sensibilitzats en aquest
tema per a aconseguir que aquest
dia (25N) ja no l’hàgem de continuar reivindicant”.
La regidora ha explicat que
la setmana s’ha organitzat en
col·laboració amb el Col·lectiu
per la Sororitat i també Creu Roja.
Els actes van començar el dissabte passat amb la senyalització
de cartells amb el lema ‘Stop violència de gènere’ en la plaça del
Jardí.
Activitats
El dilluns 22 tindran lloc dues activitats a l’Escola d’Adults. A les
18.30h serà una xarrada sobre la
violència de gènere i el tràfic de
dones, i a les 19.30h tindrà lloc un
taller sobre ‘El bon voler’.
El dimarts 23 en el Centre Polivalent tindrà lloc un taller sobre les
‘Relacions sanes’ a les 18.30h i el
dimecres 24 tindrà lloc el recital
de poesia a la Casa de la Cultura
a càrrec de l’associació Paraules
al vent.
El dijous 25, Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència

contra les Dones, tindrà lloc a
les 12h la lectura del manifest a
càrrec de la regidora d’Igualtat,
Melani Jimenez. Serà en la plaça
de l’Ajuntament i participarà també l’alumnat de l’IES d’Albal i de
l’Escola d’Adults de la població.
Per la vesprada, a les 18.30h, tindrà lloc un taller de cinema amb
la projecció de la pel·lícula ‘En el
temps de les papallones’.

D’altra banda, el 28 de novembre serà la II Marxa de pobles
contra la violència de gènere en el
qual participaran les poblacions
d’Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Paiporta i Sedaví.
L’eixida serà a les 9h des de
l’Ajuntament d’Albal i el punt de
trobada a les 10.30h en la plaça
poeta Miguel Hernández d’Alfafar.

La magistrada Lara Esteve amb la corporació

25N: Aldaia en el camí
per la igualtat

LA MAGISTRADA LARA ESTEVE MALLENT VISITA EL TAMA
I REMARCA LA NECESSITAT D’ADAPTAR ELS JUTJATS A LA
INFÀNCIA PER TAL D’ATENDRE LES VÍCTIMES MENORS
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VICÀRIA

L
Melani Jiménez,
regidora d’Igualtat

a localitat d’Aldaia ha preparat una extensa programació a partir del mes de
novembre, com a mes de la lluita
per la igualtat entre homes i dones, que tindrà com a eix principal el 25N, Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència contra
les dones.
El Teatre Auditori Municipal
d’Aldaia, TAMA, va acollir la visita de la jutgessa magistrada Lara
Esteve Mallent, per a realitzar una
conferència amb el lema La violencia vicaria o por sustitución:
otra forma de violencia de género.
La també integrant de l’Associació
de Dones Jutgesses va destacar
la vulnerabilitat especial dels i
les menors en casos de violència masclista: “Creo que estamos
en el buen camino, tenemos las
herramientas, pero tenemos que
aprender a usarlas, y principalmente escuchar. Algo tan sencillo
y complicado a la vez como escuchar a la infancia, a los niños y niñas, que hablan un idioma propio,
y por tanto no podemos ponerlos
en el mismo nivel que una perso-

na mayor de edad. Hay que utilizar
la perspectiva de la infancia”.
D’esta manera, la magistrada va
destacar a Aldaia la importància
de l’educació en tots els aspectes, i l’adaptació dels jutjats per a
atendre a víctimes menors d’edat.
“Debemos trabajar mucho en la
igualdad. Es fundamental crear
una educación en igualdad, que
normalicen esa igualdad que todavía no existe entre hombres y
mujeres. Es crucial porque al final
estos niños y niñas van a ser los
que después van a dictar las normas y a dirigir la sociedad.”
25N
La programació contempla a més
la presentació del llibre “Calladita no eres más bonita”, el projecte
“De puertas para adentro”, la videoconferencia La discapacidad
como factor de riesgo en la violencia de género, o la iniciativa El latido de las mariposas depende de
nuestra actitud, entre altres. D’esta
manera, i fins a finals d’any trobem
activitats programades en la lluita
per la igualtat a Aldaia.
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HORTA NORD

LA MANCOMUNITAT PROMUEVE
TALLERES PARA JÓVENES
La Mancomunidad L’Horta Nord,
desde el departamento de Juventud, ha programado para este curso escolar diversos talleres para
jóvenes.
Se trata de 3 programas diferentes: No em toques el WhatsApp,
Creant futur y Corresponsals, promulgados por el IVAJ. El alumnado de los institutos de El Puig,
Massamagrell, Museros y Rafelbunyol ya ha empezado algunos
de estos talleres, y próximamente
se comenzarán a realizar en el resto de municipios.
No em toques el WhatsApp está
orientado a la prevención de la
violencia de género facilitando
los instrumentos necesarios para
una rápida identificación. Creant
Futur potencia estudios y trabajos
que promueven la participación
libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Y Corresponsals pretende que jóvenes colaboren de modo voluntario con los servicios de información juvenil del municipio.
El presidente de la Mancomunitat, José Vicente Andreu, ha señalado que “la juventud debe de
conocer y tener a su disposición
distintas herramientas que les
permitan desarrollarse en esta sociedad”.
Por su parte, la responsable de Juventud de la Mancomunitat, Cristina Civera, ha manifestado que “el
pasado curso escolar el taller No
em toques el WhatsApp y fue muy
bien acogido, por ello este año se
ha repetido y además ampliamos
otras iniciativas del IVAJ que serán
muy bien acogidas también”.

La concentración y la lectura del manifiesto será en la fachada del Ayuntamiento

‘Mi lucha, tu lucha, es nuestra
lucha’, El Puig contra la
violencia de género
EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA ACTIVIDADES TAMBIÉN PARA LOS MÁS
JÓVENES DE LA POBLACIÓN

E

Redacció

l Ayuntamiento de El Puig
ha organizado numerosas
actividades con motivo del
25N. Bajo el lema “Mi lucha, tu
lucha, es nuestra lucha” la concejalía de igualdad ha organizado
charlas y talleres.
Los actos empiezan el día 25 de
noviembre. A las 12h en la plaza
del Ayuntamiento tendrá lugar
una concentración y la lectura de
un manifiesto en apoyo a las víc-

timas de violencia machista con
la participación de la ciudadanía
y asociaciones del municipio.
Además, se instalará un punto
violeta informativo en el mercado municipal para concienciar y
visibilizar el compromiso social
y el rechazo comunitario de las
violencias machistas. Además, se
ofrecerá información a las mujeres sobre los recursos existentes.
Por otra parte, el día 27 tendrá
lugar una charla informativa en

materia de violencia de género
y taller de autodefensa personal
a cargo de Policía Local El Puig.
Será en la sala pilates en edificio
de la Cámara a las 10:00 h.
Para esta actividad será necesario confirmar asistencia en
garcialorca@elpuig.org o presencialmente en el Centro Municipal
García Lorca.
Jóvenes
Por otra parte, desde el Ayunta-

Angie Martínez, concejala de Igualdad

miento de El Puig se apuesta por
prevenir y educar en igualdad a la
población más joven. En ese sentido, se están realizando actividades en esa línea en los centros
educativos de la localidad. En
concreto, se está haciendo un taller de educación afectivo sexual
con el objeto de promover que
la población joven, viva y acepte
su sexualidad de forma positiva,
saludable y libre de riesgos. Se
realiza en el IES El Puig durante
el curso 2021/2022, a cargo de la
asociación DESSEX.
Por otra parte, también se está
impartiendo el taller ‘No me toques el WhatsApp’ destinado a
la prevención de la violencia de
género mediante el control de
las redes sociales. También se
imparte en el IES El Puig durante
los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2021, en colaboración con profesionales de Juventud de la Mancomunitat de
l´Horta Nord.

LA MILLOR INFORMACIÓ
SEMPRE AMB TÚ, TAMBÉ EN LES XARXES SOCIALS

EL MERIDIANO L’HORTA

Més de 8.000 seguidors

INFORMACIÓ DE QUALITAT

Més de 4.200 seguidors
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25 N
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

TANQUEM EL CERCLE
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homenaje a 18 mujeres valencianas
que la tradición cultural patriarcal
invisibilizó a pesar de todo lo que
consiguieron. También sobre este
tema, está programada una charlacoloquio bajo el título “Mujeres que
dejaron huella a lo largo de la historia” impartida por la filóloga Inma
García.

Exposición Mujeres con mucha historia

Mislata dedica sus Jornadas
Contra la Violencia de Género a
visibilizar a las mujeres olvidadas
por la historia
LA CASA DE LA DONA DE MISLATA HA DISEÑADO UNA COMPLETA
PROGRAMACIÓN QUE CULMINA EL 25 DE NOVIEMBRE

C

omo cada mes de noviembre, el Ayuntamiento de
Mislata a través de la Casa
de la Dona, centro neurálgico de
las políticas de Igualdad de la localidad, pone en marcha un amplio
programa de actividades con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género, y que en este
año llega a su XVIII edición.
La apuesta municipal de Mislata
por alcanzar una igualdad real y
por la erradicación de la violencia
machista es una constante en las
acciones de gobierno y es algo que
involucra al resto de concejalías y
departamentos del propio ayuntamiento. Como afirma el alcalde
de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “las administraciones tenemos
que trabajar en poner en marcha
nuevas herramientas y plataformas
para que la igualdad sea un valor
transversal a todos los ámbitos:
familiar, laboral, educativo y legis-

lativo”.
Jornadas
En esta XVIII edición de las Jorna-

Carlos F. Bielsa: “Es
nuestra obligación dar
a conocer y reconocer la
aportación de las mujeres a
lo largo de la historia”
das Contra la Violencia de Género,
la concejalía de Mujer y Políticas de
Igualdad, con Carmela Lapeña a la
cabeza, ha puesto el foco en el papel de la mujer a lo largo de la historia. “Queremos rescatar del olvido a esas grandes mujeres que han

hecho enormes aportaciones a la
humanidad. Mujeres que transformaron y mejoraron nuestras vidas
y nuestra sociedad desde múltiples
esferas del conocimiento y que fueron invisibilizadas por el machismo
imperante”, ha recordado Lapeña.
En la propia Casa de la Dona de
Mislata, y hasta el 30 noviembre,
se podrá visitar la exposición ‘Mujeres con mucha historia’, donde la
ilustradora Empar Morales, rinde

Paseo Clara Campoamor
El colofón a estas jornadas será el
día 25, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, con la inauguración del
mural “La nostra història”, situado
en el Paseo Clara Campoamor de
la localidad. La pintura representa
a diez grandes mujeres de la historia relacionadas con la ciencia, el
arte o la lucha por los derechos de
las mujeres como la misma Clara
Campoamor, Carmen Alborch, Manuela Solís, Ana Lluch o la actriz
mislatera Empar Ferrer, entre otras
relevantes figuras feministas. Junto
con la presentación pública del mural, el alumnado de Secundaria de
los centros de educación de Mislata, leerá, como ya es tradicional, el
Manifiesto Contra la Violencia de
Género.
Una amplia programación que se
completa con conferencias, coloquios, talleres, poesía, exposiciones y teatro y que, por cuarto año,
contará con la campaña de sensibilización ciudadana “El árbol contra la violencia de género”. El olivo
ubicado en la puerta de la Casa de
la Dona acogerá en sus ramas las
opiniones de la ciudadanía sobre la
violencia machista como testimonio de participación ciudadana.

Inauguración de las jornadas del 25N con las ganadoras del concurso de carteles

15

MISLATA
LA BIENNAL DE MISLATA
MIQUEL NAVARRO YA
TIENE SUS DIEZ ARTISTAS
SELECCIONADOS PARA LA
EDICIÓN 2021
Las obras seleccionadas, según las
bases de esta edición, son obras
pensadas para ser expuestas en
sala y giran en torno a los cambios
y transformaciones sociales, históricas, o personales. Así, muchas de
las obras presentadas a la convocatoria se han centrado en la etapa de
pandemia que tantos cambios ha
supuesto en el día a día.
Artistas
Los y las diez artistas seleccionados
para exponer en Mislata el próximo
mes de diciembre son Tania Blanco, Matteo Guidi, Ana Císcar, Jorge
Isla, José Luis Lozano, Rossi Aguilar,
Davinia V. Reina, Andrea Abati, Elisa Terroba y Antonio Guerra. Todos
ellos recibirán 500 euros para exhibir sus obras de arte en Mislata; dos
de ellos resultarán premiados con
6.000 euros, y sus trabajos pasarán
a formar parte de los fondos de la
colección de arte municipal.
Certamen
La Biennal de Mislata, certamen
que se recuperó en 2016 por parte
del gobierno municipal, cierra así
su tercer ciclo de premios, que alternan arte público y premios de artes visuales, en años pares e impares respectivamente. La exposición
con los diez trabajos seleccionados
se abrirá al público el próximo 4 de
diciembre, momento en el que se
desvelará el veredicto del jurado
con respecto a los dos premios de
esta edición.
El jurado de esta edición de Premios de Artes Visuales con Compromiso Social ha estado formado
por Alba Braza, comisaria del certamen, Pedro Vicente, Sandra Guimarães, Fernando Morales y María
Tinoco. Han tenido que acometer
el trabajo de seleccionar las obras
entre un total de 208 propuestas
presentadas.
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Una banderolada i un vídeo homenatge
a les víctimes de la violència marquen el
25N a Massalfassar
Representants polítics i companyes d’associacions junt al monòlit de les germanes Lis Pardo

Xirivella instal·la quatre
monòlits reivindicatius, un
dedicat a les germanes Lis
Pardo

X

Redacció

irivella ha col·locat quatre
monòlits dedicats a cinc dones destacades en la lluita
per la igualtat, coincidint amb els
actes del 25N, Dia Internacional per
a l’eliminació de la Violència contra
les Dones. El consistori ha situat
en diferents punts de la localitat
aquestes instal·lacions per a posar
en valor l’aportació d’aquestes dones a la societat en general i al feminisme en particular. Després de
la instal·lació, es va fer un breu acte
a la Casa de la Dona per a explicar
el seu significat, al qual van acudir
l’alcalde i diversos membres de la
corporació municipal, així com
dones dels diferents col·lectius feministes de la localitat. “Xirivella
ha sigut sempre un referent en feminisme i lluita per la igualtat. En
canvi, com succeeix en totes les
ciutats del món, si un passeja pels
seus carrers descobreix que la majoria d’espais i edificis públics estan
nomenats en clau masculina. Com
a societat, tenim un deute històric
amb les dones”, assenyala Michel
Montaner, alcalde de Xirivella.
A la Casa de la Dona es troba el
monòlit dedicat a les germanes Lis

Pardo. Dolors i Mª Salud van destacar al llarg de la seua trajectòria
com a professionals de l’art floral.
En l’àmbit social i feminista a Xirivella, ambdues es van involucrar en
el teixit social, es van integrar en el
Fòrum Ciutadà, van ser sòcies de
l’Associació de Comerç, de la qual
Salut també va ser presidenta, fent
molt recalcament en l’ús del llenguatge inclusiu i la igualtat. Van ser
fundadores, amb altres companyes,
de l’associació Col·lectiu Feminista
Victoria Sau i la Coordinadora de
Dons per la Igualtat de Xirivella, i
impulsores de la Casa de la Dona.
A la porta del Centre de Salut
s’ha situat el record a Concepción
Criado. La doctora Criat és considerada la primera metgessa rural
d’Espanya i la primera que va aconseguir plaça pròpia en una localitat, en aquest cas, Xirivella. María
Moliner té el seu reconeixement
davant la biblioteca municipal.
Moliner va ser filòloga, bibliògrafa,
lexicògrafa i autora del ‘Diccionari
d’ús de l’espanyol’. Finalment, Clara
Campoamor, diputada i defensora
del dret al sufragi femení, té el seu
monòlit al parc que porta el seu
nom.

Imatge del nou Consell

Nou plenari constitutiu
del Consell de la Infància i
l’Adolescència de Picassent

L

Redacció

es eleccions al Consell de la
Infància i l’Adolescència han
deixat un renovat òrgan de
participació i són 38 els xiquets i
les xiquetes i també els joves els qui
posaran en veu alta les propostes
de millora per al seu poble
Garantir els drets de la Infància a
Picassent, amb este objectiu va nàixer el Consell de la Infància a l’any
2015 com una iniciativa municipal

per busca acostar l’alumnat a la
gestió municipal amb la finalitat
d’escoltar els seus suggeriments i
les seues demandes.
Ara, i per segona vegada en la
història d’este òrgan, s’ha constituït un nou Consell en el qual
s’incrementa el nombre de nous
membres que entren a formar-ne
part després d’una modificació estatutària que ha permès incorporar
fins un total de 38 xiquets, xiquetes
i adolescents.

L

Redacció

a regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de Massalfassar ha preparat per a
commemorar el 25N una sèrie
d’accions.
D’una banda tenen previst realitzar una banderolada; perquè en
tots els balcons i finestres de la
localitat es puga veure la unió del
municipi enfront de la violència
masclista. Des del 22 de novembre, els veïns i veïnes de Massalfassar podran recollir les seues
banderes fins a fi d’existències.
L’altre acte destacat serà la projecció d’un vídeo homenatge a totes
les víctimes de la violència contra
la dona i un recital per part del
grup de teatre local. L’activitat tin-

drà lloc en el Teatre Centre Cívic a
les 19.30 el dia 25 de novembre.
Des de l’Ajuntament de Massalfassar s’han posat a la feina per a elaborar un nou pla d’Igualtat, perquè l’anterior quedava ja obsolet.
Un dels primers passos que han
donat en aquest sentit es va produir durant les festes del passat
estiu amb la col·locació d’un punt
violeta d’atenció i informació a les
dones davant possibles agressions
masclistes.
El major repte assenyala la regidora d’Igualtat, Natacha López,
“és donar visibilitat i que les dones senten que tenen un punt on
poden acudir en cas que tinguen
la necessitat per trobar-se desemparades, vulnerables i ser víctimes

de la violència masclista”.
Per culpa de la pandèmia han
vist coartades les seues accions
en aquest terreny i no han pogut
realitzar a penes activitats, per
aquest motiu el 25N de 2021 marcarà un punt de partida en la lluita
contra la violència masclista en
el municipi. La regidora de l’àrea
d’Igualtat així ho ha manifestat:
“Estic molt il·lusionada amb la
celebració d’aquest 25N. Des de
Massalfassar volem homenatjar
les dones que han sigut víctimes
de la violència contra la dona”.
Seguint amb la línia d’actuació
que s’han marcat en els pròxims
mesos tenen previst realitzar cursos i tallers dirigits a dones de totes les edats.
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Massamagrell contra la
violencia de género
EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN PARA
CONMEMORAR EL 25N

C

Redacció

on motivo del Día Internacional Contra la Violencia
de Género, el Ayuntamiento de Massamagrell ha organizado
un conjunto de actividades dirigidas a la educación y la concienciación, entre otras acciones. “Hemos
apostado por organizar actividades
muy diversas pero todas ellas para
concienciar a la población en este
tema“, explica Paco Gómez, alcalde
del municipio.
Las actividades planificadas por
el Ayuntamiento comenzarán el
próximo lunes 22 de noviembre y
finalizarán el sábado 27. La primera
jornada tendrá lugar el día de la espectadora donde se proyectará Una
joven prometedora, a las 18:30 horas en el Centro Cultural.

Las actividades continuarán el
martes 23 con Consentimiento no
siempre es deseo, una charla sobre
sexualidad y consentimiento para
la juventud entre 14 y 30 años, que
será a las 18 horas en el Centro Cultural.
Curso
Además de las actividades educativas, se realizará un acto institucional, que tendrá lugar el mismo jueves 25 a las 18 horas en la plaza de
la Constitución, bajo el lema: “Massamagrell sempre en lluita contra la
violència masclista i de gènere”. “Espero que esta iniciativa tenga una
gran acogida en la población, pero
sobre todo que sirva a muchas mujeres en su día a día“ comenta Araceli Munera, concejala de Igualdad.

Durante el fin de semana, también
se podrá disfrutar de diferentes actividades. El viernes 26 a las 18 horas
en el Centro cultural se presentará
el libro No me obligues de Susana
Gisbert y posteriormente, se hará
un acto de entrega de los beneficios
del libro Habitaciones de paso a la
asociación Alanna.
Manifiesto
Finalmente, pondrá punto y final a
esta programación el curso de autodefensa para mujeres, un curso que
se desarrollará en la mañana del
sábado 27 en el centro juvenil entre
las 10 y las 13 horas. Esta es la única
actividad que necesita inscripción
mediante el siguiente formulario
https://forms.gle/Gy2HbBrYJ2Zqcfky5

Comienzan las obras de
mejora del parque
Botánico Cabanillas
Redacció

E

l Ayuntamiento de Massamagrell ha comenzado las mejoras en el parque Botánico Cabanillas del Barrio de la Magdalena,
una remodelación que se ha sumado a otras ya realizadas en algunos
parques del municipio como el de
Juan Celda o el de los Jubilados del
Barrio de la Magdalena.
“Dentro del plan de actuaciones
que estamos llevando a cabo en las
zonas infantiles, hemos apostado
por remodelar nuestros parques
para convertirlos en lugares inclusivos, renovándolos con las mejores infraestructuras”, explica Paco
Gómez, alcalde de la localidad.
El proyecto de reforma municipal
consiste en la retirada de la pieza

Zona del parque

principal existente, la instalación
de caucho, la sustitución de bancos
y papeleras, así como la mejora del
resto de juegos.
“Es importante mejorar las instalaciones del municipio para adaptarlas a las necesidades del día a día.
Comenzamos el año pasado remodelando algunos parques y este año
continuamos con este de Botánico
Cabanillas y el de la plaza Europa,
que también estará listo antes de
que finalice el año”, afirma Raquel
Gómez, concejala de Urbanismo.
Coste
El coste total de esta reforma será
de 42.918,70 euros, y va a ser costeado totalmente con fondos propios, gracias al remanente de tesorería del Ayuntamiento.

Massamagrell presenta su
“Guía práctica para el aula
ante el acoso escolar”

E

Redacció

l Ayuntamiento de Massamagrell presentó a los centros
escolares y a la ciudadanía,
su “Guía práctica para el aula ante
el acoso escolar”, una guía pensada
para que el personal docente de los
centros educativos sepa como actuar en el aula en caso de encontrarse con problemas de acoso escolar.
La mesa de la presentación contaba
con Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, Araceli Munera, concejala
de Educación, y Begoña María Gozalbes, redactora de la guía. Gómez
dio la bienvenida a las personas
asistentes al acto y remarcó que este

“es un proyecto que sale adelante
gracias a los presupuestos participativos, en los que se presentó como
propuesta y después de la votación
fue una de las elegidas. Lo que buscamos es que este documento que
hoy presentamos no sea uno más de
los que se guardan en el cajón, sino
que sea utilizado para combatir algo
que nos une a todos como es la lucha
contra el acoso escolar”.
Las competencias que tiene el
Ayuntamiento en materia de educación son muy reducidas, pero aún
así colabora durante todo el año con
actividades junto a los centros educativos.

Comienzan las obras para
ampliar el cementerio municipal
de Massamagrell

E

Redacció

l Ayuntamiento de Massamagrell está llevando a cabo un
proyecto para mejorar su cementerio municipal. Se trata de la
ampliación de este espacio acondicionando uno de los terrenos de titularidad municipal que se encuentra
vallado perimetralmente.

En primer lugar se urbanizará el suelo de este nuevo terreno y posteriormente se construirán 70 nuevos nichos, ya que no queda espacio libre.
Este proyecto está valorado en
78.434,21 euros y se está ejecutando
con fondos propios del Ayuntamiento, provenientes del remanente de
tesorería de este 202.
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Massanassa da la cara contra
la violencia de género
LAS JORNADAS CUENTAN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, JUVENTUD,
DEPORTES, EDUCACIÓN, CULTURA Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Redacció
l Ayuntamiento de Massanassa ha organizado las jornadas
“Massanassa da la cara” para
conmemorar el 25 de noviembre, Día
internacional para la eliminación de
la violencia contra la mujer. La campaña se desarrollarán del 22 al 28 de
noviembre, y como explica el alcalde
de Massanassa, Paco Comes , se trata
“de unas actividades de información y
sensibilización, hacia el tejido comercial y empresarial y hacia la ciudadanía, con el objetivo de movilizar al
municipio en contra de la violencia de
género con la participación transversal de todos los servicios municipales
para plasmar el trabajo que durante
todo el año se realiza en Massanassa
para prevenir y denunciar la violencia
contra la mujer”
De este modo, las jornadas cuentan con la participación activa de
Servicios sociales e Igualdad, Juventud, Deportes, Educación, Cultura y
la Agencia de desarrollo local bajo el
lema “Massanassa da la cara”.

E

Los actos se inician los días 16, 23 y 30
de noviembre con los talleres “ON/
OFF. Buenas prácticas en comunicación” dirigido al alumnado de los
centros educativos de secundaria.
El 22 de noviembre a las 17 horas se
celebrará el webinar “Impacto de la
pornografía en las relaciones afectivosexuales de las y los adolescentes”

Las jornadas se
clausurarán el 28 de
noviembre con la II Marcha
de Pueblos contra la
Violencia de Género.
impartido por la Unidad de Igualdad
de la Mancomunidad de L’Horta Sud.
A las 18 horas, en Espai Jove de Massanassa se celebrará el coloquio “Qué
pueden hacer los hombres frente a la
violencia de género?”, impartido por
Agustin Zaragozà Granell, Profesor de
Filosofía en Centro de Educación Secundaria y miembro de la Asociación
por la Coeducación.

Zumba
El 23 de noviembre, a las 15.15 horas, en el Polideportivo municipal ,
se realizará una Jornada de puertas
abiertas con clase de Zumba; y a las
20 horas, en la Sala Gabriel Cualladó
de l’Auditori Municipal se pasará el
documental “THE CUT”. El 24 de noviembre, a las 17 horas, se celebrará el
curso de Autodefensa Personal “ Scape from de Wolf” en Espai Jove.
Concentración
El 25 de noviembre, a las 11 horas en
la plaça de les Escoles Velles, se celebrará la concentración de centros
educativos bajo el lema de “CALLADITA ESTÁS MÁS GUAPA!”, una dinámica organizada alrededor de los gestos y las frases machistas que hoy en
día todavía perduran y se normalizan
y hay que identificar y reconvertir.
A las 13.10 horas, Scape Room “LA
DESAPARICIÓN. Una chica ha desaparecido. Solo se ha encontrado su
teléfono móvil y su bolso. ¿Qué habrá
podido pasar?” dirigido a 3º y 4º ESO

del colegio San José y San Andrés. 18
horas, participación en la Manifestación contra la violencia de género de
València, con salida conjunta desde la
estación de Tren de Massanassa a las
17.30 horas.
El 26 de noviembre, a las 20 horas,
actuación de “La pícara de Sevilla”, un
monólogo tragicómico en el Auditorio
municipal.
El 27 de noviembre, a las 10 horas,
concentración en Plaça Camp de Turia para realizar una caminata familiar
con batukada. A las 11 horas, taller
de chapas y punto de sensibilización;
y a las 11.30 horas, el cuentacuentos “¡BASTA! STOP VIOLENCIA DE
GÉNERO”. A las 12.30 horas, se desarrollará el acto organizado por la
asociación de Mujeres progresistas de
Massanassa en la Plaça Escoles Velles;
y a las 20 horas, representación teatral
de la obra “Si duele no es amor” en el
Auditorio municipal. Las jornadas se
clausurarán en 28 de noviembre con
la II Marcha de Pueblos contra la violencia de género.
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MASSANASSA
25.000 EUROS EN AYUDAS
PARA EL DESARROLLO
ACADÉMICO Y PROFESIONAL
El Ayuntamiento de Massanassa ha resuelto las ADAP, Ayudas
para el Desarrollo Académico y
Profesional de los estudiantes de
Massanassa para el curso académico 2020 – 2021, “con un total de
25.192,69 euros de las que han sido
beneficiados 89 estudiantes con
ayudas de hasta 300 euros” ha explicado el alcalde de Massanassa,
Paco Comes.
Estas ayudas van dirigidas a promover el desarrollo académico
y profesional de estudiantes de
Programas Formativos de Cualificación Básica, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos
de Primer Grado, Grado Medio o
Grado Superior, Estudios Universitarios y Estudios Universitarios
de Postgrado (Máster, Doctorado
o títulos propios de postgrado y
especialización), durante el curso
académico 2020/2021.
El objetivo de estas ayudas, explica
el alcalde de Massanassa, Paco Comes, es “posibilitar la igualdad de
oportunidades entre los estudiantes y aliviar las cargas económicas
de las familias”. Las ayudas están
dirigidas a la adquisición de material educativo e informático o realización de formación específica.
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Torrent organitza la setmana contra la violència de gènere
LA CASA DE LA DONA DE LA POBLACIÓ COMMEMORA EL 25N SOTA EL LEMA ‘VIVES I LLIURES’

A

mb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència
contra la Dona, l’Ajuntament de
Torrent presenta una programació
d’activitats de sensibilització i prevenció contra la violència, una campanya dirigida a la ciutadania en general, tant per a homes com dones
de totes les edats.
Amb el lema de Vives i lliures es
presenta la campanya de sensibilització contra la violència que inclou
tallers, projeccions de pel·lícules,
xarrades i debats, lectures comentades, taules informatives i la representació d’una obra de teatre. Totes
aquestes activitats tindran lloc durant aquesta i la setmana del 19 al
26 de novembre, seran d’accés lliure i es desenvoluparan en diferents
escenaris: en les dependències de
la Casa de la Dona; en el Centre
d’Informació Juvenil i a la Biblioteca
Metre i en la plaça de la Va unir Musical, al costat del CIJ i la Biblioteca.
Calendari
El dilluns 22 continua la programació d’aquesta setmana dedicada a
la prevenció i sensibilització ciutadana contra la violència amb una
obra de teatre titulada Desdémona,
adaptació del Otelo de Shakespeare. La Casa de la Dona oferirà, a les
18.30 h, aquesta versió en la qual la
protagonista sorgeix del text original
per a reflexionar sobre la gelosia i el
paper de la dona en la societat.
Es reprenen les activitats amb el
cicle de Cinema Violeta, el dimarts
23 de novembre, les 18.00 hores,
a la Casa de la Dona. En aquesta
ocasió es projectarà La teta espantada, de la directora peruana Claudia Llosa. Aquesta pel·lícula va ser
guardonada amb diversos premis
internacionals, com l’Os d’Or del
Festival Internacional de Berlín, i
en ella es presenta una visió de la
violència que s’exerceix contra les
dones en els conflictes bèl·lics. En
finalitzar la pel·lícula, s’obrirà un
torn d’intervencions per a debatre
sobre les escenes en què es fa patent
la violència sexual.
Per al dimecres 24 la Casa de la
Dona ha preparat una conferència
sobre la igualtat en les relacions de
parella. Fina Sanz -pedagoga, sexòloga i psicòloga amb àmplia experiència professional en assumptes relacionats amb les teràpies de
parella i artífex del concepte del bon
tracte- conduirà aquesta trobada en
el qual parlarà sobre les claus de les
relacions plaents, autònomes i justes, exemptes del binomi dominisubmissió dels contextos masclistes.
25N
El dijous 25 de novembre se celebra
el Dia Internacional de l’Eliminació
de la Violència que s’exerceix contra
la Dona i serà, per tant, el moment
central d’aquesta setmana.

La regidora d’Igualtat, Marina Olivares, insisteix a remarcar que “les
dades i informes més recents revelen un creixement i intensificació
dels casos de violència contra les
dones i violència en la llar. Per això
–assenyala–, creiem que es fa neces-

sari un esforç col·lectiu general per
a detindre aqueixa tendència i, des
de les polítiques d’atenció i protecció a les víctimes de violència, volem reforçar aquestes iniciatives de
sensibilització i prevenció, com les
que hem organitzat per a aquesta

setmana en què celebrem el 25 N”.
Per aquest motiu, la Casa de la
Dona ha organitzat una marxa i
homenatge a a les víctimes de la
violència contra les dones per a la
vesprada del 25N. Al llarg d’aquesta
jornada s’han programat a més al-

tres activitats de concienciació. Per
últim, el 26 conclouen les activitats
amb la inauguració de l’espai Lectures violetes a la Biblioteca Metre
en la qual s’han recopilat llibres infantils, novel·les, assajos i investigacions dedicats a temes d’igualtat.
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‘Fartes’, Catarroja
presenta la seua
programació per al 25N
LA RECONEGUDA ARTISTA ADA DIEZ HA SIGUT
L’ENCARREGADA DE REFLECTIR EN EL CARTELL

L

Redacció

’Ajuntament de Catarroja
ha posat en marxa la campanya pel 25N, ‘Fartes’,
amb la presentació d’una programació de gran nivell encapçalada per un cartell únic creat per
la reconeguda artista gràfica Ada
Diez. Conferenciants de gran
nivell com Marina Marroquí i
obres premiades com ‘Bésame
2.0’ amb Pepa Cases, encapçalen
aquesta proposta a la recerca de
continuar en la lluita per erradi-

Un autobús portarà a
les persones que ho
desitgen a participar
en la manifestació de
València
car la violència de gènere.
“A través de ‘Fartes’ volem mostrar el reflex de com ens sentim
les dones. Fa ja temps que ens
hem adonat que no importa
edat, creences, raça o sexualitat, la violència de gènere és una
cosa que afecta transversalment
a totes en la seua més àmplia
diversitat. L’única manera de
posar-li fre és alçar la veu i servir
d’escut que es reforça en comunitat amb sororitat. En els diferents actes que organitzarem durant aquests dies volem llançar
aquest missatge que tan bé ha
plasmat Ada Diez en la seua obra
original creada per a Catarroja”,
explica Beatriz Sierra, regidora
d’Igualtat.
Activitats
Entre les activits, el dimecres
24, tindrà lloc a les 18 hores en
el TAC, l’espectacle de teatre i

dansa, ‘Bésame 2.0’ protagonitzat per Pepa Cases. Aquesta representació és el resultat d’una
proposta de dansa participativa
i personal que treballa el tema
de la violència de gènere d’una
manera íntima i pròxima. Per a
presenciar l’espectacle hauran
de reservar la seua localitat en
igualtat@catarroja.es o en el telèfon 674852412.
Com és habitual, el dijous 25
de novembre tindrà lloc la lectura del manifest pel 25N a les
12 i a les 17 hores a la porta
de l’Ajuntament. Molt pròxima a ella, en la plaça Major,
l’Associació Feminista La Bacora i Dones amb Compromís,
han organitzat una performance
contra les violències masclistes.
Finalment, després de la lectura del manifest, un autobús
acompanyarà a les persones que
ho desitgen a participar en la
manifestació que es realitzarà
durant la vesprada als carrers
de València. Per a inscriure’s
en el desplaçament hauran de
reservar la seua plaça en igualtat@catarroja.es o en el telèfon
674852412.
Sobre el cartell ‘Fartes’
Amb motiu del 25N l’Ajuntament
de Catarroja ha decidit enguany
encarregar el cartell commemoratiu d’aquesta data a la reconeguda artista Ada Diez, qui ha
plantejat una proposta que ja ha
despertat comentaris molt positius entre la població del municipi del Horta Sud.

Imatge de la regidora, Esther Coronado, durant un acte d’igualtat a la població

Paiporta aposta per l’apoderament de
les dones i crida a la desconnexió del
porno pel 25N
LA REGIDORIA D’IGUALTAT PROGRAMA ACTIVITATS DIVERSES

P

aiporta ofereix una programació exclusiva dedicada a la celebració del 25
de Novembre, Dia internacional
per a l’eliminació de la violència contra les dones. A través
d’activitats gratuïtes i obertes
a tota la ciutadania com webinars, workshops, una passejada,
tallers i una declaració institucional, la Regidoria d’Igualtat
aposta per l’apoderament de les
dones i fa una crida a la desconnexió del porno, en línia amb la
campanya comarcal impulsada
en aquest sentit.
Així, veus expertes adverteixen
com el consum de pornografia
suposa una forma més de violència contra les dones, distorsiona la percepció del que és la
sexualitat, especialment, entre la
gent jove, normalitza conductes
violentes i masclistes, humilia
i cosifica les dones i és la porta
d’entrada a l’explotació sexual.
Paiporta se suma a la tria
d’aquesta problemàtica com a
símbol i com a part fonamental
de la lluita per la igualtat entre

homes i dones, especialment,
per la seua incidència entre la
població jove i el seu reflex en
comportaments posteriors.
Per a la regidora d’Igualtat de

Esther Coronado, regidora
d’Igualtat de Paiporta, “la
feina per la igualtat i contra
la violència de gènere és una
tasca que treballem els 365
dies de l’any”
Paiporta, Esther Coronado, “la
programació per al 25N és només una part del treball que desenvolupa l’àrea durant tot l’any,
com els tallers coeducatius a tots
els nivells d’Infantil, Primària i
Secundaria, la coordinació de
l’atenció a les víctimes de violència de gènere o les diferents
activitats i tallers durant tot l’any
per a connectar dones de diferents sectors i associacions amb

propostes didàctiques, perquè el
treball per la igualtat i contra la
violència de gènere és una tasca que treballem els 365 dies de
l’any».
Les activitats pel 25N a Paiporta
estan obertes a tota la ciutadania
i la programació completa es pot
trobar al web paiporta.es/25n,
on també es poden formalitzar
les inscripcions per a aquelles
activitats que en requereixen.
Activitats
Algunes de les activitats mes
destacades són els dies 22 i 24 de
noviembre, s’oferirà el webinar
‘Impacte de la pronografia en les
relacions afectivosexuals de les i
els adolescents’, també amb inscripció previa.
L’acte institucional será del
mateix 25 de noviembre, el día
28 serà la II Marxa del pobles
contra la violència masclista. El
taller ‘El suelo pélvico y sus cuidados’ serà el 3 de desembre i,
per últim, el taller ‘Menopausia,
el poder de renacer’, el 15 de desembre.
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Paterna se moviliza contra la violencia de género en el 25N
EL AYUNTAMIENTO HA LANZADO UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN QUE TIENE POR LEMA “SIEMPRE HAY UNA SALIDA”

E

l Ayuntamiento de Paterna
ha lanzado una campaña
de sensibilización y ha programado una semana llena de
actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de
Género que se celebra el próximo
25 de noviembre.
Así lo ha anunciado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, quien ha
explicado que “este año el lema de
la campaña es Siempre hay una
salida`, una llamada a la esperanza y erradicación de este problema
social con el que queremos poner
el foco en todos los recursos que
las mujeres víctimas de este tipo

de violencia tienen a sus disposición para salir de la situación en la
que se encuentran”.
En este sentido, Segura ha destacado que “esta lucha es de todos y
todas y tenemos que hacer saber a
este colectivo de mujeres que no
están solas y que cuentan con el
respaldo de las administraciones
públicas y del conjunto de la sociedad”.
Actividades
Con ese objetivo, se han organizado diferentes actividades de sensibilización en materia de igualdad
y prevención, que están abiertas a
todos los paterneros y paterneras.

Los actos darán inicio el próximo
lunes, 22 de noviembre con un
Taller de Empoderamiento para
Mujeres Superviventes, que se celebrará a las 10:00 horas en el Centro Sociocultural Llano del Cura y
a las 17:30 horas en el Auditorio
Antonio Cabeza.
Punto Violeta
El martes, 23 de noviembre, de
10:00 a 12:00 horas, se instalará
en la puerta del Ayuntamiento de
Paterna un Punto Violeta en el que
se ofrecerá información sobre la
violencia de género y los recursos
disponibles para combatirla.
Ese mismo día por la tarde, a las

19:00 horas en el Auditorio, se celebrará un taller contra las agresiones sexistas destinado a las asociaciones deportivas.
Continuando con la programación prevista para el 25N, el miércoles, 24 de noviembre se impartirán talleres de sensibilización
contra la violencia de género en
diferentes centros educativos de la
ciudad.
El 25 de noviembre se celebrará
una Concentración Cívica contra
la violencia de género en la Plaza
del Pueblo y lectura del manifiesto
contra la violencia machista.
El domingo, 28 de noviembre, a
las 8:30 y hasta las 13 horas en la

explanada de la Torre, la agrupación cultural radioaficionados de
Paterna pondrá en el aire la estación EGNVG y el lunes 29 culminarán los actos conmemorativos
con la charla – coloquio “Ante la
violencia de género hay salida”,
en la que participarán María Luisa Villar, Oficial de la Policía Local de Paterna, Emilio Genovés,
Inspector de la Policía Local, Mª
Isabel Herrera, psicóloga de la
OAVD y Raquel Fernández, agente de Igualdad de Paterna.
Será de 10 a 12 horas en el Auditorio Antonio Cabeza con entrada libre hasta completar el aforo.
Participación
Por último, la concejala Segura
ha querido recordar que “la violencia contra la mujer es la manifestación más violenta y cruel
de la desigualdad que sigue existiendo en la sociedad tenemos
que seguir trabajando para fomentar una sociedad más igualitaria en todos los ámbitos”.

PATERNA
ACTIVIDADES PARA
CONCIENCIAR A LOS MÁS
JÓVENES

016

25N

DÍA CONTRA
LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

ESCANEA EL QR Y DESCUBRE
TODA LA PROGRAMACIÓN

La Casa de la Juventud de Paterna
ha presentado la programación del
mes de noviembre que ha renovado buena parte de las actividades
para actualizar la oferta de ocio
juvenil.
Además, tal y como ha destacado
el concejal de Juventud, Roberto
Usina, “el 24 de noviembre, con
motivo de la celebración del 25N
contra la violencia de género, habrá actividades dirigidas a concienciar y sensibilizas a nuestros
jóvenes en torno a esta problemática social”.
Las actividades se realizarán atendiendo a los protocolos anticovid
recomendados por las Autoridades
Sanitarias actualmente y los jóvenes
interesados en participar pueden inscribirse presencialmente mediante
cita previa en la Casa de la Juventud,
de lunes a viernes de 11:00 a 14:00
horas, y de 17:00 a 20:30 horas. La cita
para la inscripción se solicitará llamando al 96 137 01 03.
Además, el concejal Usina ha recordado que ”todos los jóvenes de
Paterna pueden mantenerse al tanto
de las actividades, cursos y novedades de la Casa de la Juventud a través
del whastapp municipal específico
al que pueden suscribirse enviado la
palabra ALTA al 647 867 445”.
Actividades
El martes 30 estará dedicado al juego
Pasapalabra. Además, se mantiene
el Racó del Joc de lunes a viernes de
17 a 20:30 horas en el que se incluyen
muchas actividades.
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Presentación del informe (REDS).

Torrent y València, bajo la lupa
de la Red Española de Desarrollo
Sostenible
UN INFORME PUBLICA LOS INDICADORES DE ESTAS CIUDADES
EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 GLOBAL

E

T. L.

n la Comunitat Valenciana,
son varios los municipios
que están adheridos a la llamada Alianza de Ciudades para el
Desarrollo Sostenible, creada por
la Generalitat para favorecer la
implantación de la Agenda 2030
global aprobada por la ONU en
2015 e impulsada por la organización privada Foro Económico
Mundial. Entre estos municipios
están Torrent y València que, al
tener la primera más de 80.000 habitantes, y la segunda ser capital,
han sido puestas bajo la lupa de la
Red Española de Desarrollo Sostenible, dependiente de otra red
similar internacional y constituida también para impulsar dicha
agenda global en España.
Torrent y València han sido incluidas en el informe denominado
‘Los ODS -Objetivos de Desarrollo
Sostenible- en 100 ciudades españolas’, presentado recientemente,
y en el que se publican indicadores relacionados con el avance de
ambos municipios valencianos en
el cumplimiento de tales objetivos.
El informe, publicado con la
colaboración de Ecoembes, fue
presentado en València con la
presencia en la mesa, entre otras
personalidades, de la presidenta
de la Red Española de Desarrollo
Sostenible, la socialista Leire Pajín, y la alcaldesa de Quart de Poblet, la también socialista Carmen
Martínez, en un acto organizado
por la Generalitat Valenciana que,

aunque no tuvo mucha repercusión social, sí ha servido para
constatar que el proceso de implantación en la Comunitat Valenciana de la mencionada agenda
global, sustituta, en cierto modo,
de la antigua Agenda 21 Local,
sigue adelante con el apoyo del
gobierno autonómico y de varios
gobiernos municipales.
Conclusiones
Con carácter general, las conclusiones del informe son que “las
urbes españolas han experimentado en los últimos dos años un
enorme avance en su apuesta por
la sostenibilidad” y que, respecto
al grado de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades analizadas,
“la mayoría (82%) se encuentran
a mitad de camino y en una transición progresiva hacia la sostenibilidad. El 11,30% de los ODS ha
conseguido alcanzar un grado de
cumplimiento satisfactorio de sus
indicadores en determinadas ciudades y sólo el 6,6% presenta niveles bajos de progreso en algunos
municipios”.
Por otro lado, en relación con los
objetivos “con un mayor grado de
cercanía a su cumplimiento”, en
el informe se destacan “el 3 (Salud y bienestar) y el 4 (Educación
de calidad), con 28 y 22 ciudades
que consiguen alcanzar los valores más altos. Les sigue el 16 (Paz,
justicia e instituciones sólidas),
objetivo con mejor puntuación,
seguido del 17 (Alianzas para lo-

grar los objetivos), con 19 y 18 ciudades, respectivamente. Por último, los 6 (Agua y saneamiento), 7
(Energía asequible y sostenible) y
13 (Acción por el clima) presentan
el rendimiento más alto en 13-15
ciudades”.
Avances
En el caso de Torrent, según el
informe se ha avanzado más en
el objetivo 3 de Salud y bienestar,
seguido del 8 de Trabajo decente y
progreso económico, el 13 de Acción por el clima, el 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas y el 17
de Alianzas para lograr los objetivos. Y en el caso de València, también según el informe, se ha avanzado más en el 13 de Acción por el
Clima, seguido del 17 de Alianzas
para lograr los objetivos, el 14 de
Vida submarina, el 6 de Agua limpia y saneamiento, el 8 de Trabajo
decente y progreso económico,
el 3 de Salud y bienestar, el 16 de
Paz, justicia e instituciones sólidas
y el 4 de Educación de calidad.
En contrapartida, entre los objetivos en los que se ha avanzado menos, en el caso de Torrent están,
por ejemplo, el 12 de Producción y
Consumo responsables, el 1 de Fin
de la pobreza o el 9 de Industria,
innovación e infraestructura. Y en
el caso de València, entre los menos avanzados están, también por
ejemplo, el 2 de Hambre cero, el 9
de Industria, innovación e infraestructura, el 3 de Salud y bienestar,
el 1 de Fin de la pobreza o el 15 de
Vida y ecosistemas terrestres.
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Àmplia commemoració
a Puçol pel Dia
Internacional Contra la
Violència de Gènere
LA PROGRAMACIÓ INCLOU TALLERS FORMATIUS AMB
ELS CENTRES EDUCATIUS I REPRESENTANTS DE LES
ASSOCIACIONS

C

Redacción

ontra la violència de gènere, anem de la mà, és
l’eslògan genèric per a la
campanya municipal entorn del
25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.
La programació inclou tallers formatius amb els centres educatius i
representants de les associacions,
així com l’exposició Puçol dona la
cara pel bon tracte, que s’exhibeix
a la Casa de Cultura i diferents edificis públics.
Del 15 al 25 de novembre, els actes entorn de la lluita contra la violència de gènere s’han programat
en diferents edificis municipals,
centres educatius i associacions
locals. L’objectiu és arribar a la
població no sols amb l’acte oficial
del Dia Internacional, sinó també
amb activitats obertes a la participació de tots els veïns i col·lectius.
La programació és la següent: el
16 de novembre va començar la
campanya ‘Puçol dona la cara pel
bon tracte’ i han posat la imatge
en mupis i edificis públics. Es tracta d’imatges de veïns i veïnes que
han participat amb la seua foto i el
seu missatge.
També del 16 al 18 de novembre
es van realitzar tallers per a representants d’associacions: formació
i sensibilització per a detectar la
violència de gènere i el protocol a
seguir. Es van celebrar en el Espai
Jove.
A partir del 18 de novembre té
lloc l’exposició ‘Puçol dona la cara
pel bon tracte’, a la Casa de la Cultura.
Activitats
Els dies 22 i 23 es desenvolupen
en la població tallers per al professorat dels centres educatius
d’infantil, amb formació sobre de-

tecció de violència i el protocol a
seguir. En el Espai Jove, de 18 a 20
hores.
D’altra banda, el 24 i 26 de novembre el municipi acull un teatrefòrum per a l’alumnat de l’institut
a la Casa de la Cultura. Obra de
teatre representada per professionals, on es podran observar micromasclismes i estereotips masclistes que al final l’alumnat haurà
de revisar i representar d’una forma alternativa.
25N
Finalment el 25 de novembre, serà
l’acte oficial del Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere, a
les 12 hores, en la plaça Beat Ribera de Puçol. Amb la participació
d’Associació Per Tu Dona, teatre
del Grup de Dones, Residència de
persones majors, l’Ampli, alumnat
de l’Institut d’Educació Secundària, Grup diversitat funcional…
A més, tindrà lloc la instal·lació del
punt violeta, amb fullets informatius i repartiment de llaços durant
el matí en la plaça Beat Ribera.
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PUÇOL

VISITES GUIADES GRATUÏTES A
LA MARJAL DELS MOROS
Una tardor més, Acció Ecologista-Agró i l’Ajuntament de Puçol
convidem a descobrir els valors
naturals de la Marjal dels Moros
i els de la platja d’esta localitat de
L’Horta Nord. Concretament amb
cinc visites guiades gratuïtes, tres
a la marjal i dos a la platja. Les visites seran els diumenges 7, 14, 21
i 28 de novembre i l’última el diumenge 12 de desembre. Enguany,
de nou, els grups seran reduïts i les
places limitades pel coronavirus.
Si vols participar en alguna d’estes
visites, programades d’11.00 a
13.00 hores, completa el formulari
d’inscripció de l’activitat a la qual
vols vindre.
Finalment, la cita que completa
esta campanya d’activitats gratuïtes serà una visita guiada per a
descobrir la fauna i flora submarina de la platja de Puçol. Concretament, el diumenge 28 de
novembre. En esta activitat ens
acompanyarà el Club de Submarinisme Trotafons. Amb ells descobrirem quins són els habitants
submarins d’esta platja i també les
aus marines que hi podem observar.
Per a participar s’ha de completar el formulari d’inscripció de
l’activitat a la qual vols vindre i
rebre per correu electrònic la confirmació de la reserva de la teua
plaça.
Malgrat ser activitats a l’aire lliure, l’ús de la màscara per part dels
participants serà obligatòria, ja
que durant les visites no podrem
mantindre sempre la distància
interpersonal de seguretat per la
COVID-19.

Rafelbunyol cumple tres años
de aplicación del Plan Viogen
RAFELBUNYOL CONMEMORA ESTE 25N CON UN BALANCE DE LOS OBJETIVOS,
MEDIDAS DESARROLLADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SU PLAN MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA

Exposición ‘Maltratadas’

L
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a concejalía de Igualdad ha
aprovechado el Día Internacional Contra la Violencia
de Género para hacer balance de
los 3 años que lleva trabajando
en el cumplimiento de las 98 iniciativas que recoge este plan plurianual agrupadas en tres ejes de
actuación.
Uno de los ejes más importantes
de este plan que ha conseguido
implantarse al 100%, gracias a
la creación de la Mesa Local de
Coordinación contra la violencia
de género y machista de Rafelbunyol, es la coordinación institucional y de los recursos existentes
para hacer de la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer
un aspecto transversal en la actividad municipal.
Promover la igualdad
“Para nuestro equipo, todos los
días son 25N. Todas las áreas y
personal técnico trabaja teniendo

en cuenta la perspectiva de género
y la importancia de promover una
sociedad basada en la igualdad. A
pesar de ser un año complicado
para programar con las restricciones del covid, hemos logrado
la consecución de la mitad de las
iniciativas de este ambicioso plan
y muchas de ellas, recogidas en el
eje de Prevención, Sensibilización
y Formación, todavía siguen en
marcha como la campaña ‘Hola,
necesito 19 para hoy’ o ‘Crida tu
per ella’” asegura Alicia Piquer,
concejala de igualdad.
Entre 2019 y 2021, se ha dado un
gran impulso al cumplimiento de
los objetivos del Plan con la implantación de numerosas campañas de sensibilización ciudadana,
la formación del personal técnico,
el trabajo activo para en asegurar
la atención integral a las víctimas
de la violencia machista y la realización de casi 50 iniciativas de
distinta índole y para todas las
edades, haciendo especial hincapié en la juventud y el trabajo con-

junto con el IES de Rafelbunyol.
“Nuestro objetivo es llegar a
2022 para la renovación del Plan
con el 100% de nuestros objetivos
cumplidos, al mismo tiempo que
seguir trabajando en ellos con la
continuidad de importantes acciones como la formación constante del personal técnico o la
puesta en marcha de nuevas acciones coeducativas que nacen de
las necesidades planteadas en el
actual plan” declara Alicia Piquer.
Sensibilización
Un balance de la actividad diaria
sobre el Plan Viogen, al que se
suman las actividades culturales
de sensibilización ciudadana del
pasado fin de semana con la inauguración de la muestra pictórica
“Maltratadas” de la artista local
Carolina Gimeno Martín y del espectáculo de danza relacionado
con ella “Mariposas”, para continuar con el objetivo de acabar
con la lacra social de la violencia
de género.
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INFRAESTRUCTURES
RAFELBUNYOL INVERTEIX
272.056,88 € EN LA MILLORA
DE L’IES
Rafelbunyol ha conclòs les obres
de millora del seu IES. Una inversió de més de 270 mil € realitzada
gràcies al Pla Edificant de la Generalitat amb la qual s’ha millorat
l’accessibilitat i la sostenibilitat
de l’edifici, s’han incrementat les
instal·lacions esportives i s’ha portat a terme la reparació de desperfectes.
“L’objectiu de l’Ajuntament és que
la joventut del municipi gaudisca
de les millors instal·lacions educatives possibles. Volem oferir una
educació de qualitat, igualitària i
en les millors condicions possibles
per al nostre alumnat” afirma Fran
López, alcalde de Rafelbunyol.
“Amb aquesta inversió no sols hem
implementat les instal·lacions del
nostre Institut sinó que a més hem
pogut millorar les existents. La inversió ens ha permés preservar el
Centre davant el deteriorament
per ús i augmentar les dotacions
del mateix” declara Rosa Azor, regidora d’Educació.
Accessibilitat
Les obres s’han centrat en el foment de l’accessibilitat dels lavabos, la insonorització de l’aula de
música, la pavimentació i millora
de les instal·lacions de les pistes
esportives, amb la dotació de dues
canastes, noves porteries i bancs,
així com la millora de la sostenibilitat de l’edifici amb noves calderes
i l’ús intel·ligent de la llum natural
amb noves lames a les façanes.
A més, s’ha millorat l’aspecte de
l’edifici amb un tractament anti
grafiti de la façana i la pintura i
motorització de les portes d’accés.
Per altra banda, s’han portat a terme reparacions necessàries per al
manteniment del centre com la reparació de les cobertes per on entrava aigua quan plovia i el canvi
de part del sòl de l’entrada a la cafeteria que es trobava en mal estat.
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Aldaia homenatja Juan Bau,
l’estrela de l’èxit
LA SALA D’ART PLAÇA MAJOR ACULL FINS L’11 DE GENER UNA EXPOSICIÓ
MONOGRÀFICA DE LA BIOGRAFIA I TRAJECTÒRIA D’UN DELS ALDAIERS MÉS
IL·LUSTRES

A

Redacció

ldaia viu un gran moment
amb el sentit homenatge
que va retre al cantant de
la localitat, Juan Bau, i la inauguració de l’exposició que repassa
la trajectòria de l’artista, oberta al
públic al centre Gent Jove (Plaça
Constitució) des de l’11 de novembre a l’11 de gener de 2022.

Després de signar al llibre d’or
de l’ajuntament d’Aldaia, i rebre
“l’orelleta” com a persona destacada del poble, Juan Bau, acompanyat per la corporació, es dirigia als centenars de veïns i veïnes
agrupades a la plaça de la Constitució per agrair tanta estima rebuda: “M’envaeixen molts sentiments però en la seua majoria són

d’agraïment, de pau, d’admiració…
A Aldaia viu la meua família, la
meua infantesa i adolescència, els
meus records…allà on he anat he
presumit de ser aldaier.”
Seguidament prenien la paraula, a més del comissari Manuel
Andrés Zarapico, la regidora de
Cultura Empar Folgado, la directora adjunta de Música a l’Institut

El TAMA recupera la normalitat amb una
oferta escènica d’alta qualitat
LA PROGRAMACIÓ DE L’ÚLTIM TRIMESTRE DE 2021
INCLOU OBRES DE JOSÉ SACRISTÁN, PIAZZOLLA, FALLA,
EL BRUJO O EL BALLET DE MOSCOU

L

a temporada del TAMA de la
tardor-hivern 2021 recupera
el ritme habitual d’aforament
al cent per cent dins de la normalitat recuperada determinada per
la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública. Tot i això, no s’ha
baixat la guàrdia respecte a la Covid-19. De fet, durant la realització
dels espectacles en tot l’edifici del
TAMA és obligatori l’ús de la mascareta, mantindre la distància de
seguretat en els accessos d’entrades
i eixides i a més higienitzar-se les
mans sovint.
La temporada va començar a
l’octubre amb bona assistència de
públic en el sisè Festival Colors
amb els espectacles Oyun, Rojo
i Music Box. I ha continuat amb
l’obra Cómico, interpretada pel mític actor Rafael Álvarez ‘El Brujo’, i
el concert commemoratiu del compositor Pascual Fuentes en el trescents aniversari del seu naixement.
Sacristán, Piazzolla i Falla
El mes de novembre ve carregat de
teatre i música amb les representacions de l’obra ‘Família normal’
de L’Horta Teatre, i el concert de

Tremp dins del 24é Cicle Volem
de música en valencià. Igualment,
dues de les obres que més expectació estan causant són ‘Señora
de rojo sobre fondo gris’ de José
Sacristán (Premi Nacional de Cinematografia 2021), que es representa el dia 19, així com ‘Latidos
de plata y fuego’ on es fusionaran
el dia 26 les músiques del mític
compositor argentí de tangos Astor
Piazzolla amb les notes clàssiques
de Manuel de Falla. Una espectacle
dirigit per Hugo Chinesta i Manuel
Andrés Zarapico que commemora
el cent aniversari del naixement de
Piazzolla i els 75 anys de la mort
de falla. Un merescut homenatge
a dos grans de la música que amb
el ritme i l’harmonia de les seues
obres han arrossegat milions de seguidors d’arreu del món.
Coproducció de ‘Júlia’
Una novetat de la temporada és la
participació del TAMA en la coproducció Júlia de la companyia valenciana La Dependent, una adaptació
de la novel·la homònima d’Isabel
Clara Simó. La coproducció es fa
amb l’Institut Valencià de Cultura.

L’escenari del TAMA acollia entre
els dies 8 i 12 de novembre les proves d’implantació escenogràfica
i d’il·luminació realitzades per la
pròpia companyia, així com la preestrena de l’obra.
A més, el públic podrà gaudir el 28
de novembre d’una obra intrigant,
‘Instruccions per a no tenir por si
ve la Pastora’ de la companyia La
Ravalera Teatre, la qual narra la por,
el misteri i la curiositat que despertava entre la gent de la comarca el
Ports la mítica i temuda guerrillera
Teresa Pla Meseguer, “la Pastora”.
El TAMA acollirà en l’últim mes
de l’any altres obres interessants
de qualitat, com ara ‘Nadal en casa
dels Cupiello’ de Teatre Micalet (3
de desembre), ‘Se canta però no
se toca-Live’ de Melòmans (10 de
desembre) i l’espectacle de dansa
clàssica ‘El Cascanueces’ de Piotr I.
Tchaikovski interpretat pel cèlebre
Ballet de Moscú.
Dani Miquel i Ramonets
I com és tradicional en el TAMA, el
desembre conclou amb els típics
concerts de Nadal a càrrec de la
Unió Musical d’Aldaia, l’Associació
Musical Els Majors de l’Horta Sud
i la Banda Simfònica d’Aldaia. Tot
això unit a l’emblemàtic i esperat
Cicle Bonic, que enguany va per la
seua dissetena edició.

Valencià de Cultura, i l’alcalde
d’Aldaia Guillermo Luján: “El que
volem és que la història i el bagatge de Juan Bau tan conegut ja per
tanta gent, també servisca per a
que les noves generacions i gent
més jove conega que Aldaia ha
tingut i té entre els seus veïns una
estrela mundial com és Juan Bau”.
Amb la visita a l’exposició, de
més d’un centenar de peces originals i reproduccions creades per a
l’ocasió, els visitants –arribats fins
i tot d’altres punts de la geografia
espanyola- descobriren aparells
electrònics dels anys 60, un autèntic teclat solina o un dels primers
sintetitzadors de cordes multiorquestral, la guitarra roja model
Framus del Pikens amb la que va
començar a actuar, partitures originals, desenes de vinils originals
de la col·lecció privada de Bau,
vestits dels 70 i llenços de pintura,
fotos, vídeos…
Juan Bau
I durant tot l’esdeveniment, les
admiradores i admiradors seguien
fent cua per poder saludar i fer-se
fotos amb la gran estrela aldaiera.
Juan Bau va tindre temps per a tots
i totes: “crec que el meu poble ha
fet algo tan especial que no sé si ho
podré pagar d’alguna forma, encara que siga cantant. És molt bonic que hi haja un reconeixement
com este de la teua terra, dels teus
amics. Soc feliç”.
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ALDAIA
NOU MODEL DE
CONTENIDORS
D’ESCOMBRARIES
Aldaia comptarà amb més de 170
punts repartits per tota la població
dels nous contenidors corresponents
a la resta, envasos lleugers i papercartró, al marge dels de vidre, als
quals se sumarà el nou contenidor
d’orgànic.
Segons expliquen des de l’empresa
concessionària del servei, volem
culminar aquest canvi garantint els
màxims estàndards d’efectivitat,
excel·lència i millora en la recollida
de residus del municipi, per la qual
cosa aquest procés de renovació
s’estendrà des del novembre del 2021
i durant les primeres setmanes del
2022».
D’aquesta manera, Aldaia entrarà a
formar part del grup de ciutats que
ja poden reciclar el 100% dels seus
residus, un pas determinant en la
seva estratègia municipal “Aldaia pel
Clima” a través de la qual des del consistori es vol ser part activa a la lluita
contra el canvi climàtic.
Segons tots els estudis, a les localitats
on encara no han implantat el contenidor orgànic, la matèria orgànica es
diposita als contenidors clàssics de
resta i acaba a l’abocador o s’incinera.
Totes dues opcions són perjudicials
per al medi ambient i contribueixen
a l’escalfament global.

Aldaia regala bicicletes als
alumnes més originals en la
III Setmana de la Mobilitat
EL CONCURS DE DIBUIX ‘LA BICI DELS MEUS SOMNIS’
2021 SUMA A TOTS ELS CENTRES ESCOLARS
DE LA LOCALITAT

L

Redacción

’Ajuntament d’Aldaia ha celebrat la tercera edició del
concurs de dibuix ‘La bici
dels meus somnis’ per a l’alumnat
d’infantil i primària dels vuit
centres de la localitat. D’esta manera, i una vegada presentades
les creacions, els jurats de cada
centre van triar les millors i finalment el propi alcalde, Guillermo
Luján, i les regidores d’Educació
i de Transport Públic, Marta Romeu i Laura Delgado, han visitat
els col·legis per fer lliurament als
i les guanyadores el seu premi i
reconeixement d’enguany.
El primer edil de la localitat
declarava que “açò va nàixer per
conscienciar en la preservació
del medi ambient i potenciar l’ús
del transport públic o no contaminant. Una bonica activitat que
se suma al projecte Aldaia pel
Clima, per cuidar el nostre entorn, generar menys residus i fer
d’Aldaia un lloc millor”.
Els i les menudes conten com
han creat els seus dibuixos i re-

collien les seues bicicletes amb
un gran somriure i cares de sorpresa. “Cada any ens sorprén
l’originalitat i creativitat dels
nostres escolars, i estem encantats amb la il·lusió que mostren
quan veuen la seua recompensa”,
assegura Laura Delgado.
La coordinació amb tots els centres és un pilar fonamental per a
l’organització que, amb l’arribada
de la pandèmia, es va adaptar per
fer-la de la manera més segura.
Inicialment el lliurament es realitzava en un sol esdeveniment al
plenari de l’ajuntament, fins on
acudien els i les xiquetes. Les últimes dos edicions ja va ser amb
l’entrega al pati de cada centre
per a les i els guanyadors.
“Una vegada més, volem agrair
la implicació i col·laboració de
tots els centres d’Aldaia. Hem
preparat la iniciativa amb tota
la il·lusió, i com sempre la resposta ha estat molt positiva i engrescadora”, acabava la regidora
d’Educació.
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Imatge de la presentació a la ràdio

Representants dels diferents partits de la població i el president del Tribunal del Comuner van acudir al Senat

El Senat reconeix el Tribunal del
Comuner de l’Horta d’Aldaia

LA DECLARACIÓ COM A ÒRGAN CONSUETUDINARI EQUIPARARÀ A NIVELL
LEGISLATIU L’HISTÒRIC TRIBUNAL DEL ROLLET DE GRÀCIA AMB ALTRES, COM ARA
EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE VALÈNCIA
Redacció

A

ldaia i el seu patrimoni estan
d’enhorabona ja que el Senat
ha aprovat per unanimitat de
tots els grups polítics el reconeixement com a Tribunal consuetudinari al Tribunal del Comuner del Rollet
de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.
Este reconeixement de l’Estat equipararà en l’àmbit legislatiu l’històric
Tribunal del nostre poble amb altres
institucions com ara el Tribunal de
les Aigües de València.
Fins allà va viatjar una bona representació de la nostra localitat, així
com els membres del Tribunal del
Rollet de Gràcia, que van viure el
moment al Senat. L’alcalde d’Aldaia,
Guillermo Luján, assegurava que
“Aldaia viu un dia important, sona
en el Senat com un projecte de poble, per una acció conjunta amb representació de tots i totes, en el que

valorem la nostra història i el Tribunal del Comuner de l’Horta d’Aldaia
perquè és un referent en l’àmbit judicial”.
Reconeixement legislatiu nacional
El president del Tribunal del Comuner, José Bonet Navarro, com la resta
dels membres van viure la votació
amb il·lusió per aconseguir que Aldaia i el seu Tribunal assolisca este
reconeixement legislatiu nacional.
Segons la portaveu del Partit Popular, Carmen Jávega, “La recuperació
del Trubunal del Rollet de Gràcia
va ser un gran assoliment, i que ens
ompli d’orgull. Este és un exemple
del consens que deu d’haver entre
els polítics i en la societat, que busca
que la gent dialogue i s’entenga. Bon
exemple és el nostre Tribunal”.
Per la seua part, Javier Sanchis,
representant de Ciutadans, també
valorava que “hui els aldaiers i al-

daieres podem sentir-nos més orgullosos si cap del nostre patrimoni
cultural. Volem donar l’enhorabona
al president del Tribunal del Comuner d’Aldaia i a tots el membres que
el conformen així com a totes les
forces polítiques que hem espentat
esta llarga reivindicació”.
El portaveu de Compromís, Lluis
Albert Granell destacava que “este
ha estat un dia històric per als aldaiers i aldaieres on per fi està al
lloc on ha d’estar el nostre Tribunal
del Comuner del Rollet de Gràcia de
l’Horta d’Aldaia. Ara ja sols queda el
tràmit al congrés per ficar l’Horta i el
Rollet de Gràcia on es mereix”.
Congrés dels Diputats
El pas pel Senat ha estat el pas previ
a la definitiva ratificació pel Congrés
dels Diputats que tindrà lloc pròximament per reconèixer el nostre
Tribunal del Comuner.

Aldaia enceta el
festival ‘Aperitius a la
Lúdica’

D

esprés de l’èxit de les “Nits
a la Lúdica”, l’Ajuntament
d’Aldaia torna a apostar per
donar-li una segona vida a la Piscina Lúdica municipal, convertint-la
en escenari d’artistes de la talla de
‘Yambú’, ‘El Buen hijo’ o ‘Renaldo &
Clara’.
“La iniciativa naix amb l’objectiu de
traure-li el màxim rendiment a les
instal·lacions municipals i que els
veïns i veïnes de totes les edats gaudisquen d’elles en el millor ambient
d’oci relaxat i segur”, explica Marta
Romeu, regidora d’Instal·lacions Esportives d’Aldaia.
Música en directe, servici de barra
en col·laboració amb els Clavaris del
Crist, Sant Roc i Fadrines, ludoteca
per als més menuts... El regidor de
Joventut assegura que “havien de
reinventar l’oferta per a joves i per a
famílies al nostre poble. És d’agrair
la implicació de totes les àrees, els
artistes i el poble en general que
sempre respon a les iniciatives que
portem a terme”.
D’esta manera, el pròxim 21 de
novembre serà la primera cita dels
‘Aperitius a la Lúdica’ amb l’actuació
principal d’artistes de la localitat
amb el grup de rumba i reggae ‘Yambú’. Els precediran ‘Blackbird Trio’, la
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banda de covers de jazz i soul. A més
a més, les portes del recinte estaran
obertes des de les 11:00 hores per
a rebre als artistes emergents en la
sessió de Micros Oberts que se celebrarà durant totes les jornades del
festival.
El 12 de desembre s’obriran les
portes per una nova jornada amb el
concert de ‘El buen hijo’ i del talent
valencià d’Àlex Blat (vocalista del
grup ‘Tardor’). Tancaran este cicle
‘Renaldo i Clara’ i ‘Guineu’, que a
colp de pop, rock i sintetitzadors faran gaudir als assistents el pròxim 23
de gener.
Els tallers infantils, aperitius i bon
ambient amb totes les mesures de
seguretat, faran la resta per convertir els diumenges, abans de dinar, en
un moment màgic a Aldaia, per un
preu simbòlic a través de notikumi.
com.
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Dos localidades de l’Horta superan los
200 casos de incidencia acumulada
LAS POBLACIONES DE
MANISES Y MONCADA
TIENEN MÁS DE 200
POSITIVOS POR CADA
100.000 HABITANTES.
CIFRAS DE INCIDENCIA
QUE HACE MESES,
DESDE VERANO, NO SE
DABAN

E

L. López

n las últimas semanas las
cifras de incidencia acumulada están en ascenso
en la comarca de l’Horta. Cada
vez son menos los municipios
que mantienen los datos de contagios a cero, solo Albalat dels
Sorells, Emperador, Llocnou y
Massalfassar han notificado 0
positivos en los últimos 15 días.
Por el contrario, con la incidencia más alta se encuentran las
localidades de Manises y Moncada con más de 200 positivos por
cada 100.000 habitantes. Cifras
de incidencia que hace meses no
se daban desde finales de verano.
Por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes se sitúan: Almàssera, El
Puig, Godella, Paiporta, Paterna, Puçol y Quart de Poblet.
Incidencia
Con más de 50 de incidencia se encuentran Alfafar, Benetússer, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Foios, La Pobla de Farnals,
Meliana, Mislata, Picassent, Rafelbunyol, Rocafort, Sedaví, Tavernes Blanques, Vinalesa y Valencia.
El resto de localidades se encuentran con menos de 50 casos, cifra
que la OMS califica de riesgo bajo.
La conselleria de Sanidad actualizó el día 19 de noviembre los datos
de contagios en cada municipio, y
por tanto, su incidencia acumulada, las cifras que aparecen son del
día 17, con dos días de retraso. Recordamos que este término, que se

Incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes | Documento elaborado con los datos Conselleria de Sanidad publicados el 19/11/21 aunque corresponden a los datos optenidos hasta el
día 17/11/2021 | Más información en elmeridiano.es
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Albalat dels Sorells,
Emperador, Llocnou
y Massalfassar han
notificado 0 positivos
en los últimos 15 días
ha hecho tan familiar en nuestro
vocabulario, es un parámetro que
utilizan la Conselleria y el Ministerio de Sanidad para la toma de
decisiones y ver la evolución de los
contagios. Se calcula dividiendo el
número de casos aparecidos entre
el número de personas que están
libres de la enfermedad. Siempre

se calcula en base a 100.000 habitantes y en un periodo de 14 o 7
días.
Todas las poblaciones de la comarca de l’Horta tienen una población inferior a 100.000 habitantes, aún así el calculo siempre se
realiza en base a 100.000. Lo que
se calcula con ese parámetro es el
porcentaje de personas que enferman en un tiempo determinado.
Evolución
Datos de las últimas 4 semanas
(18 oct-14 nov) de personas hospitalizadas y en UCI cuyo motivo
de ingreso fue la enfermedad por
coronavirus: 31 ingresos en UCI
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por covid, 21 no vacunados y 10
vacunados (con pauta completa).
Son 10 casos entre 4 millones de
vacunados (0,24 por 100.000) y 21
entre 467.151 no vacunados (4,5
por 100.000), por lo que el riesgo de ingresar en uci por covid es
casi 19 veces superior entre los no
vacunados. De los 31 ingresos, 24
son hombres (15 no vacunados) y
7 mujeres (6 no vacunadas). Por
edades, el 67,8% tiene entre 50 y 69
años. 136 ingresos en planta por
covid, de los que 60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados.
Según Sanidad, el riesgo de ingresar por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados.
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CONFECOMERÇ
IMPULSA LA CAMPAÑA DEL
PEQUEÑO COMERCIO “EL
MEJOR BLACK, EL DE AQUÍ”
La Confederació d´Empresaris del
comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç),
en colaboración con la Generalitat
han organizado la campaña del pequeño comercio “El Mejor Black, el
de Aquí”.
La campaña cuenta con el sorteo
de 163 vales de compra, con importes que oscilan entre 50 y 300€, que
suman un total de 15.150 euros. La
presentación se ha celebrado esta
mañana a cargo del presidente de
Confecomerç, Rafael Torres.
70 organizaciones sectoriales, territoriales, gremios y mercados municipales de la Comunidad Valenciana,
pertenecientes a la Confederación
promoverán esta actuación hasta el
28 de noviembre a través de sus comercios asociados adheridos.
Participación
El sistema de participación para los
clientes es sencillo: hacer una compra de más de 10 euros en alguno de
los comercios participantes, durante
el período de la campaña, realizar
una foto del ticket, entrar en la plataforma del sorteo www.elmejorblack.
com, rellenar el formulario de participación, indicando los datos personales, y por último, subir el ticket de
compra. Los interesados también
podrán acceder a la web mediante el
escaneo del QR, incluido en el folleto
explicativo que se distribuirá entre
los clientes de los comercios participantes.
El 3 de diciembre se comunicará
los nombres de las personas ganadoras en la web y redes sociales de
Confecomerç, así como en la página
de la iniciativa www.elmejorblack.
com. Los premios los entregarán las
organizaciones miembro de Confecomerç que participan en esta acción
y los ganadores del sorteo deberán
gastar los vales de compra en los comercios adheridos en el período del 7
al 15 de diciembre de 2021.
El presidente de Confecomerç CV,
Rafael Torres ha señalado que “con
esta acción pretendemos poner en
valor lo que representa la compra en
el pequeño comercio que repercute
en el desarrollo del territorio.”

Servicios de Información al Consumidor:

Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios,
Mancomunitat del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell,
Vinalesa, Almàssera y Alfara del Patriarca), Massanassa,
Meliana, Picanya, Picassent, Sedaví y Tavernes Blanques.

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

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

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org
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FORMACIÓ
SOBRE LA PROTECCIÓ
DE DENUNCIANTS O
ALERTADORS DE DELICTES

Moltes activitats entorno a la tercera edició de Torrent Històrica

Marta Robles, Miguel Nadal i Rafa
Lahuerta inauguren la tercera edició de
Torrent Històrica
LA SALA CÍVICA DE L’ANTIC MERCAT VA ACOLLIR LA JORNADA INAUGURAL D’AQUEST CERTAMEN LITERARI
Redacció

L

a sala cívica del Antic Mercat va acollir la jornada inaugural d’aquest certamen
literari que es va iniciar amb el
discurs de la regidora de Cultura,
Susi Ferrer, qui va fer referència
a “la il·lusió amb què afrontem
aquesta tercera edició de Torrent
Històrica, ja que, malgrat les dificultats amb què ens topem en les
dues primeres edicions, el festival del gènere històric va consolidant-se i aconseguint major pres-

tigi cada any, gràcies al renom
dels convidats i la qualitat de les
obres que es presenten”.
Ferrer també va voler destacar
l’alegria que és per a tots poder
reunir-se de nou, de manera presencial, en unes trobades que ens
acosten a les figures de la narrativa històrica.
Primera jornada
Els dos últims guanyadors dels
Premis Lletrafeit, Rafa Lahuerta i Miquel Nadal, van obrir foc
ahir en la jornada d’inauguració

del festival Torrent Històrica. Els
autors de Noruega i Càndid van
iniciar un col·loqui en el qual a
través dels seus recents èxits van
conversar sobre el passat de la
ciutat de València i van analitzar
els canvis en la seua fisonomia, la
desaparició de barris i els efectes
que aquests canvis ocasionen en
l’àmbit socioeconòmic.
Més tard va seguir la intervenció
de Marta Robles, que va presentar
la seua nova publicació, Passions
Carnals, on parla de reis i corts, i
ofereix al lector una visió inquie-

tant de la rebotiga de la nostra
història: capritxos, episodis amorosos o senzillament trobades sexuals d’alguns protagonistes de la
història.
Club de lectura
La Biblioteca Metre de Torrent
han continuat les activitats del
certamen Torrent Històrica, amb
un club de lectura sobre el llibre
Castellà, de Lorenzo Silva: un relat de les revoltes dels comuners
que l’autor ha compartit amb els
aficionats al gènere històric.

MANISES

màtics.

COMENÇA LA IMPLANTACIÓ
DE L’ADN CANÍ
L’Ajuntament de Manises comença
la campanya de registre censal caní
municipal per a tindre identificats
a tots els gossos de la localitat.
El cens serà voluntari i gratuït del
15 d’octubre al 15 de febrer per a
persones propietàries de cans que
estiguen empadronades a Manises. Passada aquesta data, la prova de l’ADN serà obligatòria i baix
cost de 40 €. De no ser realitzada
aquesta prova, la persona propietària de l’animal assumirà el risc de
ser multada amb sancions de fins
a 250 €.
“Amb la instauració de l’ADN caní
aconseguirem identificar als propietaris de mascotes que no compleixen amb les seues obligacions
i mantindrem els carrers de la nostra localitat netes. Hem d’obtindre
primer les mostres de tots els cans
registrades per poder, més endavant, controlar els propietaris
irresponsables de mascotes que no
es fan càrrec dels seus excrements”,
ha afirmat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manises,
Rafael Mercader. “A més, es tracta
d’una petició històrica de la ciutadania que està més prop de ser una
realitat“, ha afegit Mercader.
Gràcies a aquest registre, es
podem identificar i localitzar a
l’animal en cas de pèrdua.

La Universitat de València, a través
del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i l’Agència Valenciana Antifrau, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Torrent i la Facultat
de Dret, han organitzat aquesta jornada, intitulada ‘Protecció dels alertadors’, que s’ha dut a terme aquest
dimarts, dia 16 de novembre.
L’ Antic Mercat de Torrent ha acollit aquest simposi en el qual diversos
especialistes analitzen la Directiva
Whistleblower. El whistleblowing és
una pràctica per la qual qualsevol
treballador, tant de sectors privats
com públics, denuncia un fet constitutiu de delicte; l’objectiu d’aquesta
nova normativa és garantir unes bones pràctiques internes, assegurar
l’anonimat d’aquell que denuncia les
irregularitats i fomentar l’ús de canals
d’alerta.
Han intervingut en la inauguració
d’aquesta jornada formativa l’alcalde
Jesús Ros; el vicerector de Projecció
Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares.
Aquesta jornada s’ha organitzat en
el marc del conveni de col·laboració
entre l’Agència Valenciana Antifrau i
la Universitat de València, i també ha
pogut seguir-se en línia. Així mateix,
la UV ofereix la possibilitat d’accedir
en: https://ir.uv.es/007pnl3

El millor professor de
Primària d’Espanya
és de Quart de Poblet
FRANCESC NOGALES: “EL TRUC ÉS QUE FAMÍLIES I
ALUMNES PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA”

F

rancesc Nogales, professor
de tercer i quart de Primària
del Col·legi Sant Enric de
Quart de Poblet, ha sigut triat
com a millor professor d’Espanya
en la seua categoria.
Els Premis Educa Abanca tenen
la particularitat que són les famílies i l’alumnat els qui proposen
als docents amb més vocació. Nogueres els ha conquistats, i no és

d’estranyar.
Aquest valencià d’adopció ha
tingut sempre molt clar quin era
el seu futur: “La professora que
més em va marcar de xicotet va
ser Mª Dolores. M’encantava com
ensenyava i s’implicava. El dia
que li vaig dir que em mudava a
València i deixava el col·legi a Toledo es va posar a plorar. Jo tenia
deu anys.”

Framcesc Nogales

Igual que Mª Dolores, Francesc transmet als seus alumnes
l’importants que són i fa tot el necessari perquè aprenguen d’una
forma divertida i diferent. “El truc
és que famílies i alumnes participen de manera activa en les activitats”, comenta Francesc
Per exemple, abans de la pandè-

“Amb 44 anys sóc un
privilegiat perquè treballo en
allò que m’agrada”
mia organitzava una vegada a la
setmana tallers de matemàtiques
als quals assistien els alumnes i
les seues famílies i participaven
en scape room amb reptes mate-

Pare de família
Li agrada innovar i reconeix que
els seus dos fills són els seus conillets d’índies. Elena, de deu
anys i Saul, de huit tenen la sort
que el seu pare siga el millor profe
d’Espanya. A aquest professor li
agrada innovar i no dubte a portar
a les seues classes renyons o pulmons de corder perquè els seus
alumnes i alumnes aprenguen
veient i tocant. Segur que així mai
obliden les seues classes. Per a
Francesc: “És important conjugar
metodologies clàssiques amb altres més actives. No cal deixar de
fer dictats però sí que modificar la
manera de fer-los.” Francesc pega
les frases en les parets i, a més
d’aprendre-li-les de memòria,
són els propis companys els qui
dicten les oracions al seu grup.
Canal Clan
Ens conta que el millor premi és
comprovar com els seus alumnes aprenen. L’altre dia em va dir
una antiga alumna i em va emocionar: “Estic estudiant magisteri
per tu.” Amb 44 anys diu ser un
privilegiat perquè “treball en el
que m’agrada”. A més, se li nota.
Incansable en les seues xarxes socials en temes sempre relacionats
amb l’educació, forma part del
grup de treball que dissenya els
continguts del canal infantil Clan.
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Emprendre és un poc més fàcil des del cor de l’Horta
PER JOAN-CARLES JOVER, REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE D’ALMÀSSERA

L

’emprenedoria és l’actitud
d’una persona o d’un
col·lectiu per assumir nous
reptes de forma continuada, persistent i planificada. Aquesta actitud, en el cas del repte empresarial
almenys, ha d’anar acompanyada
de l’adquisició de les competències necessàries per dur a bon port
els objectius proposats. En aquest
punt resulta molt important la tutorització i l’acompanyament tècnic de les persones emprenedores
i dels seus projectes de negoci. Sobretot durant les primeres passes,
quan la desorientació, la inexperiència i la falta de recursos sovint
van de la mà.

Les Administracions Públiques
hem de fer costat als emprenedors, principalment en aquelles
primeres fases de la definició i
disseny de la seua idea de negoci. L’Ajuntament d’Almàssera,
com l’administració pública més
propera a la ciutadania, i des de
la seua Regidoria de Promoció
Econòmica Sostenible comprenguérem i assumirem aquesta responsabilitat i ens hem compromès
amb aquest objectiu, des de l’inici
de la legislatura. Amb aquesta
intencionalitat hem incidit principalment per atraure projectes
sostenibles, i hem posat a l’abast
de les persones emprenedores
un servei d’acompanyament en la
conformació del seu Pla de Negoci i, més recentment, un concurs
d’idees el «premi» del qual serà
l’accés al Club d’Emprenedoria.
El 3 de desembre es durà a terme la Final i el reconeixement
d’aquelles iniciatives que hagen
obtingut el plàcet del jurat.
Volem atraure projectes empresarials que promoguen les energies

alternatives, que siguen respectuosos amb el medi ambient, que
aprofiten les noves oportunitats
que es desprenen de la lluita
contra el canvi climàtic i la transformació del model energètic
(economia verda). També fem
una crida aquells projectes que
s’orienten al desenvolupament
de la cultura, l’artesania i la creativitat (economia taronja) i també
aquells projectes que, amb visió
global, vulguen tindre una actuació des del local, imbricar-se en
les peculiaritats del territori. En
definitiva, volem primar aquells
projectes empresarials que presenten estratègies de diferenciació, de qualitat i inclusives.
Tots els inicis són difícils. Incerteses i temors són consubstancials
amb les primeres passes d’un
projecte d’empresarial. No importa la grandària d’aquest. Més
encara quan il·lusions i dubtes
es barregen. Des de la Regidoria
hem volgut simplificar aquests
primers moments, i des del Club
de l’Emprenedoria d’Almàssera

s’ofereixen les ferramentes per, si
més no, reduir incerteses i temors.
S’articula com un espai de trobada i de treball a disposició dels
emprenedors i les emprenedores
que hagen creat o estiguen treballant en el seu projecte d’empresa.

EL MERIDIANO L’HORTA

conegudes, però, tal vegada hem
de recordar. Som un municipi de
l’àrea metropolitana amb bona
comunicació amb València ciutat, això ens permet disposar de
tots els serveis de la gran ciutat i
al temps gaudir de la tranquil·litat
de l’horta. Som un poble amb tots
els serveis essencials, rodejat per
l’horta periurbana més important
d’Europa, que atrau famílies.

Al Club podran posar en comú
aspectes relacionats amb els
projectes empresarials, compartir i intercanviar experiències, i
participar de les activitats que
es programen específicament
pel seu col·lectiu. Així doncs, els
objectius del Club es poden resumir en: promoure l’intercanvi
d’experiències i opinions, enfortir les habilitats que formen les
competències de l’emprenedoria,
generar noves idees empresarials,
contribuir a la consolidació i enfortiment dels projectes, fomentar
l’ús de les tecnologies, impulsar la
cultura emprenedora al municipi.

Som un municipi que compta amb una xarxa de comerç de
proximitat amb una varietat de
productes de qualitat i un tramat
de despatxos professionals, de tallers i empreses industrials. Som
una localitat amb una vida associativa i cultural important i diversificada per a totes les edats. I per
últim, destacar també, l’avantatja
competitiva que suposa la proximitat dels campus universitaris i
del Parc Tecnològic, així com de
l’Horta, un espai tan agrícola com
turístic. Tot plegat aporta als Projectes Empresarials en construcció una important població client
potencial i, alhora, una proximitat
de proveïdors i potencials socis.

El municipi d’Almàssera presenta un entorn molt favorable per
a ubicar projectes emprenedors.
Disposem d’unes fortaleses ben

Podem concloure que Almàssera, des del cor de l’horta, ofereix
oportunitats per a iniciar un projecte empresarial sostenible.

IGUALTAT
ALMÀSSERA ORGANITZA
ACTIVITATS AMB MOTIU DEL
25N
Com cada any, l’Ajuntament
d’Almàssera condemna qualsevol
fet relacionat amb la violència de
gènere i a través de la seua Regidoria d’Igualtat i Diversitat ha preparat
una sèrie d’activitats per al dijous 25
de novembre, Dia Internacional de
l’eliminació de la Violència contra les
Dones
A les 12h. es llegirà un manifest en
contra de la violència a les dones a la
porta de l’Ajuntament i a continuació,
a les 12:*30h. la companyia de teatre
El Terral representarà l’obra Em vol,
no em vol en el centre cultural.
I en les activitats destinades a conscienciar sobre aquesta xacra palesa
en la societat, també es pretén involucrar als més joves. Pel que s’ha preparat una acció participativa per als
xiquets i xiquetes de 12 anys que consisteix a pintar i decorar una plantilla
d’una papallona. El dibuix es pot recollir a la biblioteca municipal durant
el seu horari habitual i una vegada estiga acabat entregar també a la biblioteca abans del 22 de novembre. Totes
les papallones acabades i entregades
decoraran la biblioteca el dijous 25 de
novembre perquè puguen ser contemplades pels usuaris d’aquesta.
Susi Pérez, regidor d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Almàssera
està totalment convençuda de la
necessitat de realitzar aquest tipus
d’actes i sumar-se a la celebració internacional del 25N “perquè és una
de les maneres de fer visible que la
violència cap a les dones existeix”.

EL MERIDIANO L’HORTA
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Cuestació contra el càncer

La JLC de Paterna recapta
62.661 euros durant 2020
LA JUNTA LOCAL DEL CÀNCER DE PATERNA,
LA SEGONA ASSOCIACIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA QUE MÉS HA RECAPTAT EN 2020

L

a Junta Local del Càncer de
Paterna ha rebut aquest any
2021 un Esment Especial per
tot el treball i esforç realitzat en un
any tan complicat per la COVID-19
com el 2020, ja que malgrat la pandèmia, han aconseguit obtindre
una recaptació de 62.661 euros, xifra que les converteix en la segona
entitat que més ha recaptat de la
Comunitat Valenciana.
L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio *Sagredo s’ha acostat a l’acapte
que l’associació ha instal·lat hui a
les posades de l’Ajuntament i en
la plaça del poble aprofitant el dia
de mercat ambulant, per a felicitar
a totes les components de la Junta

per l’èxit de la campanya malgrat
les difícils circumstàncies sociosanitàries.
Implicació
En aquest sentit, Sagredo ha traslladat a la Presidenta de la Junta
Local contra el Càncer, Pilar Martínez, en nom de tots els *paterneros
i *paterneras, el seu orgull i agraïment per la implicació i el compromís de totes les components
de l’associació en l’organització
d’iniciatives que permeten la recaptació de fons que es destinaran
a la investigació de la malaltia i a
programes d’atenció social i psicològica a pacients i familiars.

Obres de remodelació

Comença la remodelació
de la carretera que uneix
la CV-35 amb el polígon
industrial L’Andana

L

Redacción

’Ajuntament ha començat
les obres de pavimentació i
substitució d’elements viaris en aquesta àrea industrial,
que compta amb una inversió
del 163.717 euros finançats per
l’IVACE
L’Ajuntament de Paterna ha començat aquesta setmana les obres
de pavimentació de la carretera
que uneix la CV-35 amb el polígon
industrial L’Andana.

Els treballs de remodelació,
que compten amb una inversió
de 163.717 euros finançats per
l’IVACE i està previst que finalitzen abans que acabe l’any, milloraran la circulació i seguretat dels
usuaris d’aquesta carretera, que té
quasi un quilòmetre de longitud i
discorre des de la coneguda com
a carretera d’Ademuz fins al carrer
de la Indústria del polígon.
I és que la referida via objecte de
les obres no sols constitueix l’eix

Recollida de premis

Paterna, reconeguda en la Comunitat per
la gestió sostenible dels seus espais verds
EL JURAT VA RECONÉIXER AMB TRES FLORS D’HONOR ELS PROJECTES DE MILLORA

L

Redacción

’Ajuntament de Paterna
ha sigut reconegut en la IV
edició de Vils en Flor Comunitat Valenciana per la gestió
sostenible que desenvolupen en
els seus espais verds així com per
la seua ferma aposta en matèria
d’educació ambiental i conscienciació ciutadana per a preservar i
posar en valor el patrimoni vegetal i paisatgístic.
Així ho ha revelat hui la regidora de Benestar Animal, Serveis
i Neteja, Merche Navarro, qui al
costat de tècnics de zones verdes
responsables del consistori i de

d’accés del polígon al By-Pass, a
la resta de polígons de Paterna i
al nucli urbà de la ciutat, sinó que
a més es tracta d’un vial molt freqüentat per ciclistes.
Referent a això, la Tinenta Alcalde de Seguretat, Mobilitat i Transició Ecològica, Nuria Campos ha
explicat que “aquesta carretera es
trobava molt *bacheada i presentava una superfície irregular, per la
qual cosa es feia necessari executar aquesta actuació integral que
millorarà la circulació d’un vial
amb gran flux de trànsit diari”.
Asfaltat i anivellament
Els treballs de millora contenmplan l’asfaltat i anivellament de la
calçada amb l’objectiu de reparar
els danys originats per l’ús intens
de la mateixa així com la reparació
d’enfonsaments recurrents. Així
mateix, la pavimentació tindrà en
compte, a més, la correcta evacuació d’aigües pluvials per a evitar
embassades en el cas de precipitacions intenses.
A més, es col·locaran reductors
de velocitat i es renovarà tota la
senyalística vertical i horitzontal,
garantint la seua visibilitat encara
en condicions meteorològiques
adverses. El projecte també contempla la unificació del carril bici
en un únic element de dos sentits
de circulació, que donarà continuïtat a l’existent.

l’empresa pública GESPA, van ser
els encarregats de recollir les tres
Flors d’Honor amb les quals es va
distingir al municipi durant la gala
organitzada per l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat
Valenciana (ASFPLANT).
Gespa
Durant la seua intervenció, la regidora Navarro va destacar “tot el
treball que des de l’Ajuntament, i
amb la col·laboració de l’empresa
municipal GESPA, es duu a terme
a la ciutat per a potenciar els nos-

tres espais verds urbans, prioritzant sempre en cada actuació la
sostenibilitat mediambiental”.
Per a això, en les labors de manteniment de les zones verdes
urbanes s’utilitzen mètodes de
conservació respectuosos amb el
medi ambient, tant en la neteja de
les àrees verdes, com en el tractament de malalties o plagues en
arbres i plantes. A més, el premi
concedit també va reconéixer els
projectes de millora duts a terme
en l’últim any i que han contribuït
a augmentar el valor del patrimoni vegetal de Paterna.

Paterna llança una campanya
de reciclatge de cartó amb
motiu del Black Friday
Redacción

A

mb motiu del Black Friday
que se celebrarà el pròxim
26 de novembre i davant el
previsible augment de les compres
durant aquests dies, l’Ajuntament
de Paterna ha posat en marxa hui
una campanya per a fomentar el
reciclatge de cartó.
Impulsada per l’Àrea de Serveis i
Neteja que dirigeix la regidora Merche Navarro i en col·laboració amb
la regidoria de Comerç, la iniciativa
municipal persegueix conscienciar
als ciutadans i ciutadanes sobre la
importància de reciclar correctament el cartó, contribuint a mantindre un municipi més net i sostenible.
En aquest sentit, Merche Navarro
ha destacat que davant l’increment
de les compres que s’esperen amb
motiu del cada vegada consolidat
Black Friday i la conseqüent generació de residus, volem incentivar
a comerciants i veïns a depositar i
reciclar el paper i el cartó.
Per a això, s’han dissenyat cartells amb senzills consells i bones
pràctiques per a col·laborar en la

campanya de reciclatge que es difondran en xarxes socials i en el
whatsapp municipal.
“Cada vegada existeix una major
consciència sobre la importància
de reciclar com demostren les xifres” - ha destacat la regidora Navarro – al mateix temps que ha assenyalat que “des de gener a octubre
d’enguany s’han reciclat 894 tones
de paper i cartó en contenidors, la
qual cosa suposa un augment del
volum de reciclatge d’un 13% respecte al mateix període de 2020”.
Vídeo explicatiu
D’altra banda, la regidoria de Serveis i Neteja, amb la col·laboració
de la regidoria de Comerç, també
ha elaborat un vídeo explicatiu que
s’enviarà als comerços amb tota la
informació que necessiten per a
adherir-se al servei de recollida de
paper i cartó porta a porta.
Una vegada inscrits en aquest
servei especial de recollida, els comerços poden traure els cartons a
la porta dels establiments per a ser
recollits tots els dimarts i divendres
entre les 14 i les 14.30 h.
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LA POBLA DE FARNALS

moure accions específiques amb
les quals se senten identificades”,
ha manifestat la regidora.
Així, en commemoració del Dia
de la Infància i l’Adolescència,
està prevista una gran festa a la
Plaça Tomás y Valiente, amb iniciatives lúdiques proposades pels
mateixos xiquets, xiquetes i adolescents en una consulta prèvia, i
del 25 al 29 d’octubre l’alumnat de
primària del CEIP Cervantes va
participar en una enquesta elaborada pel CIAM per tal d’organitzar
l’activitat.

NOVA ESCOLA D’INICIACIÓ A
L’ESCALADA

L’Ajuntament de la Pobla de Farnals promou la posada en marxa d’una escola d’iniciació a
l’escalada en el rocòdrom del poliesportiu per a joves d’entre 12 i
18 anys. Les classes s’organitzaran
en tallers de 8 sessions de durada amb els quals es donaran
les nocions bàsiques perquè
les persones usuàries utilitzen
l’equipament de manera segura.
Inversions participatives
El rocòdrom, ubicat a una de les
parets dels frontons, és resultat
de les inversions participatives
de l’any passat. Es va variar lleugerament el projecte d’inversió,
perquè inicialment es contemplava una altura de 8 metres per
a l’equipament, però això exigia
que qui practicara l’escalada havia
d’estar federat o que hi haguera
una persona amb titulació per a
poder supervisar l’exercici. Per a
no restringir l’ús de la instal·lació,
l’Ajuntament va decidir construir
el rocòdrom amb només 4 metres
d’alçada i destinar la inversió restant a la instal·lació d’un aparell
de calistènia, que permet la pràctica esportiva al carrer amb la utilització de barres i cordes.
Pròximament s’executarà al Poliesportiu un altre projecte resultat de les inversions participatives,
consistent en la construcció d’un
circuit de Parkour, consisteix a
desplaçar-se entre dos punts de la
manera més fluida i senzilla.ble.

EL MERIDIANO L’HORTA

Els xiquets i xiquetes trien quines activitats fer amb motiu del dia de la infància

Activitats al voltant del Dia de la
Infància i l’Adolescència
LA POBLA DE FARNALS ORGANITZA TALLERS, JOCS I UNA GRAN FESTA
PER A CELEBRAR EL 20 DE NOVEMBRE

C

Redacció

ada 20 de novembre se celebra el Dia Mundial de la
Infància, en record de la
signatura de la Convenció sobre
els drets dels xiquets i les xiquetes en 1989. A l’Ajuntament de
la Pobla de Farnals fa ja alguns
anys que s’han desenvolupat po-

lítiques actives per a la protecció
i escolta dels més joves del poble,
amb la creació del Consell de la
Infància i l’Adolescència Municipal (CIAM) i la declaració de la
localitat com a Ciutat Amiga de la
Infància per part d’Unicef. Des de
la regidoria d’Infància i Joventut,
encapçalada per Dolors Fontes-

tad, s’ha organitzat una programació d’activitats al voltant del 20
de novembre per tal de donar visibilitat a la celebració “i fer entendre a la ciutadania que els xiquets
i les xiquetes de la Pobla tenen
molt a dir”. “Ells i elles representen el futur del nostre poble; hem
de protegir-los, escoltar-los i pro-

Tallers
La regidoria ha organitzat altres
activitats complementàries per
a commemorar el Dia de la Infància. Del 17 al 26 de novembre
s’exposaran a la casa de la cultura les obres creades pels xiquets
i xiquetes del Club d’Oci al Taller d’art plàstic. L’objectiu de la
iniciativa ha estat recollir materials i elaborar escultures per reivindicar el consum excessiu de
plàstics, en consonància amb el
projecte de ‘La Liga por la Tierra’
d’Unicef per a treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
D’altra banda, les aules de cinqué i sisé de Primària del CEIP
Cervantes, participaran del 15
al 23 de novembre en l’activitat
de dinamització al voltant de
l’exposició Drets de la Infància i
l’Adolescència que ha organitzat
l’Àrea d’Infància i Adolescència
del consistori.

ESCOLA DE PARES I MARES
La regidoria de Benestar Social
de la Pobla de Farnals ha posat en
marxa una Escola de Famílies perquè les mares i els pares dels menuts fins als 6 anys tinguen al seu
abast un major nombre de recursos que donen resposta als dubtes
i necessitats que sorgeixen durant
els primers anys de criança. La primera sessió dels tallers es va cen-

Tornen les classes de
gimnàstica i el taller de
memòria

M

és d’un any i mig després
de l’inici de la pandèmia,
les persones majors de
la Pobla tornen a retrobar-se a les
activitats promogudes des de la
regidoria de Benestar Social. Així,
la gent gran del municipi té al seu
abast millorar la condició física
amb les classes de gimnàstica. Al
voltant de 40 persones en diferents grups i horaris acudixen a
l’activitat en el nucli de la platja, i
altres 40 veïnes i veïns ho fan a les
instal·lacions del poble. Per altre
costat, el taller de memòria amb
activitats lúdiques i educatives per
a previndre la pèrdua de records i
promoure capacitats com la con-

centració i l’agilitat mental també
s’ha posat en marxa en ambdós
nuclis poblacionals, amb una
afluència de gent que també ronda
les 40 persones inscrites tant en el
poble com en la platja.
“Les persones majors tenien moltes ganes d’interrelacionar-se, de
poder saludar al veïnat i compartir iniciatives com les proposades
per l’Ajuntament”, ha explicat la
regidora de Benestar Social, Maria Carmen Benlloch, des d’on
s’organitzen les activitats. Tant la
gimnàstica com el taller de memòria són gratuïtes per a totes les
persones jubilades i pensionistes
de la Pobla de Farnals.

trar en la recollida de les inquietuds mostrades per les famílies per
tal de facilitar les ferramentes que
ajuden a trobar les solucions adequades.
“Els xiquets no naixen amb un llibre d’instruccions baix dels braços
i és habitual que les mares i els pares es troben davant situacions noves que no saben com afrontar”, ha

explicat Maria Carmen Benlloch,
regidora de Benestar Social. “Posem en marxa l’Escola de Famílies
justament per oferir alternatives,
que les famílies se senten acompanyades en la criança i que puguen compartir allò que els preocupa o que no saben resoldre tant
amb les professionals de la regidoria com amb altres famílies”.

EDICIÓ nº 020 - NOVEMBRE 2021
EL NOU PERIÒDIC FET PER A
VOSALTRES, ON TROBAREU
L’ACTUALITAT MÉS JOVE,
ENTRETENIMENT I ELS PLANS
MÉS INTERESSANTS DE LA
COMARCA DE L’HORTA

RECEPTA: Rotllets de poma i

canyella

Activitats per a gaudir de la
igualtat i lluitar contra la violència
de gènere
Us proposarem activitats que
tenen com a finalitat manifestar
la lluita contra la violència cap
a les dones. El 25 de novembre
se celebra el Dia internacional,
en aquest tema els xiquets i
adolescents teniu molt a dir i
aportar, encara que sobretot que
aprendre per a no cometre errors
del passat.
Podeu realitzar un mural on
predomine el color morat
utilitzant diferents tècniques de
pintura. Un llaç gran pot ser una
bona idea.
També podeu escriure una frase
que reivindique la igualtat entre
els xics i les xiques, amb lletres
decorades quedarà genial.
Una altra idea és aprofitar per
a llegir una història en la qual
es reflectisca una situació de
desigualtat i fer un debat sobre
aquest tema. Posant en comú
idees s’aprén un munt.

En comptes de llegir una història
podem escoltar la lletra d’alguna
cançó o veure alguna pel·lícula
i fer el debat arran d’això. Tot
dependrà de l’edat que tinguem.
Ací teniu un llistat de contes:
Les princeses també es tiren
pets, Rosa caramel, El drac Zog
o La perruca de Lucca.
Quant a les pelis, us proposem:
Matilda, Brave, Vull ser com
Beckham, Mulán o Elles donen
el colp.
Pel que fa a les cançons, que us
poden ajudar a generar debat, us
presentem: Ella i Malo de Bebe;
Caperucita d’Ismael Serrano;
Que nadie de Manuel Carrasco
i Malú; La puerta violeta de
Rozalén o En la ventada d’Andy
y Lucas.
Una altra activitat que us
proposem és gravar un vídeo
en el qual expressem què ens fa

CATARROJA
Activitats per a celebrar el Dia de la
Infància 2021
Dissabte 27 de novembre
Lloc: Parc de Paluzié
Des de les 10:30 hores fins a les 19
hores
Totes les activitats gratuïtes
Consulta en la web municipal
horaris
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iguals i que diferents. Després
ho podem veure entre amics i
gaudir dels nostres raonaments.
Finalment, podeu jugar als
contes a l’inrevés. Molts contes
tradicionals atorguen un paper de
submissió a la dona. La intenció
d’aquest joc d’igualtat és
canviar el rol dels personatges i
convertir a les princeses pacients
a l’espera del seu príncep en
divertides i lluitadores guerreres
que busquen les seues pròpies
oportunitats.

Ingredients

2 cullerades de mantega

1 planxa de pasta fullada

1/3 tassa d’anous pelades

1/4 tassa de sucre bruna

1 poma xicoteta

1 culleradeta de canyella molta

½ llima

Preparació

Primer que res llava la poma
i parteix-la en quarts. Després retira el cor i talla-la
en rodanxes gruixudes. Ruixa-les amb unes gotetes de
suc de llima perquè no s’enfosquisquen

cadascun i empolvora amb
les anous picades. Ara és
moment de col·locar una
rodanxa de poma prop de
la base de cada triangle i
enrotllar la massa sobre el
farciment; quedarà com un
croissant.

Mescla en un bol el sucre
bruna i la canyella. Després,
funde la mantega i unta
les rodanxes de poma amb
una mica de la mescla anterior. Ara, estén la massa
sobre la superfície de treball i talla-la en triangles.
Distribueix uniformement
l’em, mescla de sucre en

Finalment, pinzella els rotllets amb mantega fosa i
empolvora la superfície
amb més mescla de sucre i
canyella. Enforna’ls dotze o
quinze minuts, fins que la
massa estiga feta i dauradeta. Deixa temperar uns cinc
minuts i ja estan llestos per
a xuplar-se els dits.

Així que, asseure-us en cercle i
començar la història i convida
al següent a continuar la
narració fent que els papers
dels personatges de tots dos
sexes siguen igualitaris. Si
algun xiquet inclou algun
comportament sexista en la
narració, pareu el conte i algun
dels altres expliqueu com hauria
de continuar.

ALBORAIA

MES
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Concurs de Fotografia amb el mòbil. Dona’m una història
La temàtica versarà sobre el paper de les dones en qualsevol àmbit. Pots entregar les fotografies fins al 24 o 25 de novembre
Participants de 12 a 30 anys
Premis:
Primer Premi: Càmera Compacta
Segon Premi: Càmera Esportiva
Tercer Premi: Càmera Instantània
Correo: cij@alboraya.com
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