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con Vox porque cuanto más se
fragmenta el voto, más escaños
se pierden en detrimento del
principal partido del centro-derecha y de la suma total.

EDITORIAL

100

Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA

Aquest periòdic que tenen a les
seues mans és el número 100. És
a dir, fa més de 8 anys que el periòdic imprés El Meridiano està
present als carrers de la comarca.
Un recorregut que va començar
en l’Horta Sud i que progressivament va anar ampliant el seu
radi d’acció, fins a aconseguir, fa
ja quatre anys estar present en
totes les poblacions de la comarca, 43 per a ser exactes.
Puntualment eixim al carrer per
a oferir-los informació treballada, actualitzada i d’actualitat
de les seues poblacions, i ho
fem sent el mitjà de comunicació comarcal amb major tirada,
i no ho diem nosaltres, ho diu

OJD, l’empresa certificadora que
s’encarrega d’analitzar cada mitjà.
Com saben, a més de llegir-nos
a través del periòdic imprés, El
Meridiano compta amb el seu
web www.elmeridiano.es on podran trobar de manera diària la
informació més destacada de la
comarca i també de la seua localitat. L’equip que conforma El
Meridiano tanquem el 2021 sobretot orgullosos del treball ben
fet i amb vista a un 2022 ple de
grans projectes que vertebren la
comarca.
Des del periòdic El Meridiano
els desitgem un bon Nadal i unes
molt bones festes.

Pobre museu nostre que
estàs a València
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
Parafrasejant el ‘Pare nostre’ catòlic que
es resa durant la litúrgia per l’oficiant
seguit melòdicament pels feligresos,
me n’ocupe de bell nou del Museu de
Belles Arts de València perquè –com si
fos una mena d’oracle- el seu director
s’acaba de pronunciar sobre el seu present i, sobretot, el seu futur en el Club
Broseta ara que s’acaba de inaugurar la
Col·lecció Gerstenmaier. Són dies de vi i
roses, no en cap dubte.
Des que es va publicar que Carlos Reyero Hermosilla (1957) deixava el càrrec per qüestions de salut a penes un
any després d’haver guanyat el concurs
públic en què participà, una dimissió
que trobà en els efectes perversos de la
pandèmia l’excusa perfecta arrodonida
per la rapidesa en què es trobà recanvi a la calculada espantada, el nostre
museu de referència segueix com aleshores: navegant a la deriva sense rumb

ni tripulació. Sense ruta perquè no pot
tindre-la sense carta de navegació ni
vitualles per al viatge, sense tripulació
perquè sense una cosa ni l’altra mai no
disposarà de personal competent per a
iniciar cap travessia enlloc. És igual que
les seues mercaderies siguen precioses,
la realitat és que el vaixell sobreviu –ara
com abans- de les visites que hi fan alguns estudiants, curiosos i experts, tant
com de la vergonyosa almoina pressupostària que se li assigna perquè tot seguisca exactament igual de mal.
Des d’aquell moment crucial, com
dèiem, en què Reyero acabà per adonarse’n del despropòsit, això sí, posant-li la
guíndola a una llarga carrera acadèmica
com a flamant director de museu, al seu
hereu in pectore, que interessadament
es feu el cec i el sord –que no el mut-,
se li obrí el cel quan Carmen Amoraga
pensà en solucionar la cobra que opor-

Como diría
Jack, “vayamos
por partes”
Enrique Ortí

Presidente PP Xirivella

Las encuestas electorales son
una fotografía de la intención del
voto y evolucionan en función
de los acontecimiento políticos.
Hace un par de días me topé
con una que contradecía otros
sondeos publicados durante estos últmimos meses. En esta, la
suma de escaños del grupo de
partidos del centro-derecha no
llega a sumar suficiente como
para que gobierne el PP junto
tunament li feu el de Santander nomenant-lo successor. Tret de participar en
l’esmentat concurs, a l’agraciat mai no
se li hagués passat pel cap arribar tan
lluny i menys en aquestes circumstàncies certament rocambolesques. Total,
ací pau i allà glòria, seguint el refranyer
catòlic: el primer se’n baixà del carro
sense fer pols ni remolí (que és del que
es tractava) i l’altre se’n pujà d’un bot
davant la complicitat de la directora
general de Cultura i Patrimoni i el beneplàcit de Marzà a través de la secretària
de Cultura i Esport, Raquel Tamarit. Al
capdavall, a tots ells què els importa el
museu ni el que atresora?
El nou capità, vull dir director, es despenjà amb declaracions tan sorprenents com inversemblants -en sintonia
amb la voluntat dels seus nous patronsque semblaven més les proclames del
capità Ahab perseguint Moby Dick que
no pas les d’un universitari sensat, objectiu i sabedor del terreny que xafava.
Que si el museu estava ben finançat
dintre de la penúria, que no feia falta
que hi hagués més personal, que ell
mateix treballaria nit i dia per posar el
contenidor cultural on mereixia… Els
del Levante-EMV, rica és l’hemeroteca,
ho recordaran bé el seus lectors, no han
deixat de donar-li corda al desgavell, sobretot des que aparegué la noticia que
li havia tocat el gordo al museu mercès
a l’arribada imminent de la Col·lecció

Gerstenmaier. La qual, per una banda
“incluye algunas atribuciones incorrectas, y bastantes obras sobrevaloradas
(…) una colección interesante, con algunas obras notables” i, per una altra,
la conforma l’anteriorment batejada
com a ‘Verge de Cumberland’, “un cuadro inspirado en las obras de Rubens,
pero con detalles que lo distancian de
la producción autógrafa del maestro
(…)”, en paraules d’Alejandro Vergara,
conservador de la Pintura Flamenca y
Escoles del Nord del Museo Nacional
del Prado (Levante-EMV, 14.12.2021).
Modestament, fa temps que advertíem
en aquest mateix mitjà que no era or tot
el que relluïa quan es donà a conèixer
la donació, encara que la vinculació del
conegut periòdic casolà amb el madrileny Instituto Moll (Centro de Investigación de Pintura Flamenca), creat per
Editorial Prensa Ibérica, i, a través d’ell,
amb Matías Díaz Padrón potser ho expliquen.
Segons l’oracle al que al principi al·ludia
o les arengues temeràries del capità Ahab, que per al cas és el mateix a
aquests efectes, el que de Madrid arribava era extraordinari i tornava a posar
en el mapa el museu per la generositat
del donant. Ai, mare! A què es juga i a
qui es vol seguir enganyant a hores d’ara
amb el que ha plogut? Després de poc
menys d’any i mig de gestió, el director
es despenja en el club d’opinió citat
amb la crua i dura realitat que tothom
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Así pues, si entre estos paridos
no suman los suficientes apoyos, ya se sabe: gana Sánchez,
con su gobierno “Frankstein” o
lo que sea, pero gana Sánchez.
Explicaba el artículo de la última encuesta que el aumento
que experimenta Vox se debe a
la “disputa” que enfrenta a los
populares de las más altas esferas: Ayuso versus Casado, (desencuentro aireado y comentado
en todos los medios amigos y
menos amigos). Yo me pierdo
un poco con esta tesitura, pero
es algo que se comenta por la
calle, en las tertulias o en los
artículos de opinión. Cuando el
río suena…, por lo que es cierto que puede ser que algo haya.
Ayuso es un fenómeno social
que trasciende las siglas del PP,
pero tambiém es incuestionable
que Casado es el legítimo presidente elegido en congreso al uso
(sí, con apoyo de familias. Ganó
pactando, pero ganó como el alcalde de mi pueblo).
La cuestión que comento se
refiere a lo que todos los que
son adversarios de la derecha y
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opinan de esta disputa interna
achacan el descenso de intención de voto del PP y lo trasladan
a Vox. Yo no sé si esto es así o no,
pero es más facil para cualquier
votante, votar a un partido con
fulgor emergente que votar a
quién parece que pierde fuelle,
por lo que es evidente su intención.
Sea como fuere, aquí lo que vemos es que todos aquellos que
quieren la derrota del centroderecha, alientan este ascenso
de Vox por dos motivos: criticar
a la “ultra-derecha” desde postulados de la izquierda es muy
fácil y populista; y segundo, si
Vox tiene un halo de mejora,
para los ingenuos y más viscerales votantes de la derecha les resulta más fácil el trasvase de su
voto y así evitan votar a la derechita cobarde del PP. Se sienten
mas tranquilos. Pero con esto, el
centro-derecha se divide, ergo se
debilita más. Así, vemos como la
izquierda fomenta que se trocee
la derecha con algun argumento y para ello trabaja, emulando
el: “vayamos por partes” como
diria Jack, o mejor como hizo
sin eufemismos el Destripador
(Jack). Si fomentamos el troceamineto de la derecha, así gana
Sánchez.
sabia de memòria tret d’ell, dels que en
ell confiaren i dels que li donen cobertura als mitjans de comunicació. Però
això no és cert, com sabem, i fa innecessària aquesta cerimònia de la confusió
premeditada que té com a úniques finalitats que el museu no cause més maldecaps mentre transcorre la legislatura
i, alhora, que el seu màxim responsable
sume mèrits, ocupe absurds titulars i les
mateixes xarxes socials de la institució o
faça de comissari d’exposicions de consum intern d’escàs recorregut.
“O museo puntero o contenedor de cuadros”, així es despenjava González Tornel (1977) davant d’una audiència tan
panxacontenta com provinciana, com
sol ser habitual, i es quedà més ample
que llarg, responsabilitzant la societat
valenciana dels tombs de la centenària
institució artística. Alguna de més en
tindrà ell, es de suposar, quan acceptà
encantat el repte, sabedor com era dels
seus mals endèmics. Per no dir l’espasa
de Damocles que segueix penjant de
la Conselleria del tripartit del Botànic,
com abans ho feu de la del PP i de la
del PSPV. En cultura, comptat i debatut,
canvien els partits i les persones però no
ens enganyem quasi tot continua igual
de mal o pitjor encara per pur meninfotisme. Tot i això, sempre els hi ha que
pesquen en aigües tèrboles per al seu
propi benefici. D’això es tracta, i qui vinga darrere més del mateix. Amén.
Amb el suport
de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana

El Meridiano no se hace responsable de las opiniones libres aparecidas en esta página. Las cartas al director deberán estar acompañadas de fotografía, nombre, apellidos y DNI para ser publicadas. El Meridiano se reserva el derecho a publicarlas íntegra o parcialmente.
Podrán enviarse por correo electrónico a director@elmeridiano.es, o bien por correo postal a Avd Puerto nº80 pta 1 CP46023, València.

EL MERIDIANO L’HORTA

PUBLICITAT

DESEMBRE

2021

Cuando
hacemos la

NAV I
DAD
que te gusta
somos cooperativa

Porque si eliges compartir
tu Navidad con Consum,
no solo escoges la mejor variedad
de productos para tus ﬁestas,
también una Navidad
que piensa en las personas.

Juntos es cooperativa.

3

4

DESEMBRE

COMARCA

2021

EL MERIDIANO L’HORTA

población el alcalde ha explicado
que la opción del litoral es la más
“acertada”.

El trazado
del AVE,
a debate

Miguel Chavarria,
alcalde de Alboraya
“Queremos que incluyan dentro
de la obra el soterramiento de
las vías del tren de cercanías”
En concreto, se refiere al trazado
que va paralelo a la V-21, donde
el tren iría soterrado hasta el barranco del Carraixet para salir ya
en superficie.

Imagen virtual de por donde pasaría el tren de alta velocidad próximo a la V-21

S

ubirse al carro del progreso es necesario y tener unas
buenas comunicaciones con
Europa es fundamental, pero ¿lo
es a toda costa? En una época en
la que se empiezan a realizar cada
vez más acciones para proteger
el medio ambiente, el Ministerio
de Trasportes, Movilidad y Agencia Urbana presenta de nuevo un
proyecto del trazado del tren de
alta velocidad que puede dañar
l’horta, y los alcaldes de los municipios no quieren permitirlo.
El proyecto del Estado no contempla que el AVE finalice el trayecto
en otro lugar que no sea el centro
de València, descartando totalmente la opción planteada por
las localidades de la comarca de
l’Horta, que planteaban la posibilidad de un trazado alternativo,
elaborado por la Universidad Politécnica de València, que provocaría un menor impacto ambiental.

La situación actual pasa por las
propuestas que el Ministerio ha
presentado donde el AVE discurriría por numerosas poblaciones de
la comarca hasta llegar al centro
de la ciudad de Valencia. Descartando de esta forma, la propuesta
presentada por diez localidades
de l’Horta Nord y encargada a la
UPV.
Ese estudio aminoraba el impacto
ambiental, ya que el trazado discurría de forma paralela al bypass
hasta llegar al Aeropuerto donde
ya hay servicio de metro. Esta alternativa no ha sido contemplada
por el Ministerio en ninguna de
sus propuestas ya que no se contempla de ninguna manera que el
AVE no llegue al centro de València.

Interior o costa
Las diferentes alternativas del Ministerio se resumen en dos opciones: trazado por el litoral, paralelo
a la V-21 o trazado interior, por
la zona próxima a la acequia de
Moncada.
Si el trazado va por el litoral las
poblaciones más afectadas serían:
Alboraya, Meliana, Foios, Albalat
dels Sorells, Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, La Pobla
de Farnals, El Puig y Puçol. Si el
trazado discurre por el interior se
verían también afectados los municipios de Museros, Rafelbunyol
o Vinalesa.
Dentro de estas propuestas (tanto por el trazado del litoral como
por el trazado por el interior) el
Ministerio también contempla el
soterramiento de un pequeño tramo de la línea. Por el litoral, el tren
saldría a la superfie pasando el
Carraixet y por el interior pasando
Vinalesa, después el tren ya circularía en superficie.
Propuestas
El pasado mes de octubre, en
Sagunto, tuvo lugar la presentación de las diferentes propuestas
elaboradas por el Ministerio donde se abría el proceso de información pública del estudio informativo del túnel pasante y del AVE
València-Castellón.
Ahora comienza el periodo de alegaciones de cada municipio y, por
otra parte, falta también realizar
los estudios de impacto ambiental
que el trazado ocasionaría en todas las localidades afectadas por
su paso.

Luisa Salvador,
alcaldesa de El Puig
“El trazado por el litoral es una
barbaridad y la propuesta de
pasar por el interior del Puig
tampoco la contemplamos”
Según ha explicado la alcaldesa de El Puig, Luisa Salvador, “la
propuesta de pasar por el litoral
es una barbaridad y la propuesta
de pasar por el interior de nuestra
población tampoco la contemplamos. Actualmente ya pasa por medio de El Puig el tren de cercanías.
Con la propuesta que nos plantean, el tren de alta velocidad pasaría muy próximo a la biblioteca
y al centro cívico ocasionando un
gran impacto ambiental. Vamos
a presentar alegaciones a las propuestas del Ministerio, seguimos
pensando que la mejor opción es
que el tren vaya por el interior que
afecta en menor medida a la huerta y a las poblaciones”.
Por su parte, el alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca,
ha afirmado que “desde La Pobla de Farnals vamos a apoyar
las alegaciones que va a hacer el
Ayuntamiento de El Puig, porque
cualquier trazado va a afectarles
directamente. Considero que hay
que tener una visión global, metropolitana. Muchos municipios
de l’Horta Nord encargamos un
estudio a la Universidad Politéc-

nica de València para proponer
un trazado alternativo. Nuestra
propuesta era que el AVE fuera
paralelo al bypass hasta llegar a
Manises – Aeropuerto, donde ya
está el metro. Esa opción la ha
descartado el Ministerio, que sigue teniendo esa visión centralista
donde todo debe acabar en el centro de València. Sin embargo, para
hacer eso posible implica afectar
a muchas poblaciones y a mucha
huerta que ya de por sí, y por esa
visión centralista, está llena de infraestructuras para llegar a Valencia mientras que los municipios
no estamos comunicados entre sí”.

Enric Palanca,
alcalde de La Pobla de Farnals

“Nosotros vamos a presentar alegaciones a este trazado para que
continúe soterrado hasta Albuixech o Massalfassar porque el
trazado contempla unos muros
de seis metros de alto en esas poblaciones. Esto supondría un gran
impacto visual y medio ambiental.
Nuestra propuesta es que el AVE
vaya soterrado hasta pasar estas
localidades y además, incluir dentro de esa obra el soterramiento
también de las vías del tren de cercanías”.
De esta forma, el municipio conseguiría eliminar las vías del tren
de cercanías que atraviesan la
huerta de Alboraya, “podríamos
recuperar el espacio y además solicitar una parada del tren en Port
Saplaya (Magistre) donde siempre
hubo un apeadero hasta que lo
quitaron al doblar la vía. No hay
que olvidar que en la zona de Port
Saplaya viven 2.000 personas y carecen de un servicio de cercanías”.
Puçol es uno de los municipios
más afectados por el trazado. En
concreto la opción del litoral plantea un talud de 10 metros de alto.
Una barrera a la que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones.

“Insisto en la importancia
de darle una visión global y
metropolitana al transporte”
“De todas formas”, continúa Palanca, “el proyecto del tren de alta
velocidad es un proyecto a largo
plazo, quizás cuando llegue el
momento de hacerlo realidad la
visión que nos ha planteado ahora el Ministerio no concuerda con
las necesidades y prioridades de
ese momento. Insisto en la importancia de darle una visión global y
metropolitana al transporte”.
La propuesta de trazado por el interior no afectaría al termino de
Alboraya sin embargo desde est-

Paz Carceller,
alcaldesa de Puçol
“Puçol propone que el trazado
discurra por el litoral a través de
un viaducto evitando el muro
de 10 metros de altura”
La alcaldesa de la localidad, Paz
Carceller, ha explicado que “ya
hemos presentado las alegacio-
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nes. Consideramos que el trazado
menos perjudicial para Puçol es
el del litoral, el que pasa próximo
al cuartel de la Guardia Civil. Sin
embargo, nos oponemos al talud
ya que nos quitaría la visibilidad
con la costa y la corriente”.
La propuesta de Puçol es que el
trazado discurra por el litoral a
través de un viaducto evitando el
muro de 10 metros de alto y “además pedimos al Ministerio sacar
las vías del tren de cercanías que
pasan por el centro de la población y que las unan junto a las vías
del AVE”.

debe tener en cuenta el reconocimiento como Sistema Importante
del Patrimonio Agrícola Mundial
por parte de la FAO y la ley de protección de l’horta”.

Josep Riera,
alcalde de Meliana
“L’horta tiene que estar por
encima de cualquier alternativa
que se proyecte”

te nuestro polígono industrial y
además supondría un talud de 10
metros, que sería una barrera infranqueable”.

Paco Gómez,
alcalde de Massamagrell
“El trazado por el interior
destrozaría totalmente nuestro
polígono industrial y además
supondría un talud de 10 metros”

momento “no sabemos si es o no
viable material o económicamente, pero consideramos que sería la
mejor propuesta para el trazado”.
Por otra parte, Cristina Civera,
ha insistido que “actualmente ya
existe un trazado del tren de cercanías y mercancías por el litoral,
si el objetivo del AVE es facilitar la
movilidad, no tiene sentido una
línea de interior donde no hay población y por tanto no habrá paradas. Lo lógico es que vaya por el
litoral con paradas en Albuixech,
El Puig o Puçol, como en la actualidad”.
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resaltado que “no tenemos una
huerta milenaria para ahora abrir
una cicatriz de ese calibre”. El edil
solo estaría a favor de el soterramiento de vías y no comprende
“que un vecino que quiere poner
placas solares en su alquería tenga
que pedir permiso a la Conselleria
y ahora el Ministerio de Madrid
llegue y haga el AVE destrozándonos la huerta”.

Nicolau Claramunt,
alcalde de Albalat dels Sorells

Sergi Ruiz,
alcalde de Foios
“Las alegaciones deben ser lo más
consensuadas posible entre los
municipios, hacer la guerra en
solitario es poco inteligente”
El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha
lamentado que la propuesta del
estudio de la Politécnica que presentaron al Ministerio “no se haya
ni tan siquiera contemplado, ni
para descartarla”. En cuanto a las
alegaciones que van a presentar
al Estado espera que sean “lo más
consensuadas posible entre los
municipios de la comarca, hacer
la guerra en solitario es poco inteligente”.
Ruiz ha comentado que se debería
considerar el estudio de la UPV y
se debería analizar, igual que se
han considerado otras alternativas. El alcalde de Foios cree que
el trazado interior que plantea
Fomento “se ha propuesto como
respuesta a la oposición que mostramos los municipios de l’Horta.
Es cierto que el trazado interior
afecta menos cantidad de Horta
Protegida, pero sigue afectando
parte de ella”. Ambos trazados propuestos por el Ministerio afectan
a la localidad de Foios. La opción
que consideraría Ruiz es aquella
que soterrara las vías hasta pasar
la acequia de Moncada. En definitiva, su postura es que “se salvaguarde toda l’Horta Protegida”.
Sergi Ruiz también ha hecho hincapié en que “los aspectos económicos a la hora de realizar este
tipo de infraestructuras no pueden tener más valor que el territorio y el medio ambiente”.
En Meliana, su alcalde, Josep Riera, ha subrayado el papel de l’horta
de València como el eje principal
de sus alegaciones. “L’horta tiene
que estar por encima de cualquier
alternativa que se proyecte, se

El alcalde ha continuado manteniendo su postura como Ayuntamiento que ha reivindicado
siempre la alternativa del estudio
encargado a la UPV, de apostar por
esa opción. De los proyectos presentados por el Ministerio, optarían por la que no tuviera impacto
sobre l’horta. Aunque ha aclarado
que “todavía estamos perfilando
las alegaciones”.
Al igual que el alcalde de Foios,
Riera ha recordado que no están
nada de acuerdo con la baremación que hacen sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo una infraestructura,
no valorando como deberían el
aspecto medio ambiental.

En cuanto al proyecto que encargaron varios municipios a la UPV,
Gómez ha manifestado “que tampoco le convence”. Él sería partidario de la alternativa que pudiera aprovechar las vías del tren ya
existentes o que soterrara las vías.
El municipio de Museros es uno
de los más afectados por el recorrido de interior. El paso del tren
de alta velocidad por su término
implicaría destruir alrededor de
175 viviendas habitadas. Además,
también acabaría con las Masías
ubicadas en el término y con una
gran cantidad de huerta, no protegida, pero sí en activo.

“Han desestimado el estudio
de la UPV sin explicar de
forma extensa los motivos”
Fran López,
alcalde de Rafelbunyol
“Presentaremos alegaciones en
la línea del Ayuntamiento
de Museros”
El alcalde de Rafelbunyol, Fran
López, también presentará alegaciones en la línea que lo va a realizar Museros. El municipio se vería
afectado por el trazado interior,
un lugar emblemático e histórico
como las trincheras de la Línea Inmediata se vería arrasado por esta
opción.

Roca-Cuiper, en plena huerta protegida es uno de los puntos más
afectados por el trazado que el Ministerio propone por el litoral, que
es el mismo que ya planteaba en el
proyecto del 2010.

José Vicente Andreu,
alcalde de Albuixech
“Solo contemplo el soterramiento
de las vías, l’horta es intocable”
Otra de las localidades afectadas
por el trazado del AVE es Albuixech, y su alcalde, José Vicente
Andreu, ha hecho énfasis en que
“l’horta es intocable” y solo contempla la viabilidad del proyecto
si se hace soterrando las vías. En
cuanto a las alegaciones, los técnicos municipales están estudiando el tema y están pendientes del
consenso con el resto de ayuntamientos.
El alcalde de Massamagrell, Paco
Gómez, es contrario al trazado
que discurriría por el interior, ya
que este “destrozaría totalmen-

La alcaldesa de la población, Cristina Civera, ha explicado que “estamos totalmente en contra del
trazado por el interior. Afecta a viviendas y a nuestro patrimonio ya
que pasa por encima de las Masias
de la población. Además, consideramos que la huerta hay que respetarla. Por otra parte, el trazado
contempla taludes de 10 metros
de alto con lo que ahoga al término y además lo convierte en zona
inundable”.

Claramunt se ha mostrado “bastante molesto” con el Ministerio
ya que “varios municipios presentamos una propuesta alternativa realizada por la Universidad
Politécnica de Valencia y lo han
desestimado sin explicar de forma
extensa los motivos”.
Claramunt considera que “antes
de hablar del AVE se debería activar el corredor mediterráneo que
es el que más beneficios económicos traería”.

Cristina Civera,
alcaldesa de Museros
“El recorrido interior acabaría con
viviendas, Masías y con una gran
cantidad de huerta”

Por su parte, Nicolau Claramunt,
alcalde de Albalat dels Sorells, es
partidario de la opción “que menos impacto tenga sobre la huerta,
y de las propuestas planteadas la
que menos afecta es el trazado por
el interior”.

Ramón Puchades,
alcalde de Almàssera
“No tenemos una huerta
milenaria para ahora abrir
una cicatriz de ese calibre”
Hay localidades de l’Horta Nord
como Almàssera, que aunque sus
términos municipales no se ven
afectados por ninguno de los trazados del AVE, también han querido pronunciarse sobre este tema.
Ramón Puchades, su alcalde, ha

Claramunt ha explicado con respecto a la propuesta de Museros
de soterrar el AVE hasta pasar
Puçol que “ojalá el Ministerio lo
contemplara, pero hay que ser realistas, no creo que el Ministerio
acepte. Por eso consideramos que,
dentro de las opciones planteadas,
la del interior es la menos perjudicial”.
Por otra parte, está previsto que
los alcaldes y alcaldesas de las
poblaciones afectadas tengan la
en los próximos días una reunión
para acercar posturas.

Lo que Museros propone es “que
el trazado vaya por el litoral y
además que vaya soterrado hasta
Sagunto. De esta forma, todos los
municipios estaríamos de acuerdo
con ese trazado”.
Esta propuesta que ya planteó
Museros en la reunión este mes
de octubre con el Ministerio en
Sagunto no fue contestada en el

Así quedaría el AVE a su paso por Puçol, su Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones.
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PAIPORTA

CONSUMIDOR

L’OFICINA COMARCAL
D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR DE L’HORTA
SUD HA TINGUT MOLT BON
ACOLLIMENT
L’Oficina Comarcal d’Informació
al Consumidor/a de l’Horta Sud ha
atés 243 consultes i reclamacions
en els seus primers tres mesos de
funcionament. La OCIC Horta Sud
és una iniciativa de la Mancomunitat de l’Horta Sud i es va posar
en funcionament el mes de setembre passat per a donar servei a
huit municipis de la comarca que,
en la seua majoria, no disposaven
d’oficina municipal. El servei és itinerant i atén de manera presencial
als veïns i veïnes d’Alcàsser, Alfafar,
Benetússer, Beniparrell, Massanassa, Picanya, Picassent i Sedaví
dues vegades al mes en cada municipi.
De les 243 actuacions de l’oficina,
158 han sigut consultes en matèria
de consum mentre que la resta, 85,
han sigut reclamacions. D’aquestes
últimes 29 han tingut una resolució favorable i 38 es troben en tràmit en aquests moments. La resta,
o bé han sigut desfavorables, arxivades o es troben en la via judicial
o en la junta arbitral de consum.
Per sectors, la telefonia ha sigut
el sector que més reclamacions i
consultes ha generat amb un 26%
del total. El segon tema que més
s’ha consultat ha sigut la factura de la llum suposant prop d’un
10% del total seguit molt de prop
pel sector de la venda i reparació
d’automòbils amb un 9%. Altres
sectors que també acumulen una
quantitat important de reclamacions i consultes són les assegurances i les entitats bancàries i financeres.

EL MERIDIANO L’HORTA

LA REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
POSA EN MARXA LA
CAMPANYA DE GOVERN
OBERT ‘PAIPORTA OPINA’
Ple de la Mancomunitat

La Mancomunitat de l’Horta Sud
aprova novament per unanimitat el seu
pressupost per al 2022
REFORÇ DE LES PARTIDES DESTINADES ALS DEPARTAMENTS
D’IGUALTAT I EUROPA

L

a Mancomunitat de l’Horta
Sud va aprovar per unanimitat en la seua última sessió
plenària un pressupost de 2,8 milions d’euros per a l’exercici 2022.
Els comptes, que suposen un lleuger increment de l’11% respecte
a les de 2021. El nou pressupost
reforça les partides destinades als
departaments d’Igualtat i Europa
que doblen la seua consignació
respecte a 2021. En el capítol de
personal, s’inclouen també en el
pressupost les millores en les retribucions als treballadors i treballadores de la Mancomunitat recollida en la Relació de Llocs de treball.
El desglossament dels comptes
per a 2022 inclou també la con-

tractació de cinc educadors mediambientals que treballaran en
els 20 municipis de la comarca
amb una labor informativa sobre
la protecció del medi ambient, estalvi energètic i la gestió dels residus domèstics. El projecte que començarà el mes de gener compta
amb el suport de la Diputació de
València.
En el capítol de subvencions,
la Mancomunitat manté la seua
aposta pel projecte Serà Horta
Sud de la Fundació Horta Sud. A
més, l’entitat comarcal manté tots
els seus suports a entitats comarcals i afegix una subvenció a la
Unió Musical d’Alaquàs per a la
creació d’una orquestra comarcal

i una altra al club d’atletisme Vila
d’Alaquàs per a donar suport al retorn del Circuit de Carreres Populars de l’Horta Sud.
Valoració
La presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, va voler durant
el ple agrair la confiança en uns
pressupostos que incideixen “en
la línia marcada per l’entitat des
del principi de la legislatura”. “Volem continuar sent un suport per
als ajuntaments en matèries que
ara mateix són importants com
els fons europeus o la igualtat i
continuar prestant serveis mancomunats per a estalviar costos”, va
explicar.

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta
ha posat en marxa una campanya
de govern obert i cogovernança
que acosta a l’alcaldessa de Paiporta i al govern municipal als barris
de la localitat.
‘Paiporta Opina’ és una ambiciosa campanya de Participació
Ciutadana que des de l’àrea s’ha
estat preparant al llarg dels últims
mesos, amb l’objectiu d’escoltar a
la població paiportina en un exercici de govern obert i escolta activa, al mateix temps que s’acosta
l’administració local a la ciutadania i es polsa l’opinió de la gent.
L’alcaldessa va estar present al
punt d’informació, instal·lat en
una carpa mòbil, per a intercanviar opinions, sentir propostes,
idees i suggeriments per a millorar
Paiporta.
L’agenda per a la jornada també
va incloure visites a associacions i
entitats locals.
Així mateix, es va convidar a la
ciutadania a omplir uns qüestionaris que ajudaran al consistori a
conéixer millor les propostes ciutadanes per a millorar els barris
paiportins.
També al 2022
‘Paiporta Opina’, ja ha visitat la
plaça Xúquer i plaça Cervantes.
La carpa de ‘Paiporta Opina’ continuarà visitant places i barris de
Paiporta a partir de 2022.
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de arte

Foios

H

ace 15 años atrás nadie
imaginaba en l´Horta que
el arte urbano, se entremezclaría en nuestras vidas; nadie
pensó que aquellos trozos de paredes, de metros y metros de tapias
de fincas, de casas, de muros o tejados inacabados se podrían convertir en verdaderos museos al aire
libre. El arte como tal, es libre en su
máxima expresión. Es por ello que
en l´Horta los miles de artistas en
movimiento visualizaban allí en
las vetustas paredes grandes lienzos, grandes obras de arte en las
que se inspiraban. Paredes y trozos
de tapias que hoy en medio de los
municipios, en las afueras de ellos
o en medio de la huerta se muestran grandiosos y coloridos a la
sociedad.
Paredes que hablan, que acarician
casi con las miradas pintadas. Que
muestran palabras, dibujos abstractos, diseños inéditos, dibujos
para los más pequeños o caras sonrientes. Algunos muestran ternura,
imaginación, sorpresa y alegría.

Picanya

Catarroja

LA EXPLOSIÓN DEL ARTE URBANO EN L’HORTA
EL ARTE URBANO SE DEJA QUERER EN CASI LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS
QUE COMPONEN L’HORTA NORD Y SUD. ARTE DE CALLE QUE SE MUESTRA Y
SE DEJA ACARICIAR POR LAS MIRADAS DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO
Y QUE SE HA INTEGRADO TOTALMENTE ENTRE SUS CALLES
Texto y fotos: Redacción

Cada vez han sido más y más los
municipios que han apostado
por artistas emergentes y creativos, que no ensucian sino dibujan
sobre paredes grises cientos de
colores, caras y manifestaciones
literarias. Picanya fue junto con
Picassent uno de los municipios
pioneros en destacar este arte. En
dejarlo mostrar. En dejar que la
gente se acerque a ellos con respe-

Vinalesa

to de la misma manera de cuando
se entra a contemplar las obras
de arte dentro de un museo. Se
miran como se puede mirar una
obra de Picasso o Gaudí . Ambos
apostaron a caballo ganador y han
transformado su lugar de vida.
Hay obras alegóricas, o personajes
famosos como Frida Kalo.
Catarroja tiene grandes fachadas

pintadas como tal cuadro en la
mesa. También con unas normas
acordadas se fueron uniendo los
municipios de Foios, Meliana o
Vinalesa y localidades más pequeñas de l´horta Nord. El primero, Foios creó espacios para
ellos: para los grafiteros para los
pintores; cedió los muros de su
piscina municipal y un parque a
su entrada mantiene varios mu-

Picanya

ros para crear, pintar y comunicar. Meliana dio la oportunidad a
un grupo de jóvenes para lanzar
en su máxima potencia “su Nolla
y su azulejo más internacional” ,
su huerta y sus tradiciones.También Vinalesa alegra a su paso
por una de sus calles principales
una fachada colorista, que alegra
y que te hace sonreír bajo los días
grises.
Aldaia se muestra pintada apoyando el deporte con una gran
fachada en honor a la pilota valenciana justo en su mismo polideportivo municipal. Y así tantos
y tantos trozos pintados, aprovechados y magnificados. También
hay veces que encontramos en el
paseo por l’hortanord y sud. También Xirivella y Torrent.
Cada uno de los municipios que
componen l’horta han integrado
a los artistas que muestran en sus
calles lo mejor de sí mismos. Toda
una revolución artística sin salir
de nuestra comarca.

ACTUALITAT HORTA SUD
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Els Premis d’Adquisició Biennal de
Mislata Miquel Navarro 2021 donen a
conéixer als seus guanyadors
ROYAL GREY SUITE I DONACIONS S’ALCEN AMB ELS PREMIS
Bielsa junto a Lerma, Pla, Gómez, Sagredo y Gaspar

E

ls Premis d’Adquisició
Biennal de Mislata Miquel
Navarro 2021, després de
la inauguració de la mostra, han
donat a conéixer als guanyadors
d’entre les 10 obres seleccionades
pel jurat. En aquesta nova edició
d’aquesta iniciativa de suport i
divulgació de l’art contemporani, organitzada i afavorida per
l’Ajuntament de Mislata, i comissariada per Alba Braza, el jurat ha
premiat les obres de Tania Blanco
i Matteo Guidi, els qui han rebut
el Premi d’Adquisició passant a
formar part de la col·lecció pública del propi consistori.
Compromís social
Era la pròpia regidora de Cultura
de Mislata, Pepi Luján, i el regidor
de Participació Ciutadana, Ximo
Moreno, qui donaven a conéixer
la decisió del jurat en una edició
que ha tingut el compromís social
vinculat al canvi i a la transformació com a fil conductor. “L’art
pot ser un element més de registre del que esdevé, de fenòmens
i èpoques significatives… com la
que precisament ara estem travessant”, puntualitza Luján, qui
ha ressaltat un dels objectius de la
Biennal, “volem que l’art ajude a
analitzar la realitat des d’una altra
òptica, amb una perspectiva més
humana, més afectuosa, més sensible amb els problemes, i també
que aprofundisca en reflexions,
que qüestione, que faça pensar”.
Un dels dos premis, i amb una
dotació econòmica de 6.000€, ha
sigut per a l’obra de “Royal Grey

Suite”, de Tania Blanco, que destaca per anticipar una concatenació
d’esdeveniments que amb la Covid-19 han acabat de reconfigurar
el món que créiem conéixer. Va
ser finalitzada un mes abans del
desastre nuclear de Fukushima
(2011).
Pandèmia
L’altre premi, amb la mateixa dotació econòmica, ha recaigut en
“Donacions”, de Matteo Guidi, i
mostra un acte humanitari emmarcat en una institució cultural.
La necessitat provocada per la
pandèmia va promoure que espais d’exhibició es transformaren
per a acollir altres funcionalitats:
un centre d’art reconvertit en un

espai de logística de Creu Roja.
Les fotografies capten moments
de l’operativa de la distribució i el
posterior repartiment d’aliments.
Per al procés de selecció, el jurat
expert compost per Alba Braza,
Pedro Vicente, Sandra Guimarães,
Fernando Morales i María Tinoco
va haver d’avaluar les 208 propostes presentades per a seleccionar
les deu obres que finalment componen la mostra d’aquesta edició.
Totes aquestes obres suposen una
oportunitat per a conéixer l’obra
de deu artistes amb una projecció
professional internacional i estaran exposades, amb accés gratuït,
en el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata fins al 4 de febrer.

Artistes i regidora de Cultura a la inauguració

Matteo Guidi y su obra Donacions

Tania Blanco y su obra Royal Grey Suite

Bielsa “consolida el carácter
plural de SOM Equip”
EL ALCALDE DE MISLATA Y DIPUTADO PRESENTA SU
CANDIDATURA A PRESIDIR EL PSPV DE VALENCIA

L

a candidatura de Bielsa, bajo el
lema “SOM Equip!” se presentó en Valencia como “una demostración de ilusión compartida,
un equipo de gente que suma apoyos de todas las comarcas, de agrupaciones pequeñas y de grandes
ciudades, con la ambición de crear
un equipo valiente, con ganas de
trabajar en positivo para reactivar al
PSPV provincial durante esta etapa
de recuperación social y económica
que vivimos, tan relevante para dar
un impulso al valor de la política”,
explica Bielsa.
A la presentación asistieron múltiples cargos relevantes del socialismo
valenciano, como el exsecretario general Joan Ignasi Pla y el expresident
Joan Lerma, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, el president
de la Diputació, Toni Gaspar, y más
de medio centenar de alcaldes y alcaldesas de municipios como Cullera, Moncada, Alboraia, Algemesí,
miembros de la ejecutiva nacional
como Juan Antonio Sagredo, Maite Guirau, Maribel Albalat, Marta
Trenzano, y diputados y diputadas
socialistas reconocidos e históricos como Carmen Martínez o Voro
Femenía; así como el secretario ge-
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neral comarcal de Requena-Utiel,
Toni Quintana, entre otros muchos
cargos institucionales.
También asistió la portavoz socialista en la Diputación de Valencia,
Pilar Sarrión. Y durante el acto intervinieron apoyos relevantes como la
alcaldesa de La Pobla Llarga y secretaria general de la comarca de La Ribera Alta, Neus Garrigues, el alcalde
de Requena, Mario Sánchez, la presidenta de la Mancomunitat Camp
de Túria, Lola Celda, y el alcalde de
Torrent, Jesús Ros.
Proyecto plural
Para Bielsa, “este es un proyecto plural, abierto y que busca el consenso
en torno a un proyecto de mayorías
para apoyar la vía valenciana”.
Bielsa recordó que “este proyecto es
el de Ximo Puig y Pedro Sánchez,
somos un equipo alineado con los
gobiernos que están siendo transformadores de la sociedad, vamos
a defender desde el municipalismo
esa ambición por mejorar la vida
de la gente, y daremos voz y participación a la militancia para volver a
ilusionar ante los retos que tenemos
por delante”.
Mercedes Caballero también presentará su candidatura las próximas
semanas.
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ALFARA DEL PATRIARCA

S’ADHEREIX A LA XARXA
‘CIUTATS QUE CAMINEN’

Turisme Carraixet,
una proposta turística de continuïtat
ELS REPTES DE FUTUR SE CENTREN EN REFORÇAR LA COMPLEMENTARIETAT DEL DESTÍ TURISME
CARRAIXET AMB VALÈNCIA, SITUANT-LO COM UN DESTÍ COMPLEMENTARI A LA CAPITAL

Turisme Carraixet camina a pas
ferm. La seua proposta turística
per a donar a conéixer el valor de
l’horta i posicionar aquest espai
natural com un exemple de desenvolupament turístic sostenible és

M

iradors de l’horta és el primer festival de disseny i
cultura de l’horta, que reflexiona sobre el desenvolupament
sostenible i la relació entre els
territoris agrícola i urbà.
Durant la segona setmana d’octubre, diferents obres

una realitat.
Tres intensos anys de treball on Turisme Carraixet ha anat avançant
en el seu pla turístic. El seu eix
vertebrador és l’horta i al voltant
d’ella: la gastronomia, els productes de quilòmetre zero, el patrimoni i la cultura.
D’aquesta manera han creat nombroses i interessants iniciatives per
a atraure al visitant a aquestes localitats. Miradors de l’Horta, Mil
primaveres o el club de producte
són algunes de les iniciatives més

d’arquitectura efímera creixen
entre els horts de carabasses,
xufa o taronges.
I al voltant d’elles, tota una programació de xarrades, tallers,
degustacions gastro, teatre, dansa i ciclorutas per a tots els públics.

cridaneres i noves realitzades per
la marca Turisme Carraixet. Una
marca integrada pels municipis
d’Alfara del Patriarca, Foios, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera, Meliana i Albalat dels Sorells.
Reptes de futur
Turisme Carraixet ha arribat per
a quedar-se i la continuïtat és una
realitat sobretot després de consolidar el bon acolliment de Miradors
de l’Horta.
Ara els reptes de futur se centren

M

il primaveres de l’Horta.
Agricultors,
fruiteries,
comerços de proximitat, restaurants de KM0, botigues de
lloguer de bicis, guies turístics,
tots formen part del futur de
l’horta. I tots estan representats
en la campanya que rep el nom

en reforçar la complementarietat
del destí Turisme Carraixet amb
València, situant-ho com un destí
complementari a la capital. A més,
entre els reptes que assumeixen de
cara al futur es troba formar part de
les guies turístiques dels visitants
que arriben a València i ser un referent de turisme slow on el visitant
pot gaudir de rutes ciclistes per
l’horta valenciana, gastronòmica
de qualitat amb productes de quilòmetre zero i conéixer el patrimoni històric de la zona.

de Mil Primaveres de l´horta.
La primera edició es va fer els
mesos de juny i juliol i va tindre
un gran acolliment. Un dels seus
lemes més importants és que
“tots podem ajudar a mantindre
viu el nostre patrimoni més saludable”.

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca
vol fomentar la mobilitat sostenible i hàbits de vida saludable, en
línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l’Agenda 2030 Fruit d’aquest interés s’ha adherit a la Xarxa de Ciutats que Caminen. Una proposta
que fou aprovada per unanimitat
a l’últim ple.
Amb aquesta adhesió es vol fomentar una cultura on la gent trie
caminar. “Aquest és un compromís per aconseguir una població
sostenible i saludable”; explica
Marisa Almodóvar, alcaldessa
d’Alfara del Patriarca. Per això, des
de la corporació municipal es treballa conjuntament amb la societat i diferents estaments per a superar les barreres físiques, socials
i institucionals que sovint limiten
la possibilitat que la gent opte
per caminar. Una de les primeres
iniciatives ha sigut ‘Metrominuto’, un mapa esquemàtic amb una
vintena de punts que representen
les principals centralitats de la població (serveis, places, parcs…) i la
distància entre elles, expressada
en metres i en minuts. La seua finalitat és desdramatitzar la cultura
de caminar, posant en evidència la
proximitat entre llocs més representatius de la població. En tractar-se de distàncies curtes i temps
breus, ens predisposem millor a
caminar fins al nostre destí, triant
el mitjà pedestre per als nostres
desplaçaments. Com a exemple, a
Alfara, des de l’ajuntament al poliesportiu tan sols hi ha 7 minuts
o 450 metres. “Tenim l’avantatge
que en pocs minuts estem a qualsevol punt del poble caminant”,
aclareix Almodóvar.
L’ús de vehicles
Dins dels principis estratègics
d’aquesta proposta de les ‘Ciutats
que Caminen’ destaca incrementar la mobilitat integral; dissenyar
i gestionar espais i llocs per a les
persones; millorar la integració
de les xarxes per als vianants; realitzar un plantejament especial
i usos del sòl en suport a la comunicació a peu; reduir el perill
d’atropellaments; millorar la sensació i seguretat personal, i en definitiva desenvolupar una cultura
de caminar amb diferents actuacions.
Al substituir l’ús de vehicles de
motor pels trasllats caminant es
fomenten hàbits saludables i al
mateix temps es redueixen les
emissions de CO₂.
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El Museu de la Rajoleria
presenta el llibre
‘Imatges en el record’
Redacció

E

l Museu de la Rajoleria ha
presentat el llibre que ha editat amb les imatges que ha
tret del seu arxiu fotogràfic per a
l’exposició temàtica al carrer ‘Imatges en el record’.
L’acte ha comptat amb la presència
de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; la regidora de Cultura,
Esther Torrijos, així com membres
de la corporació municipal.
En la seua intervenció l’alcaldessa
ha recordat com va sorgir aquesta
exposició. “Amb la pandèmia hem
aprés a fer de la necessitat virtut.
Durant el temps en què el nostre
Museu va tancar les seues portes
pensàrem en noves fórmules i idees
per a no deixar d’acostar la cultura
a la ciutadania. La mostra temàtica
‘Imatges en el record’ és fruit d’eixa
capacitat creativa que té el personal tècnic del nostre Museu i del
nostre desig de no aturar la nostra
activitat. Ara, aquest llibre recollirà
per sempre totes aquestes imatges”.
Per la seua part la regidora de
Cultura ha agraït a veïns i veïnes la
seua generositat cedint les imatges
dels seus àlbums personals i familiars. “La població de Paiporta es va
involucrar des del primer moment
en el projecte que suposava aquest
museu etnogràfic i el seu arxiu fotogràfic. Gràcies a totes i tots ells
hem aconseguit un gran fons que
ens permet realitzar exposicions de
gran format com aquesta. Esperem

que el nostre arxiu siga creixent”.
‘Imatges en el record’ és la proposta que continua l’estela de ‘El Museu ix al carrer’ com a alternativa
cultural durant la pandèmia, mentre el Museu romania tancat. Dividida en quatre temàtiques: dona i
treball, la Pasqua al carrer, el treball
a Paiporta i l’estiu i la festa, aquesta exposició ha mostrat al llarg de
2021 desenes d’instantànies del dia
a dia de la població paiportina dècades enrere.
Ara, amb aquest llibre es recopilen totes aquestes fotografies i es
presenta en forma de col·lecció,
amb l’explicació de cadascú dels
panells.
‘El Nadal a Paiporta’
Coincidint amb la presentació del
llibre de ‘Imatges en el record’ el
Museu ha inaugurat una nova entrega temàtica d’aquesta proposta
expositiva amb ‘El Nadal a Paiporta’.
Durant els dies de Nadal la població paiportina podrà gaudir de 14
panells amb escenes nadalenques
del passat de Paiporta en els diferents carrers i barris del municipi.
Enfront de la bona acollida per
part de la població paiportina
‘Imatges en el record’ s’ha consolidat com a una exposició temàtica al
carrer duradora. Així doncs, dins de
la programació prevista pel Museu
per a abordar altres temàtiques, al
llarg del pròxim any es podrà gaudir de les falles del nostre poble, records escolars i fotos d’estudi.

EL MERIDIANO L’HORTA

Quatre nous policies
locals a Benetússer
LA INCORPORACIÓ DELS NOUS AGENTS PERMETRÀ
MANTINDRE DUES PATRULLES EN HORARI DE MATÍ I
VESPRADA

L

Redacció

’Ajuntament de Benetússer ha
donat la benvinguda a quatre
nous agents de la Policia Local
amb l’objectiu de reforçar els serveis
d’atenció i patrulla en la població de
l’Horta *Sud. L’acte de presa de possessió va comptar amb la presència
de l’alcaldessa de Benetússer, Eva
Sanz, així com de la regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Tarín, i de
l’Inspector Cap de la Policia Local,
Paco Márquez. “Donem la benvinguda als nostres nous agents la incorporació dels quals ens permetrà
mantindre en actiu les dues patrulles
que donen un servei de proximitat
continu a la ciutadania tant en horari
de demà com de vesprades”, destaca
l’alcaldessa, Eva Sanz.
Els nous integrants del cos local
cobreixen part de les places vacants

amb les quals compten les forces de
seguretat municipals, la incorporació de la qual permetrà disminuir els
serveis extraordinaris de l’actual equip
i adaptar-se a les noves demandes
en la població. Amb la pandèmia, el
municipi va incorporar una unitat
específica motoritzada amb dos vehicles encarregats de donar resposta a
l’increment de les labors de control en
la via pública reforçant els accessos en
els centres escolars, així com al trànsit
general i, molt especialment, les tasques pròpies de la Policia de proximitat, la qual s’encarrega de cobrir tots
els conflictes que puguen sorgir en el
dia a dia del municipi.
L’acte de presa de possessió va comptar també amb la signatura oficial per
part de Paco Márquez per a consolidar
la seua plaça com a Inspector Cap de
la Policia Local de Benetússer

INVESTIGUEN LA CREMA DE
DIVERSOS CONTENIDORS EN
LA POBLACIÓ
La col·laboració ciutadana i la
ràpida actuació dels agents de
la Policia Local han impedit un
desenllaç pitjor. Aquesta matinada sobre les 3am, diverses anomenades a la central, advertien
de diversos incendis en contenidors, situats en diversos punts
de la localitat, un d’ells al carrer
Colón.
Els fets s’han saldat amb danys
en algunes façanes i en els vehicles aparcats al costat del foc. Els
Bomber també han acudit per a
col·laborar i sufocar els incendis.
L’Intendent Cap de la Policia Local, Manuel Ocaña, assenyala que
la col·laboració veïnal i la *inmediatada actuació dels agents han
possibilitat la identificació del
presumpte autor al qual s’està investigant pels fets descrits.
Des del Govern que presideix
Ramón Marí han condemnat
aquest fet vandàlic i, des de primera hora, coordinen els treballs
de neteja per a retornar la normalitat a les zones afectades.

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
El pasado mes compré ropa por internet en la web www.simvine.com. Como
el pedido no se enviaba, escribí a dos de los correos que había en la web de
atención al cliente y también a través de instagram por mensaje privado.
Nunca hubo respuesta y el paquete jamás llegó.
Además, la web ha desaparecido. En su perfil de facebook muchos clientes
escriben con el mismo problema que yo. Parece ser una estafa o algo así.
Quería saber si es posible recuperar el dinero, a través de visa o algo.
Hemos estado revisando la documentación y buscando información sobre
simvine.com, pero no consta información sobre empresas asociadas a dicha
web o marca comercial.
Hemos comprobado que el registro del dominio web parece que se realizó a
través de una empresa de Arizona https://es.godaddy.com/, pero no aparece
identificación sobre quién registró el dominio, por lo que resultaría imposible
realizar una mediación, reclamación o demanda judicial sobre la actuación de
comercio electrónico que indicas, especialmente, sin tener datos de localización
de dicha empresa, si es que en algún momento ha existido.
Por lo tanto, sería conveniente que contactaras con el medio de pago utilizado

para intentar anular el cargo y solicitar la devolución; y como alternativa, si la
anterior no fuera posible, consultar si la tarjeta usada dispone de seguro que
cubra el uso fraudulento, o también con tu compañía de seguros del hogar para
comprobar si dentro de las coberturas contratadas, está la de uso fraudulento
de tarjetas, apropiación indebida, etc…., para informar del siniestro y ver si
pueden hacerse cargo de las consecuencias económicas del mismo.
En ambos casos te solicitarán, muy probablemente, la correspondiente denuncia
formulada en la comisaría de Policía Nacional o Juzgado de Guardia, cuando se
pueda realizar.
Por nuestra parte, frente a quien compraste no podemos intervenir en tanto que
no tenemos constancia de su identidad o localización, por lo que no es posible
efectuar una mediación o reclamación en materia de consumo. En su caso,
podríamos dirigirnos frente a la entidad bancaria titular de la tarjeta o frente
a la compañía de seguros en relación a la contestación que te faciliten una vez
hayas solicitado la anulación del cargo o la apertura de siniestro por utilización
fraudulenta de la tarjeta, de confirmarse que han rechazado incorrectamente
tu solicitud.

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org
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Els veïns d’Aldaia estalviaran
un 48% gràcies al nou Bono 10
Transbord
LA NOVA TARGETA ÚNICA SERÀ VÀLIDA PER A RODALIA, METRO, EMT
I METROBÚS

E

Redacció

l pròxim mes de gener
entrarà en funcionament
la nova targeta única de
transport públic, gràcies a la
qual els veïns i veïnes d’Aldaia
podran accedir a Metrovalencia, Metrobús, EMT i els trens
de Rodalia, utilitzant una sola
targeta, la qual cosa suposa un
gran avanç per als centenars
d’usuaris que fan ús d’estos serveis cada dia.
Estalvi del 48%
A partir de l’entrada en vigor
del nou Bono 10 Transbord,
s’integraran en una mateixa targeta 10 viatges en Metrovalencia, Metrobús, EMT o Rodalia
i passarà dels 15’50 euros que
costa actualment a 8 euros, la
qual cosa suposa una baixada
del 48%.
En este sentit, l’alcalde d’Aldaia,
Guillermo Luján, remarca que
“la lluita conjunta de Generalitat, Ajuntaments, Plataforma
de Transports i moltes persones

i col·lectius està donant fruits
molt positius com este nou Bo
o la línia Metrobus Express que
connecta el nostre poble amb
l’estació de metro de Salt de
l’Aigua”, i anima a tots estos sectors “a continuar caminant de la
mà per a avançar en la millora
del transport públic”.
Per part seua, la regidora de
Transport Públic d’Aldaia, Laura Delgado, assenyala que “per
fi hem aconseguit la integració
tarifària, una reivindicació històrica de tots els veïns i veïnes
d’Aldaia amb la qual el nostre
transport públic serà més còmode, més senzill i sobretot molt
més econòmic”.

pe A-B (en la qual només es paga
el preu d’una zona): els municipis de l’Àrea Metropolitana de
València; Zona B: els municipis
pertanyents al Camp de Túria i
Camp de Morvedre.

Nova zonificació
Una altra de les novetats en el
sistema de Transport Metropolità de l’àrea metropolitana de
València és la reestructuració
de les zones. La nova zonificació
comarcal quedarà establida de
la següent manera: Zona A: la
ciutat de València; Àrea de sola-
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Aldaia presenta la seua
programació de Nadal
LA VISITA DEL PARE NOEL I ELS REIS MAGS, ENTRE
ELS PRINCIPALS ACTES
Redacció

L

’esperit nadalenc torna a Aldaia amb unes setmanes repletes d’activitats per a tots
els públics. Este cap de setmana
tindrà lloc la VII Edició de la Sant
Silvestre, i a les 19.30 h del dissabte
tots els i les participants es donaran
cita a la plaça de la Constitució per
a començar el recorregut solidari. El
diumenge, entre les 10.30 h i les 21
h, el mateix lloc acollirà la Fira de
Comerç de Nadal d’ACODA, amb
animacions per als més menuts,
sorteigs i actuacions musicals.
Per altra banda, els veïns i veïnes
podran disfrutar de diversos concerts de Nadal estes festes. L’Església
de l’Anunciació rebrà el dissabte 18,
a les 19h, a la Banda de Cornetas y
Tambores del Stmo. Cristo de los
Necesitados, i el dimecres 22, a les
22.00 h, a l’Orfeó d’Aldaia. Mentre
que el TAMA acollirà el diumenge
19, a les 12.00 h, a la Unió Musical
d’Aldaia, i a les 18.30 h a la Banda Simfònica d’Aldaia.
També tornaran les activitats a la
Biblioteca Municipal amb el contacontes ‘El desig’, a càrrec d’Eva Andújar, el pròxim dia 20 a les 18.00 h,
i el taller ‘Fa, sol… jocs amb ritme’ el
dia 22, a les 18.30 h, un taller per a
divertir-se i conéixer la música del

compositor aldaier Pasqual Fuentes
i Alcàsser. A més, els xiquets i xiquetes d’Aldaia hauran d’estar molt pendents els dies 22 i 23 perquè el Pare
Noel visitarà els carrers del municipi
amb el seu descapotable.
eSCOLES DE
Per altra banda, la Gal·la de Nadal
de les Escoles Esportives d’enguany
se celebrarà el próxim dimecres 22
a les 17.30 h al TAMA, espai que així
mateix acollirà el cicle ‘Bonic’, una
trobada nadalenca de teatre per a
xiquets i xiquetes que prepara la
seua XVII edició. El dia 27 arribarà
l’espectacle musical-teatral ‘Desfem’, el 28 la funció ‘Amic Frankie’, i
el 29 el concert ‘Flipa!’, de Ramonets.
Tots estos espectacles començaran a
les 18.00 h.
El dijous 30, d’11.00 h a 13.30 h i
de 17.30 h a 20.00 h, la plaça de la
Constitució s’omplirà d’activitats
per a tota la família i música amb la
celebració del Palmito Fest, que a
més rebrà la visita dels tres emissaris
reials.
Finalment, la programació nadalenca es tancarà el pròxim 5 de gener
amb la tradicional cavalcada dels
Reis Mags, que, a partir de les 18.30
h, recorreran els principals carrers
de la localitat fins a arribar a la plaça
de la Constitució.

Servei per a facilitar que
les persones majors puguen
obtindre el Certificat Covid
SERÀ NECESSARI ACUDIR AL CENTRE DEL CARRER
MAJOR, O AL MATILDE SALVA

L

Redacció

’Ajuntament d’Aldaia ha posat
en marxa un servei per a facilitar que les persones majors
puguen obtindre el Certificat Covid
(obligatori des del 4 de desembre de
2021).
Tota persona interessada ha
d’acostar-se entre setmana al
centre del carrer Major, o al Matilde Salvador, de 9.00 h a 13.00 h, o
de 16.00 h a 19.00 h. En uns minuts
tindrà el teu codi QR. Este pioner
servei d’Aldaia porta actiu des de
principi d’estiu i ha ajudat a fer vora
3.000 certificats, i uns 2.000 des que
és obligatori.
Informació
El Certificat COVID Digital UE facilita la circulació lliure i segura de la
ciutadania dins de la Unió Europea
durant la pandèmia de COVID-19.
El certificat és gratuït. S’obté de

manera senzilla, garanteix la interoperabilitat en tota la Unió Europea i respecta plenament els drets
fonamentals, inclosa la protecció de
les dades personals. Per a sol·licitarho has d’haver rebut almenys una
dosi de la vacuna, haver-te realitzat
alguna prova diagnòstica de la COVID-19 o haver passat la malaltia
(diagnosticada amb PCR+ segons
reglament europeu) 180 dies abans
de viatjar.

Nou personal a l’Ajuntament

Aldaia incorpora al nou personal dels
programes Empuju i Ecovid

EL MUNICIPI S’HA ADHERIT UN ANY MÉS ALS PROGRAMES QUE FOMENTEN
L’OCUPACIÓ EN LES CORPORACIONS LOCALS

L

’Ajuntament d’Aldaia ha
donat la benvinguda a les
deu noves persones que
treballaran al consistori durant
els pròxims 12 mesos, cinc del
programa Empuju, que promou
l’accés al mercat laboral a joves

demandants d’ocupació, i altres
cinc del programa Ecovid, destinat a la contractació de persones
desempleades a conseqüència de
la crisi de la Covid-19.
Les noves incorporacions prestaran els seus servicis en distints

departaments municipals de
l’Ajuntament, els quals es reforçaran amb 3 auxiliars administratius, 1 tècnic/a de Prevenció
de Riscos Laborals, 1 tècnic/a
d’Edificació, 2 cuidadors, 2 agranadors i 1 cuiner o cuinera.
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Patinet elèctric

Entrega dels premis

Aldaia celebra els XII
Premis d’Estudis Locals i
la presentació d’una nova
publicació
EL JURAT TRIA ENGUANY COM A PROJECTE GUANYADOR ALDAIA I LA
SUCCESSIÓ DELS BORJA DE FRANCESC FERRE DOMÍNGUEZ

L

Redacció

a XII edició dels Premis
d’Estudis Locals d’Aldaia
2021 s’ha celebrat a la sala
de plenaris de l’ajuntament amb el
veredicte del jurat que ha atorgat la
distinció, dotada de 5.000 euros, al
projecte titulat Aldaia i la successió
dels Borja presentat per Francesc
Ferre Domínguez.

Prèviament al lliurament es va presentar el llibre fruit de la investigació premiada en la quarta edició
d’estos Premis d’Estudis Locals.
Música sacra valenciana: Juan Bautista Guzmán Martínez, músico de
Aldaia de Francisco Bueno Camejo i Carmen López Folgado va vore
ahir la llum. L’autor va destacar la
grandiositat de l’il·lustre aldaier

Pare Guzman com “el músic més
important a tota Espanya en música religiosa del segle XIX”.
L’objectiu d’estos premis són fomentar la investigació de qualsevol
vessant relativa a Aldaia, i destacar
els treballs perquè finalment es
transformen en publicacions, organitzat des de l’Àrea de Biblioteca i
Arxiu de l’Ajuntament d’Aldaia.

La majoria de la població
detecta ‘problemes de
circulació’ amb els patinets
MÉS DE 800 PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA
CONSULTA

S

Redacció

egons l’última enquesta ciutadana convocada demanera
telemàtica per l’Ajuntament
d’Aldaia, la majoria de la població
afirma saber que la normativa general de trànsit també s’aplica als nous
VMP (Vehicles de Mobilitat Personal), encara que un alt percentatge
dels seus veïns i veïnes considera
problemàtica la recent convivència
entre patinets elèctrics, vehicles i
vianants, concretament un 89,7%
dels participants així ho considera.
Més d’un 90% coneix l’obligatorietat
de dur casc per a viatjar en patinet i
afirma saber que este tipus de vehicle només pot portar un viatger. Per
altra banda, quasi la totalitat de la
població, un 97’7%, sap que no està

permés fer ús de cap dispositiu electrònic mentre se circula en un VMP.
Únicament l’1’2% dels enquestats
creu que es pot circular per la vorera, la resta assenyala que l’espai dels
patinets elèctrics és la calçada, o el
carril bici.
Ordenanaça
Aldaia compta des de fa uns mesos
amb l’Ordenanaça reguladora de
circulació referent al tema i contempla la nova situació generada pels
parents elèctrics. Es poden consultar els resultats d’esta enquesta, així
com les anteriors realitzades dins
del programa ‘Decidim Junts’, al
web municipal www.aldaia.es, dins
l’apartat Enquestes Ciutadanes, ubicat al departament de Govern Obert.

El CAD La Milotxa reforça el servei d’atenció
a menors d’Aldaia

A

ldaia va realitzar una jornada
tècnica de portes obertes per
a donar a conéixer el projecte educatiu que es duu a terme en el
Centre d’Atenció Diürna La Milotxa
i la renovació de les aules on es realitzen les activitats del C.A.D.
La Milotxa és un centre d’atenció
per a xiquets, xiquetes i adolescents, d’entre 5 i 16 anys que viuen
a Aldaia. És un recurs preventiu i de
suport per a la població més vulnerable que treballa amb l’objectiu de
millorar la situació familiar, social i
escolar dels menors.
El renovat centre té capacitat per
a 24 places que en estos moments

estan cobertes al complet. Es tracta
d’un recurs molt cuidat i que ofereix
activitat amb suport professional i
horari d’atenció directa de 16.30 a
19.30 hores i que se situa en el centre Vicente Andrés Estellés.
Durant eixe temps es duen a terme
programes que permeten a estos
xiquets, xiquetes i adolescents rebre suport escolar, adquirir hàbits
d’alimentació i d’autocura adequats,
millorar les seues habilitats socials i
socialització, així com treball en
equip, explorar les seues pròpies
intel·ligències i habilitats personals,
entre moltes altres coses que es treballen simultàniament.

Un gran conjunt de professionals
forma l’equip específic d’intervenció
en infància i adolescència. Com explica l’educadora social d’Aldaia,
Paula Borruel, “presentem una
nova etapa perquè iniciem un nou
model d’intervenció en el qual intentem adaptar-nos a tots els canvis
legislatius, i especialment millorar
el benestar dels nostres xiquets i les
nostres xiquetes i adolescents”.
A la presentació va assistir una
àmplia representació institucional, com l’alcalde Guillermo Luján,
i els regidors d’àrees implicades,
així com professionals del sector
d’Aldaia i d’altres poblacions.

Aldaia contra la violència de
gènere. La població ha expressat, amb un minut de silenci a
la porta de l’Ajuntament, la seua

condemna per l’assassinat masclista d’una dona al municipi de
València. #NiUnaMenys
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TORRENT Y ALFARA

RECIBEN EL SELLO MI
SOL DE AVAESEN POR SU
COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD Y LAS
RENOVABLES
Los ayuntamientos de Torrent, Alfara del Patriarca, Ademuz y Yátova han recibido el Sello Mi Sol de
AVAESEN por su compromiso con
la sostenibilidad y el fomento del
autoconsumo de energías renovables, tanto en edificios públicos
como para los hogares de la ciudadanía.
El alcalde de Ademuz, Ángel Andrés, el de Yátova, Miguel Tórtola,
el concejal de Medio Ambiente de
Torrent, Francisco José Arnau, y la
edil de Desarrollo Local e Innovación de Alfara del Patriarca, Sonia
Rodado, fueron los encargados de
recoger el sello tras sumarse a esta
iniciativa de AVAESEN y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática, dentro del proyecto
Plaza Energía, que busca difundir
el autoconsumo energético con
renovables y las comunidades
energéticas locales en edificios
públicos y en los hogares, para así
colaborar en la transición energética y en la democratización del
sistema eléctrico.
Torrent tiene instaurada una bonificación de hasta el 95% para el
impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO) para
fomentar el uso de las energías
renovables y el autoconsumo.
Mientras que Alfara del Patriarca
va a instalar autoconsumo solar
en edificios municipales con una
ayuda de la Diputación.

Imagen del Síndic para el 10 de diciembre

El Alto Comisionado de las Corts
recuerda la necesidad de defender
los Derechos Humanos
EL SÍNDIC DE GREUGES DESTACA VALORES COMO LA DIGNIDAD
HUMANA, LA LIBERTAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

C

T. L.

on motivo de la celebración, el 10 de diciembre,
del Día Internacional de los
Derechos Humanos, el Síndic de
Greuges, como Alto Comisionado
de las Corts Valencianes para tal
fin, ha recordado la necesidad de
defenderlos y ha destacado la importancia de valores tales como la
dignidad humana, la libertad y la
no discriminación, lo que viene a
incidir en un momento en el que
están siendo puestos a prueba.
El Síndic recalca precisamente al
respecto que, tras la aprobación
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos por parte de

la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1948, los Estados y regiones del mundo establecieron sus
propios sistemas de protección de
dichos derechos y que, en la Comunitat Valenciana, el propio Síndic “es el Alto Comisionado de las
Corts Valencianes designado para
velar por la defensa de los derechos y las libertades reconocidos
en la Constitución Española, en el
Estatuto de Autonomía, así como
en las normas e instrumentos internacionales, como dicha Declaración Universal”.
Efectivamente, en el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana se indica que los dere-

Imagen de la apertura

Se abre al tráfico el puente del Safranar que
conecta Torrent con el corredor comarcal

S

e ha abierto al tráfico el
nuevo puente que conectará Torrent con los accesos
del corredor sur. El alcalde Jesús
Ros, junto al conseller de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible, Arcadi Espanya, acompañados por la directora

general y técnicos de Conselleria
y una delegación del consistorio,
han visitado el nuevo trazado del
“Pont del Safranar”, que conecta
el corredor comarcal con la rotonda de la carretera de Picanya
y que descongestionará la zona y
reducirá el tráfico que entra por el

puente de Alaquàs, con una nueva salida hacia la parte norte del
municipio.
El alcalde Jesús Ros ha querido
destacar ante la visita del conseller “el agradecimiento de la ciudad de Torrent con la Generalitat
Valenciana por el apoyo que ofre-

chos de los valencianos “quedan
recogidos en el Título II. Son titulares de los derechos, deberes
y libertades reconocidos en la
Constitución Española y en los
instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, Pactos Internacionales de Derechos Civiles y
Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Europea de Derechos del
Hombre y Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea,
por los que velarán los poderes
públicos valencianos”.
Universales e irrenunciables
El Síndic de Greuges recuerda
ce a los municipios para introducir mejoras en infraestructuras, y
el compromiso de seguir llevando
a cabo nuevas inversiones”. Ha
remarcado, además, que con esta
obra “se cumplen los dos primeros compromisos que el president
de la Generalitat, Ximo Puig, adquirió con Torrent a su llegada
a la presidencia”, recordando la
construcción del nuevo Centro de
Educación Especial La Encarnación en 2019.
Inversión
Con una inversión de 4,3 millones, financiada por la Generalitat,
la conexión del puente cubre 300
metros de distancia salvando los
márgenes del barranco de Xiva.
Este nuevo acceso de más de 22
metros de amplitud da cabida
a dos calzadas separadas, con
dos carriles para cada sentido.
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asimismo que la Declaración
Universal de Derechos Humanos consta de un preámbulo y de
treinta artículos “que establecen
una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que
todas las personas tenemos derecho, en todo el mundo. Estos derechos son: Universales: se aplican por igual a todas las personas
del mundo. Irrenunciables e inalienables: no se pueden perder ni
renunciar a ellos, son inherentes a
todas las personas. E indivisibles
e interdependientes: todos estos
derechos están relacionados y no
pueden considerarse de forma
aislada”.
Por ello, considera que “es muy
importante conocer los Derechos
Humanos, solo así podremos hacer uso de ellos y defenderlos”,
haciéndose eco de las palabras
en este sentido del ghanés Kofi
Annan, séptimo secretario general de las Naciones Unidas entre
1997 y 2006, y Premio Nobel de
la Paz de 2001: “Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos.
Entiéndanlos e insistan en ellos.
Nútranlos y enriquézcanlos… Son
lo mejor de nosotros. Denles vida”.
Conciencia de la humanidad
En este sentido, cabe destacar los
siguientes párrafos del Preámbulo de la Declaración: “Considerando que el desconocimiento y
el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que
se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que
el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.
La importancia de esta vía radica en que se suma a la ronda de
Alaquàs y al distribuidor sur de la
CV-33, con acceso a la rotonda de
Picanya y conexión directa con la
zona sur de Torrent y la entrada
de la autovía de Valencia por el
Parc Central.
Cicloviandantes
La construcción del nuevo puente
se ha completado con un itinerario para cicloviandantes, que está
formado por un carril bici segregado de tres metros de ancho y
una acera de 2,4 metros de amplitud, que refuerza y mejora la
conexión en la comarca a través
de la red de carriles bicis y peatonales, ya que este nuevo que
se acaba de inaugurar supone
la prolongación del CR-403, que
discurre en paralelo desde la ronda de Alaquàs hasta Torrent.
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El alcalde de Paterna durante el encuentro

Paterna Ciudad de Empresas celebra 10
años de colaboración público-privada
EL ENCUENTRO CONGREGÓ A CERCA DE 300 EMPRESARIOS PARA CELEBRAR EL DÉCIMO ANIVERSARIO
Redacció

L

a Asociación Paterna Ciudad
de Empresas congregó a cerca de 300 empresarios para
celebrar el décimo aniversario de
su creación, que se cumple hoy,
para promover la interrelación
entre las distintas asociaciones
empresariales que la conforman,
así como la colaboración públicoprivada con el Ayuntamiento de
Paterna, que es parte fundamental

e impulsora de esta entidad.
De este modo, se dieron cita en
Kinépolis Paterna asociados de
Asivalco-Fuente del Jarro, EGM
Parc Tecnològic Paterna, A.E. Táctica, A.E. L’Andana, Parc Científic,
Multipaterna, Paterna Unió de
Comerç, Paterna Gastronómica
y de la Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios y Profesionales, APYMEP, que era el organizador del evento junto al Ayun-

tamiento de Paterna, que estuvo
representado por el equipo de gobierno y corporación municipal
así como por los responsables del
Servicio de Empresa.
El Alcalde de Paterna y presidente
de la Asociación, Juan Antonio Sagredo fue el encargado de abrir la
jornada empresarial, destacando
durante su intervención “el liderazgo industrial de la ciudad, que
se ha convertido en motor eco-

nómico nacional y autonómico
gracias a sus más de 3.000 empresas, a su capacidad de atracción
de inversiones y a las iniciativas y
proyectos fruto de la colaboración
público-privada ejecutada a través
del servicio de Empresa y la Asociación Paterna Ciudad de Empresas”.
10 años
“En estos 10 años hemos aumen-

PATERNA
ENTRA EN PACTEM NORD
El Consell Rector del Consorci
Pactem Nord ha aprovat l’entrada
del municipi de Paterna en el Consorci del Pacte Territorial per a la
Creació d’Ocupació, Pactem Nord,
una vegada es va formalitzar simbòlicament la subscripció del Pacte Territorial d’Ocupació el passat
dia 5 de novembre a Alboraia.
Amb l’entrada de Paterna, municipi fundador en 2001 del Consorci
Pactem Nord, l’estratègia comarcal d’ocupació, , impulsarà noves
línies de treball que incentivaran
la vertebració del territori i la generació de sinergies entre els municipis consorciats a través de la
col·laboració en l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació. Les
relacions de cooperació i de solidaritat intermunicipal en l’àmbit
de l’ocupació, són elements de
gran necessitat en el moment actual, perquè és necessari el major
aprofitament dels recursos públics, la connexió entre persones
emprenedores, empreses, teixit
associatiu i ciutadania i el compromís per part de tots els agents del
territori envers la inserció laboral
de les persones que tenen majors
dificultats

Paterna estrena nueva
pista de atletismo y quiere
ser un referente
LA INSTALACIÓN HA TENIDO UNA INVERSIÓN DE
1.768.530 EUROS Y TIENE 6 CALLES

L

a nueva Pista de Atletismo
de Paterna ya está operativa. El pasado 11 de diciembre, tuvo lugar una jornada
de Puertas Abiertas para que los
vecinos y vecinas pudieran visitar

y conocer una de las infraestructuras más reivindicadas en la ciudad y que es ya una realidad.
A este respecto, José Manuel
Mora ha destacado que se trata
de una infraestructura que será

Imagen de la pista

de utilidad tanto para deportistas
de alto nivel como para los atletas
más jóvenes, como los de la Escuela del Club Cárnicas Serrano,
que tienen su sede en ella.
En este sentido, ha recordado
que “Paterna cuenta con más de
700 federados en los diferentes

La pista es apta tanto para
deporte de alto nivel como
para los atletas más jóvenes

EL MERIDIANO L’HORTA

tado en más de 800 las actividades
económicas de nuestra ciudad
hasta alcanzar las 6.000 actividades multisectoriales”, destacó el
primer edil al mismo tiempo que
recordó que “somos una administración que cree, apuesta y confía
en sus empresas, en todas las personas, directivos y empresarios
que nos eligen para asentarse, crecer y afianzarse”.
Si bien uno de los principales
atractivos del encuentro fue la presencia del empresario, profesor
y conferenciante, Emilio Duró, el
evento sirvió para poner en valor
toda la labor que se viene desarrollando desde las propias entidades
en colaboración con el Ayuntamiento, en beneficio de las más de
6.000 empresas y autónomos existentes en Paterna. El responsable
de la Oficina de Empresa, José Mª
Martínez fue el encargado de repasar toda esta actividad a lo largo
de estos 10 años de historia.
Asociacionismo empresarial
Durante el encuentro, se destacó
la importancia del asociacionismo
empresarial, como fórmula para
lograr mejoras que repercuten
no sólo en el empresariado sino
en todo el municipio, siendo las
asociaciones de empresarios un
vehículo para obtener más información, servicios, oportunidades
de negocio o representatividad
por parte de pymes y autónomos.
También se quiso destacar y apoyar la labor que desarrollan las
asociaciones empresariales por la
sostenibilidad social y medioambiental, a través de acciones conjuntas con asociaciones y fundaciones del entorno.
clubes de atletismo de la ciudad,
entre los que se encuentra el Club
de Atletismo Cárnicas Serrano,
para los que esta infraestructura
les va a permitir poder entrenar
en instalaciones de alto nivel, que
también podrán ser aprovechadas por deportistas aficionados y
vecinos del municipio”.
Las obras de la nueva pista, ubicada junto a la Ciudad Deportiva
Municipal, han tenido una duración aproximada de 12 meses y
han supuesto una inversión municipal de 1.768.530 euros. Cuenta con 6 calles y 200 metros de
cuerda, con rectas, zonas de salto de longitud, salto de pértiga y
lanzamiento de peso.
Las instalaciones disponen
también de gradas para espectadores, protegidas en una parte
por una cubrición ligera a modo
de marquesina, así como de dos
bloques de edificios, uno de oficinas y almacén, y otro destinado a
vestuarios. Además, la nueva instalación es también la sede de la
Escuela de Atletismo Serrano del
C.A. Cárnicas Serrano, que acoge
todas las especialidades atléticas
desde la categoría de prebenjamines, hasta categoría sub23 con
más de 80 niños.
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Imatge dels alumnes

La Mancomunitat de l’Horta Nord
entrega els diplomes dels cursos
ACTUACIÓ COFINANÇADA PER LA UNIÓ EUROPEA

L

Redacció

a Mancomunitat l’Horta
Nord, al costat dels municipis d’Albalat dels Sorells, Albuixech, Emperador, La Pobla de
Farnals, Massalfassar, Museros i
Rafelbunyol, van posar en marxa el
passat 10 de setembre el Programa
de Desenvolupament d’Itineraris
integrats per a la inserció soci laboral per a persones en situació
o risc d’exclusió social en l’àmbit

de la Mancomunitat l’Horta Nord
a l’empara de la Resolució de 10
setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives per la qual es
concedeixen subvencions dirigides
al desenvolupament d’itineraris
integrats per a la inserció socilaboral de persones en situació o
risc d’exclusió social per a l’exercici
2021. Unes actuacions que es desenvolupen en el marc del Progra-

ma Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana, cofinançat pel Fons
Social Europeu.
L’objectiu d’aquest projecte ha
sigut afavorir la inclusió social de
persones en risc d’exclusió social
a través d’itineraris soci-laborals
d’inserció soci- laboral com a estratègies de lluita contra la pobresa i la
discriminació, així com promoure
la participació activa i la igualtat

d’oportunitats com a eina per a facilitar l’accés al mercat laboral.
Intentant facilitar la millora de
l’ocupabilitat de les persones amb
dificultats d’accés a la formació i
a l’ocupació, s’han desenvolupat
activitats de formació, tallers i cursos, alhora que s’ha dut a terme
un acompanyament individual de
cadascuna de les famílies ateses.
Per a garantir aquesta atenció els
tècnics s’han desplaçat a cadascun
dels municipis i la formació específica i els cursos de formació s’han
realitzat en els espais designats sobre aquest tema, així com a la Sala
Polivalent cedida per l’Ajuntament
de Rafelbunyol, els qui s’han implicat des d’un primer moment per a
garantir un espai de treball centralitzat.
Els itineraris d’inserció finalitzen el
pròxim 31 de desembre i el passat
dia 13 es va fer lliurament dels diplomes obtinguts per les persones
participants després de la realització dels cursos. Lliurament que va
realitzar personalment el President
de la Mancomunitat de l´Horta
Nord, Jose Vicente Andreu Castelló, qui va destacar una vegada més
“el gran esforç que es porta realitzant els últims anys amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida dels
veïns i d’atenuar les greus conseqüències generades per la crisi sanitària de la Covid-19 en aquesta
comarca”.
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MUSEROS
DONEN MÉS DE 76 MIL
EUROS EN LA SEGONA FASE
DEL PLA RESISTIR
Després de finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds, i ser valorades aquestes pel personal tècnic,
l’Ajuntament de Museros ha abonat
les ajudes de la segona fase del Pla
Resistir.
“Amb el llançament d’aquesta segona fase hem volgut afavorir a altres
sectors que no estaven inclosos en la
primera i, igual que a la resta, ajudarlos a recuperar-se de totes les pèrdues que ha provocat la pandèmia“,
assegura Cristina Civera, alcaldessa
de la localitat.
Amb l’objectiu de pal·liar els efectes
econòmics de la pandèmia en el teixit empresarial, el projecte ha dotat
d’ajudes directes a autònoms i microempreses. Durant aquesta segona
fase s’ha atorgat un total de 76.164,17
euros entre els demandants que
complien les bases municipals. En
aquesta ocasió s’han presentat 43
sol·licituds, de les quals 32 han complit amb els requisits establits i són les
que han sigut atorgades.
En la primera convocatòria del Pla
Resistir, l’Ajuntament de Museros ja
va atorgar 74.617,33 euros a altres 31
empreses sol·licitants. D’aquesta manera, el total de persones i empreses
que s’han beneficiat entre les dues
fases ha sigut de 63.
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Els comerços de Moncada, encara
més a prop en Nadal i Reis
DESCOMPTES, SORTEJOS I REGALS, A MÉS D’ACTIVITATS INFANTILS
AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT

E

Redacció

ls comerços associats de
Moncada s’impliquen en
l’ambient d’il·lusió de les
properes setmanes. Des de la
proximitat i el bon servei de sempre, han preparat iniciatives infantils als carrers i promocions
especials per al veïnat. Els veïns
i veïnes podran recollir la carta
dels Reis Mags i rebran un bastonet de caramel quan compren
als comerços aquests dies. També
gaudiran de premis que suposaran descomptes en fer compres de
proximitat, per una quantitat global de 5.000 euros des de l’inici de
la campanya fins al dia 6 de gener.
Les cartes dels desitjos es podran
depositar a les bústies dels mateixos comerços. Així, contribueixen a augmentar el bon ambient
de Moncada durant aquestes setmanes familiars d’esperança. Juntament amb la decoració especial
de moqueta vermella a les portes,
garlandes i una planta de Nadal,
trobarem la il·luminació municipal dels carrers, més l’arbre de

Nadal a la plaça Creu de Quintana i el gran regal lluminós de l’Av.
Mediterrània, on podem fer-nos
fotos de record.
Mercat Nadalenc
L’Associació de Comerciants de
Moncada, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, també prepara un mercat nadalenc a la plaça
Sant Jaume el cap de setmana
del 17, 18 i 19 de desembre, amb
casetes d’exposició per part dels

Els Reis Mags i Pare Noel
vindràn a Moncada
establiments associats i la venda
de productes típics de la temporada. Durant eixe cap de setmana
funcionarà el tren infantil, i els
tiquets per pujar-hi es repartiran als comerços locals. El Pare
Noel i els seus donyets animaran
el mercat saludant xiquetes i xiquets de Moncada, que es podran

ABRIMOS

UN NUEVO

CANAL DE
COMUNICACIÓN
Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con
las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este
enlace y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva
forma de comunicación.

fotografiar amb ell i el seu trineu,
fins al 24 de desembre, per tal
d’ambientar els carrers i els comerços del municipi.
Però la il·lusió continua amb
l’Any Nou, amb la presència dels
patges reials els dies 3, 4 i 5 de gener als carrers de Moncada. Eixos
mateixos dies rebrem la visita dels
Reis Mags, als quals els nostres
menuts es podran acostar als seus
trons al carrer Major i donar-los
les cartes que hagen escrit.
Cors
Els dos cors de l’Associació de Comerciants estaran decorats amb
motius nadalencs, i entre el 2 i el 5
de gener podrem passejar Moncada amb el tren turístic nadalenc. A
més, s’instal·laran atraccions a la
plaça de Sant Jaume. L’impuls al
comerç local continuarà tot l’any
perquè donen vida als nostres carrers i barris amb el seu bon servei
de proximitat. Però en aquestes
dates especials tindran un protagonisme més gran per la seua implicació i proximitat.
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Concursos, esdeveniments solidaris,
esportius i culturals per Nadal
a Alboraya
EL DIUMENGE 2 DE GENER ELS VISIRS DELS REIS MAGS RECOLLIRAN LES
CARTES EN LA FESTA DE NADAL EN EL COMERÇ
Presentació

Noves rutes per
l’horta d’Alboraia
NOVA IMATGE TURISME SOSTENIBLE

L

’Ajuntament d’Alboraia ha
presentat les renovades Rutes per l’Horta d’Alboraia
amb moltes novetats per a afavorir
un turisme sostenible i de qualitat.
Aquesta renovació i nova imatge
s’emmarca dins del context del Pla
Estratègic de turisme i el seu Pla
Director de Destinació Turística
Intel·ligent, presentats recentment
per l’ajuntament.
L’acte de presentació ha tingut lloc
aquest matí en l’Alqueria Planta i
Cull amb la presència de Miguel
Chavarría Díaz, alcalde d’Alboraia,
la regidora de Turisme i Horta,
Raquel Casares Dolz, el regidor
de Desenvolupament Econòmic,
part de la Corporació Municipal i
representants del sector turístic i
empresarial.
“Els principals objectius d’aquests
plans i de la renovació de les Rutes
per l’Horta és consolidar la nostra
activitat turística en la zona”, va
assenyalar l’alcalde d’Alboraia en
l’acte.
Aquesta renovació és una aposta
pel turisme sostenible i ecològic,
de qualitat i inclusiu. Les rutes són
molt assequibles per al públic en
general, sent recorreguts de pocs
quilòmetres que s’adapten a diferents nivells de dificultat.

En els nous panells es posa en
valor el patrimoni arquitectònic de
l’horta, la seua cultura i tradició, i
la fauna i la flora local, donant informació a les persones visitants
sobre l’horta i tot el que hi ha en
ella, perquè siguen coneixedors de
la seua diversitat i la respecten tant
com les persones que treballen en
ella.
L’alqueria situada en plena horta
d’Alboraia ha sigut l’escenari per a
presentar els sis itineraris identificats per colors i senyals: “Camí de
les palmeres”, “Partida dels Desemparats”, “Barranco del Carraixet”, “Camí del Gayato”, “Del poble
a l’horta” i “Les ermites”.
Accesibilitat
S’han
incorporat
mesures
d’accessibilitat i inclusivitat, textos
en diferents idiomes amb codis QR
i iconografia adaptada. S’han renovat tots els panells informatius
de la ruta i s’han situat en punts
més visibles i assegurances, gràcies a la col·laboració de la Policia
Local d’Alboraia. També s’està treballant en audioguies per a fer més
interessants i inclusives les rutes,
ampliant les possibilitats turístiques

ALBORAYA
Fira Jove de Nadal
Activitats, tallers, bústia real, teatre i actuacions musicals
de Grado3, Marta Margaix, Intraperlo, Katharsis, Jibo i
Àrtemis
Lloc: Paseo Aragón
Horari: D’11:00h a 14:00h i de 17h a 20h
Les mesures de control d’aforaments s’establiran segons
evolucione la pandèmia

U

n ampli ventall d’activitats
arriben a Alboraya en
Nadal. Totes les activitats compliran amb la normativa
sanitària vigent i l’organització
es reserva el dret d’alterar o modificar la programació en funció
d’aquesta.
L’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia
(ACEPA), en col·laboració amb el
consistori i Caixa Popular, han organitzat un concurs d’aparadors.
Des de l’ONG Tira Avant Alboraia Solidària s’està duent a terme una recollida de joguets per a
persones sense recursos. També el
Mercat Municipal també s’uneix a
les promocions nadalenques, amb
un sorteig de regals per a totes les
persones que compren allí fins al
18 de novembre. I el Tren Nadalenc tornarà a recórrer Alboraia els
dies 31 de desembre, 2 i 3 de gener.
Els tíquets són gratuïts comprant
en els comerços del municipi.
A la Biblioteca Pública Municipal
hi haurà contacontes els dies 22,
27, 28 i 29 de desembre, i al gener,
tant a la biblioteca com en el Centre Cívic Port Saplaya, en diferents
horaris que es poden consultar en
el programa de festes.
Concurs
La Junta Local de Germanors
i Corporacions de Setmana
Santa, l’Església Parroquial i
l’Ajuntament d’Alboraia organitzen el XXVII Concurs de Pesebres.
Per altra banda, des del divendres 17 de desembre fins al 28 de
gener de 2022 hi haurà una altra
exposició a la Casa de Cultura,

“Al·legories del Mediterrani”.
Més activitats
Després de tindre lloc la matinal
esportiva nadalenca, Mar Silvestre, el Festival de Gimnàstica Rítmica del CGR Alboraia o la VII
Sant Silvestre Jamboree Scout Alboraia per al dimarts 21 de desembre tindrà lloc la festa nadalenca
de Món Gran, que començarà a les
10:00h. I a la vesprada en el Teatre
Agrícola, el festival de curts “El dia
+ curt d’Alboraia”, d’accés gratuït.
Un dels actes més especials,
l’arribada de Papà Noel, recorrerà els carrers d’Alboraia fins a
la Casa del Comte Zanoguera, a
la qual es preveu que arribe a les
18:30h. Una vegada allí repartirà
alguns regals. Es publicarà un cartell per a la seua recollida, encara
que enguany per motius sanitaris
es reduirà l’entrada de familiars o
acompanyants a dues persones.
El 27, 28, 29 i 30 de desembre a les
10:00h Tallers de reciclatge nadalenc a la Biblioteca Pública Municipal. I el 28 a les 18:00h Teatre de
l’Abast posarà en escena un teatre
musical per a tota la família: “Buh!
Un musical”.
La Fira Jove de Nadal omplirà
d’activitats el Passeig Aragó el dia
29 a les 11:00h, amb una àmplia
programació per a totes les edats.
A les 18:00h l’Associació Valenciana de Circ farà un “Cabaret de circ
nadalenc i familiar” en el Teatre
Agrícola.
Màgia
El 30 el Teatre l’Agrícola s’omplirà
de música, màgia i humor en “Un

xou màgicament divertit!”, a les
20:30h. El diumenge 2 de gener els
visirs dels Reis Mags recolliran les
cartes en la Festa de Nadal en el
Comerç, al Parc de les Vies a partir de les 11:00h. Un esdeveniment
que també tindrà multitud de tallers i premis.
El teatre musical familiar “Pirates,
el secret de l’arbre” de ARTEAESPAI, es representarà els dies 3 i 4
de gener en el Teatre l’Agrícola.
Cavalcada
Finalment, el 5 de gener, els Reis
Mags desembarcaran en Port Saplaya a partir de les 10:30h. Es preveu que arriben a la Patacona a les
12.30, en la Plaça General Basset.
I començaran la seua cavalcada a
les 18.00, per a acabar donant alguns regals a les 19:30h en la Plaça
de la Constitució. La recollida es
podrà realitzar a la Casa de la Cultura del 20 al 23 de desembre, del
27 al 30 i el 3 de gener, en el seu
horari habitual. Totes les activitats
es poden consultar en la programació completa que es publicarà
en format digital i en paper en les
pròximes setmanes.
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Almàssera celebra el Nadal amb una
àmplia programació cultural
EL PROGRAMA ESTÀ SUBJECT A POSSIBLES CANVIS DERIVATS
DE L’EVOLUCIÓ EPIDEMIOLÒGICA

L

’Ajuntament d’Almàssera al
costat de diverses associacions del municipi desitja
que el Nadal 2021 i el començament de l’any 2022 siguen inoblidables per als veïns i veïnes del
municipi i per això ha preparat
una gran varietat d’activitats i
espectacles plens de màgia que
segur seran del grat de tots els
membres de la família
El Nadal a Almàssera donarà
principi el divendres 17 de desembre en la plaça Major amb

l’encesa de llums i l’arribada dels
patinadors del *CPH *Skulls Almàssera a les 18’30 de la vesprada.
Solidaritat
Continuaren les activitats el diumenge 19 de desembre amb el
Mercat de Segona Mà que tots
els anys organitza el Grup Scout
Frumenti en el qual totes les persones que tinguen alguna cosa a
vendre poden acudir a la plaça
Major a les 8 del matí per a mun-

tar el seu estand perquè a les 10
del matí ja poden començar a visitar el mercat els veïns i veïnes
interessats a comprar productes
“d’ocasió”. Mentrestant, la coral
mixta de la Va unir Artística Musical oferirà un concert de Nadales a l’auditori del Centre Cultural a les 12 de migdia.
L’Associació de Comerciants i
Empresaris d’Almàssera també
ha col·laborat en la preparació
d’activitats nadalenques i ha
contactat amb Papà Noel perquè

Programació de Nadal
PATINADA DE PARES NOELS
desembre

Eixida: Pista de Patinatge
Arribada: Plaça Major
17.15h Concentració | 18.15h Eixida
C.P.H. Skulls Almàssera

ESPECTACLE DE MÀGIA
AMB TITELLES
desembre

De 10.00h a 14.00h | Participants: 8.00h

Centre Cultural

gener

Grup Scout Frumenti Almàssera

Centre Cultural

gener

Unió Artística Musical Almàssera

desembre

Associació de Comerciants

Eixida: Església
17.00h

VISITA DEL PARE NOEL

GALA BENÈFICA DE NADAL

De 17.30h a 19.30h

18.00h | Aforament limitat

Centre Cultural

Centre Cultural

gener

Associació de Comerciants

ESPECTACLE INFANTIL
“OGRO, EL MUSICAL”
desembre

18.00h | Aforament limitat

CAVALCADA DELS REIS
D’ORIENT

desembre CONCERT DE NADALES
12.00h | Aforament limitat

18.00h | Aforament limitat

Associació de Comerciants

TEATRE DE TITELLES

MERCAT DE SEGONA MÀ
Plaça Major

Centre Cultural

Pati CEIP Carraixet

12.00h | Aforament limitat

Asociación KUKI

TEATRE “LOS MISERABLES”
Centre Cultural

gener

18.00h | Aforament limitat
PELOKI Teatro

Consulta la informació de cada activitat als canals oﬁcials de l’Ajuntament
ÚS DE MASCARETA

1,5m

MANTÍN LA DISTÀNCIA

PROHIBIT MENJAR EN INTERIORS I EN

vinga a Almàssera el dimecres
22 de desembre a conéixer als
xiquets i xiquetes del municipi.
Els rebrà a tots a les 17.30 hores
en el centre cultural i recollirà les
seues cartes. També han anomenat al Mag Zafrillas perquè faça
un espectacle de màgia (27 de
desembre, 18h) i a unes marionetes que realitzaran una obra
teatral sobre conscienciació i
cura de la mar (3 de gener, 18H.)
El diumenge 26 de desembre a
les 12 de migdia al pati del Ceip
Carraixet tindrà lloc l’espectacle
infantil “Ogre, el Musical”, ple
de coreografies i fantàstiques
històries i el 5 de gener a les 17
hores l’esperada Cavalcada dels
Reis Mags sense participació de
públic que recorrerà els carrers
del municipi en tres comitives
per a fer lliurament dels regals als
xiquets i xiquetes d’Almàssera.
Espectacles
I els espectacles continuen el 8
de gener amb una gala benèfica
a càrrec de l’Associació Kuki a
les 18 hores en el centre cultural

i la representació teatral de “Els
Miserables” el diumenge 9 de
gener a les 18 hores en el centre
cultural pels integrants de Peloki
Teatre.
Aitor Ramón, Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Almàssera
està molt il·lusionat amb la planificació de totes i cadascuna
de les activitats preparades conjuntament amb la regidoria de
Promoció Econòmica Sostenible
“perquè volem oferir als veïns
i veïnes d’Almàssera un ampli
ventall d’opcions perquè puguen
gaudir del Nadal amb nosaltres,
amb els seus sers estimats, al carrer, amb els amics i ser partícips
de l’harmonia i la màgia pròpies
d’aquestes dates”
Ramón Puchades, alcalde
d’Almàssera desitja un Bon Nadal
a tota la ciutadania i agraeix a les
associacions la seua implicació
en la preparació de les diferents
activitats de les quals “gaudirem
tots però sense perdre de vista els possibles canvis que puga
ocasionar en elles l’evolució epidemiològica”.

‘En Nadal, comerç
local’, la proposta de
Massalfassar

L

Redacció

’Ajuntament de Massalfassar organitza per segon
any consecutiu ‘Per Nadal,
comerç local’ una iniciativa que
combina programació cultural,
incentius per a fomentar el comerç local, i, per primera vegada, un Concurs de Decoració Nadalenca de balcons.
Pel que fa a la programació,
destaquen els musicals infantils,
‘Amic Frankie’, de la companyia
valenciana JM Gestión Teatral,
nominada als Premis Max 2021
en la categoria ‘Millor Espectacle Infantil i Familiar’. ‘Snowman’, l’espectacle ‘Canta y juega’,
el tribut a Cantajuegos del Grupo
Cosquillas, i el concert del grup
‘Iruixa+Skargots’, completen les
actuacions musicals infantils.

A més, hi haurà contacontes i
teatre com ‘El món a la maleta’,
‘La màgia del Nadal’ i ‘Contes
tradicionals de la nostra terra’,
un taller de decoració nadalenca i un altre d’escriptura creativa
per a tots els públics, així com
una gymkana matinal per a tots
els públics. La programació nadalenca conclourà el dia 5 amb
la Cavalcada dels Reis Mags i
l’entrega de regals als xiquets i
xiquetes del poble.
Decoració de balcons
Per primera vegada, l’Ajuntament
de Massalfassar ha organitzat un
Concurs de Decoració Nadalenca de Balcons, de manera que els
veïns i veïnes emetran els seus
vots per tal de decidir la decoració guanyador

Viu el Nadal a Puçol

EXTERIORS SEMPRE QUE NO ES COMPLISCA LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L
Ajuntament
d’Almàssera

19

Redacció

’Ajuntament de Puçol, en
col·laboració amb diferents associacions i entitats, ha programat una sèrie
d’actes dirigits a tots els públics.
Els actes mes destacats: dia 23
desembre: visita del Pare Noel a
laPlaza 25 d’abril, de 17 a 20 hores.
26 desembre. Concert de Santa
Cecília Casa Cultura, 12 hores.
26 desembre: Sant Silvestre en
la plaça Beato Ribera, a les 19
hores. El 27 desembre al 5 gener.

Bústia per a cartes als reis mags
Plaça Comunitat Valenciana. Els
dies 27 i 28 desembre «Nadal de
teatre» (infantil) Casa Cultura, a
les 18 hores.
El 28, 29 i 30 desembre «Nadal a
l’espai» (juvenil) Espai Jove, a les
17.30 hores.
Visita reial
El 2 gener, visita dels patges
reials Plaça Comunitat Valenciana, 11 a 14 hores i el 5 de gener
Cavalcada reial.Recorregut pel
poble des de les 18 hores.
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Campanya de Nadal a

Almàssera

Del 10 de desembre
al 9 de gener
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Una aliança estratègica: llauradors, elaboradors,
comerciants i consumidors
Joan Carles Jover

Regidor de Promoció Sostenible i Agricultura de l’Ajuntament d’Almàssera
el comerç just i el compromís ètic
amb els productors i artesans del
nostre entorn. Almàssera es va sumar a aquest moviment i, com en
altres parts del món, resulta dinàmic i canviant.

C

ada vegada sentim parlar
amb major freqüència dels
productes de quilòmetre
zero i dels productes de temporada, sense ser el mateix l’un i l’altre,
però estretament vinculats en
moltes ocasions.
Els productes Km 0 són denominats així al ser oferits pels productors i/o pels elaboradors i/o pels
comercialitzadors del municipi
o de la comarca, perquè la seua
principal característica és la poca
distància que hi ha entre el seu
lloc de recol·lecció, d’elaboració o
del punt de venda i el del consum
final.
L’auge del consum d’aquests productes està relacionat amb el moviment mundial que, en el nostre
entorn socioeconòmic, defensa
la idea de comprar i consumir els
productes d’alimentació tenint en
compte el desenvolupament sostenible, la cura del medi ambient,

Cadascun de nosaltres pot adquirir productes Km 0 comprant
directament en el mercat local de
venda no sedentària dels dimecres, als comerços d’Almàssera o
als xicotets productors, els llauradors que es troben a menys de 50
quilòmetres d’on vivim. Són productes com la fruita, les verdures,
la mel, els ous, etc. Però també de
la carn, els embotits, la llet i derivats, la fruita seca, els cereals…
Nosaltres vivim en un entorn incomparable, a l’horta de València, l’espai d’horta periurbana
més gran d’Europa, reconeguda
per la FAO i amb reconeixement
i protecció per la Llei de l’Horta
del Consell. L’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura
i l’Alimentació la presenta com
un exemple de resiliència davant la pandèmia. Destaca també que el suport mutu entre els
seus habitants la configura com
un entorn altament solidari i autosuficient davant d’una situació
d’emergència com l’actual: emergència sanitària, emergència climàtica, emergència energètica.
No obstant això, aquests productes de proximitat no compten

encara amb un segell oficial específic. Com a conseqüència, cada
empresa o associació de productors o comercialitzadors utilitza
la seua etiqueta indicativa que vol
afegir valor aquells productes de
proximitat del municipi o la comarca. Almàssera ha de llançar
la seua pròpia etiqueta identificativa d’aquells productes que són
de l’horta de València. Així, els
consumidors han de poder trobar
aquests distintius en les parades
del mercat d’Almàssera, en tendes del poble i, fins i tot, en alguns
establiments de restauració de la
localitat, que els facilite identificar
d’on provenen els productes.

llaurador/a, al restaurador/a i al
comerciant que són els nostres
veïns i veïnes i, per tant, contribuïm a l’economia local.

La idea és mirar de comprar
aquell aliment que s’haja produït
el més a prop possible, per què:

Així doncs, en principi les carxofes que trobem a l’hivern són les
més bones, ja que realment s’han
collit en el seu punt just o les peres
llimoneres a l’estiu és quan estan
en el seu punt just de maduració. També són quan n’hi ha més
disponibilitat, cosa que fa que
el preu baixe per la seua màxima quantitat d’oferta. Per tant, hi
ha determinats aliments que tenen una estacionalitat i que serà
quan tindran les màximes propietats organolèptiques: de gust,
d’aroma, d’aspecte, etc. I també
quan econòmicament seran més
assequible.

•Els productes agrícoles de proximitat són productes sans, saborosos, que ofereixen el major aporte
nutricional, doncs en el moment
de la seua recol·lecció mantenen
intactes totes les propietats organolèptiques. El mateix podem dir
dels productes preparats en els
obradors o en les cuines dels restauradors.
•El consumidor té garantia de reducció al màxim d’emissions contaminants vinculada a la manipulació dels aliments i seu transport.
•Estem

donant

suport

al

Pel que fa als productes de temporada, i com el seu nom ens indica,
fan referència al temps (al moment) quan aquests són recollits
del camp en el seu estat òptim de
maduració. Són productes (principalment fruita, verdura, bolets
i peix) que en algun moment de
l’any, de manera natural i pel seu
cicle biològic, els trobem en el seu
punt òptim de consum i només
estan disponibles al mercat durant un cert període de temps.

Ací és on els productes de quilòmetre zero i de temporada es
troben en comunió total i absolu-

ta, i en l’Horta on es materialitza
aquesta comunió. Per això al Cor
de l’Horta, a Almàssera, el consumidor pot trobar una varietat
de tots aquests productes amb
gran qualitat i a un preu raonable.
Tanmateix, des de les Regidories
de Promoció Econòmica Sostenible i d’Agricultura estem convençuts que cal millorar l’aliança
estratègica entre el camp, els elaboradors i els comercialitzadors.
Llauradors, restauradors (també
elaboradors d’embotits o de pastisseria i pa artesanal, per exemple) i botiguers han d’aprofitar-se
d’aquesta aliança que el pas del
temps ha creat de manera natural,
i ampliar-la i millorar-la per què,
tot junts, podem competir millor
enfront de les importacions de
països allunyats i enfront de les
grans superfícies comercials. Una
aliança que possibilitarà preus
més justos per al llaurador/a, i
productes excel·lents per als obradors, cuines i botigues.
Però aquesta aliança no pot tindre tres potes. Hem de comptar
amb la quarta, amb els consumidors. Tot el veïnat hem de donar
suport i consumir productes de
proximitat i de temporada. Els
trobem al mercat del dimecres, a
les botigues i als bars-restaurants
d’Almàssera. Com a Regidor crec
fermament en les potencialitats
que com a poble tenim i els reptes
que junts podem aconseguir.
El nostre Ajuntament manté un
compromís ferm en ajudar al
sector i a promocionar aquesta
quadrúpeda aliança. Per això, en
aquestes Festes que tenim al tocar, us encoratge a enfortir-la.
Bones Festes i un Any Nou ple de
felicitat i salut.

LA MILLOR INFORMACIÓ
SEMPRE AMB TÚ, TAMBÉ EN LES XARXES SOCIALS
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INFORMACIÓ DE QUALITAT
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Alfafar, Albal, Llocnou,
Sedaví y Massanassa
aplazan algunos
actos navideños más
multitudinarios
LOS MUNICIPIOS ESTÁN PENDIENTES DE LA INCIDENCIA
Redacció

L

os municipios de Alfafar,
Albal, Sedaví, Llocnou de
la Corona y Massanassa
han decidido aplazar algunos de
los actos navideños. En concreto los de interior previstos para
los próximos días. Por su parte,
Benetússer estudia también el
aplazamiento de actos pero se
mantiene a la espera de la evolución de en los próximos días.
Los alcaldes y alcaldesas de los
municipios, Juan Ramón Adsuara, José Cabanes, Paqui Llopis,
Paco Comes y Eva Sanz se han
reunido esta tarde el Llocnou de
la Corona para analizar la situación tras el repunte de la incidencia de la pandemia en estos
municipios.
Sedaví, Alfafar y Benetússer se
han situado, después de la última actualización de datos, en
nivel de riego 3 de contagio con
incidencias de 872, 1053 y 790
casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. En el caso
de Massanassa, el nivel de riesgo
es 2 con una incidencia de 547.
También Albal ha superado la
incidencia de 500 casos por casa

100.000 habitantes y ha anulado actos como: la gala del deporte, el tardeo Festers Santa
Anna, el Concert de Nadal SJMA
i el Concert orquestra de cambra.
Responsabilidad
Por lo que respecta a la reunión
de los máximos responsables
municipales han querido lanzar
conjuntamente un mensaje de
prudencia y responsabilidad a la
población de los cinco municipios y un llamamiento para que
se sigan las recomendaciones
de mantener distancia de seguridad, evitar aglomeraciones,
lavado periódico de manos y el
uso de mascarillas siempre que
sea posible para evitar que la incidencia siga aumentando.
Los responsables de Alfafar,
Sedaví, Llocnou de la Corona y
Massanassa han acordado también continuar con las reuniones
periódicas para el análisis de la
situación con el objetivo de aunar esfuerzos y coordinar acciones conjuntas para hacer frente
común al repunte de la pandemia en los cinco municipios.

Papá Noel visita colegios de la población

La magia de la Navidad llega
a los colegios de Sedaví
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CON MEDIDAS DE SEGURIDAD

E

l Ayuntamiento de Sedaví
ha centrado sus actividades en los más pequeños
de la casa, teniendo en cuenta la
situación de la pandemia.
El pasado miércoles comenzó
en el Colegio Sedaví la representación de la obra teatral Miss
Poppins, dirigida a alumnado de
educación infantil y primero de
primaria. Ese mismo día en horario de tarde se realizó en el Colegio Fernando Baixauli Chornet
y en la tarde del viernes en el Colegio Vicente Pla. El día 22 tendrá
lugar la última representación a
las once de la mañana en el Colegio San Clemente.
Por otro lado, Papá Noel hizo
acto de presencia el viernes en el

Colegio Sedaví y el sábado recibió a los niños del municipio en
el Mercado Municipal. Hoy lunes
está previsto que visite el Colegio San Clemente y terminará su

Santa Claus reparte libros
en valenciano, castellano e
inglés, dentro de la campaña
impulsada por la concejalía
de Educación y Políticas
Linguísticas

estadía en el municipio el martes con las visitas al Fernando
Baixauli, Vicente Pla y a la Residencia Nova Edat, en actividades
organizadas por la concejalia
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Sedaví.
Por otra parte en su visita a los
centros escolares, Papa Noel repartió y va a seguir repartiendo
libros en valenciano, castellano
e inglés dentro de la campaña:
Un xiquet, un llibre, impulsada
por la concejalia de Educación y
Políticas Linguísticas.
Todas las actividades se han realizado en los colegios, siguiendo
todas las normas antiCovid-19 y
buscando mantener los grupos
burbuja.
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Benetússer organiza unas navidades
solidarias para todos los públicos
JÓVENES Y MAYORES SON LOS PROTAGONISTAS DE UNA PROGRAMACIÓN MUNICIPAL QUE APUESTA POR
LA CULTURA Y EL ENTRETENIMIENTO SEGURO CON ACTIVIDADES TEATRALES, TALLERES EN LA BIBLIOTECA,
ESCAPE ROOMS Y UNA COMPLETA PROPUESTA DEPORTIVA
Redacció
l Ayuntamiento de Benetússer
organiza un completo programa de actividades destinado
al entretenimiento de jóvenes y mayores para celebrar las fiestas navideñas. Y lo hace de la mano de una
agenda cultural, deportiva y solidaria en la que se priorizan los grupos
reducidos y los espacios seguros con
el objetivo de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Tras el encendido de luces e
inauguración del belén solidario en
el Chalet de la Chapa, que tuvieron
lugar el pasado 7 de diciembre, la población se encuentra inmersa en la
celebración de conciertos musicales,
teatro infantil, talleres, excursiones y
jornadas deportivas en familia que
han sido y serán las protagonistas de
todo el mes de diciembre y hasta el 5
de enero.
“Hemos preparado una programación en la que prima la ilusión, la solidaridad y la cautela de cara a vivir

E

unas fiestas en las que tenemos que
seguir apostando por la responsabilidad ante el virus”, señala el concejal
de Fiestas, Denis Madrid.
De este modo y en previsión de la
cercanía de las fechas importantes, el
domingo 19 de diciembre, de 11 a 19
horas, está prevista la celebración en
el mercado municipal y alrededores
del tradicional mercado navideño de
Benetússer en el que participará tanto el comercio local como las ONG’s
de la población para que la ciudadanía pueda realizar sus compras en las
tiendas de proximidad y colaborar
con las distintas causas solidarias.

nuevas generaciones a través de los
divertidos juegos y manualidades
que tendrán lugar del 27 al 30 de
diciembre. Los más pequeños de la
casa serán también protagonistas
de la doble Mostra de Teatre Infantil
con los musicales de ‘Mago de Oz’ el
26 de diciembre y ‘Peter Pan’ el 2 de
enero, ambas programadas a las 19
horas en el Centre Cultural El Molí.

Nadal a la Biblio
Por su parte, los niños y niñas de la
población disfrutarán por primera
vez de ‘Nadal a la Biblio’, un completo programa de actividades matinales que se desarrollarán en la biblioteca municipal mediante inscripción
previa. Así, se buscará fomentar el
uso del espacio de lectura entre las

SSMM los Reyes Magos
de Oriente llegarán a
Benetússer el 5 de enero
con la celebración de la
tradicional cabalgata de
reyes a partir de las 19
horas

ExpoJove
En cuanto a la población joven, des-

taca la excursión a ExpoJove prevista
para el 27 de diciembre y el montaje
a lo largo de todo el día 28 del escape
room ‘Correteres’, una sala de escape desarrollada en un autobús en el
que se plantearán enigmas a resolver
para conseguir salir del espacio en
un tiempo límite.
Por otra parte, entre la programación también destaca la solidaridad
en el deporte de la mano del Torneo
3x3x3 organizado el próximo 28 de
diciembre a las 10 horas por la baloncestista María Pina, en el que los
donativos de los equipos participantes irán destinado a centros de educación especial de las inmediaciones. Ese mismo día, a las 13 horas, el
ayuntamiento llevará a cabo el acto
de nombramiento del pabellón deportivo como ‘Pabellón María Pina i
Tolosa’ en reconocimiento a los orígenes y a la trayectoria deportiva de
una de las máximas representantes
de Benetússer a nivel internacional.
El 29 de diciembre, a las 20 horas,
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está prevista la celebración de la VI
San Silvestre cuya inscripción solidaria será de 1 kilo de comida o productos de higiene a favor de Cruz Roja.
Deporte
El Polideportivo Municipal acogerá
por primera vez la jornada de puertas abiertas de pádel que se desarrollará del 27 al 30 de diciembre y
los días 3, 4 y 7 de enero con torneos
para niños y adultos y clases de prueba mediante inscripción previa. Del
mismo modo, el espacio deportivo
se convertirá en escenario de torneos
de ajedrez, exhibición de gimnasia
rítmica, clases de capoeira, karate y
balonmano infantil.
Visitas reales
Y sin lugar a dudas, también está previsto dejar espacio a la magia con la
visita de Papá Noel y la cartera mágica el 22 de diciembre de la mano
de la asociación Ojo que la vista engaña y su pasaje navideño, así como
la visita de los pajes reales a la plaza
del Ayuntamiento prevista para el
3 de enero a las 11 horas. SSMM los
Reyes Magos de Oriente llegarán a
Benetússer el 5 de enero con la celebración de la tradicional cabalgata
de reyes a partir de las 19 horas para
visitar todos los rincones del municipio. Toda la programación y los métodos de inscripción de las distintas
actividades pueden consultarse en
www.benetusser.es
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Catarroja rebrà
la visita de Papa
Noel i els Reis
Mags
HI HAN PREVISTES MOLTES ACTIVITATS

L

’Ajuntament de Catarroja ha
preparat un programa molt
intens per a les pròximes festes nadalenques que tindrà com a
colofó la visita de Papa Noel i la recuperació de la cavalcada dels Reis
Mags amb un nou format. A més la
proposta comptarà amb una programació d’oci destinada al públic
més jove amb Nadal Jove i el Campament Juvenil. Com a guinda, la
segona edició del concurs de decoració nadalenca, balcons i pesebre.
“Catarroja es bolca un any més
amb les festes nadalenques, sempre comptant amb la prudència
que ens obliga l’actual situació
per la Covid-19 i la flexibilitat
d’adaptar-nos a qualsevol circumstància que puga produir-se. Enguany ens fa especial il·lusió poder

recuperar la cavalcada dels Reis
Mags que estrenarà un format més
atractiu que segur que farà les delícies de les famílies”, explica Miquel
Verdeguer, regidor de Festes.
La primera de les activitats serà
el Concurs de decoració nadalenca. Enguany repeteix format en les
seues diferents modalitats de decoració de balcons i pesebres.
D’altra banda, els dos programes
d’oci preparats per al públic més
juvenil repeteixen enguany. D’una
banda, el Campament Juvenil de
Nadal que enguany tindrà lloc del
27 al 30 de desembre a Vilafermosa
(Castelló) i estarà destinat a joves
entre 1r de l’ESO i 18 anys. Les inscripcions es realitzaren a través la
web.
El segon d’aquests programes és

Programació
de

Del

el Nadal Jove, que del 23 al 31 de
desembre posarà en marxa un programa molt complet d’activitats i
eixides per als més joves amb inscripció prèvia. Les activitats seran
des d’una eixida a la Fira de Nadal, Laser Game, Escape Room del
Cluedo, Ruta de Senderisme, Karts
i Fun Jump, Escape Bus i Pista de
gel.
Enguany es recupera el Parc d’oci
Nadalenc en el pavelló municipal,
una sèrie d’activitats destinades al
públic d’entre 1 i 12 anys. L’horari
serà l’habitual d’11 a 14 i de 17 a 20
hores del 28 al 30 de desembre.
Visites
Quant a les visites més especials,
enguany des de l’Ajuntament s’ha
tornat a contactar amb Papa Noel,
que el 23 de desembre recorrerà
en vehicle descapotable el municipi per a fer les delícies dels més
menuts. També els Reis Mags tornaran als carrers de Catarroja el
pròxim 5 de gener en una espectacular cavalcada amb un nou format on l’espectacle i la proximitat
amb els tres mags d’orient seran
els principals al·licients. Amb previsió d’evitar grans aglomeracions
serà retransmesa per Horta TV i
pel canal de streaming municipal.
Igualment els Reis muntaran el seu
campament real en els diferents
barris del municipi per a recollir
les cartes de les xiquetes i xiquets
de Catarroja.

EL MERIDIANO L’HORTA

Francesco Tonucci a Catarroja

Catarroja es posiciona com
a Ciutat Educadora
Redacció

E

l Teatre Auditori de Catarroja
ha acollit la primera edició
de la jornada, ‘La ciutat com
a espai educatiu’, coincidint amb la
celebració, el 30 de novembre del
dia de la Ciutat Educadora. Ponències i taules redones de gran nivell
que han comptat amb la guinda de
la participació del reconegut psicopedagog italià, Francesco Tonucci.
Les jornades s’han dividit en tres
dies i ha contat amb ponències
de Miguel Ángel Santos Guerra,
catedràtic de Didàctica i Organització Escolar en la Universitat de
Màlaga, qui ha aportat la seua experiència i formació en la ponència reflexiva ‘Que la meua ciutat
siga millor perquè jo visc en ella’.
També va tindre lloc la taula redona ‘Actuacions d’èxit de centres
docents’, on diferents professionals
de centres educatius de la comarca
han explicat les seues experiències.

Nadal

El segon dia l’encarregada d’obrir
les jornades va ser la mestra i
pedagoga, Mar Romera, amb la
seua ponència “Qui educa en el
s.XXI”, una excel·lent posada en
escena per a la qual seria la guinda d’aquestes jornades. Així doncs,
a continuació, Francesco Tonucci explicava, amb gran claredat
i eloqüència, ‘L’autonomia de la
infància’, que convidava als adults
a escoltar realment els xiquets, només d’aquesta manera podran ser
responsables.
L’última de les jornades va estar vinculada a l’arquitectura de
les ciutats amb dues taules redones ‘Repensar per a transformar
els espais educatius’, formada per
professionals en la matèria de
l’arquitectura i ‘Som Ciutat Educadora’, moderada per l’alcalde
de Catarroja, Jesús Monzó i que
comptava amb la participació dels
primers edils de Picanya, Font de la
Figuera, Benetusser i Potries.
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3 de desembre al 5 de gener

Activitats per a totes les edats:

Concurs, Campament, Parc d’Oci,
Nadal Jove, Campanades, etc.
Consulta el llibret de Nadal per assabentar-te de tot.

INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS
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LA POBLA DE FARNALS
MÉS DE 100.000 EUROS
MUNICIPALS EN AJUDES
La pandèmia de Covid-19 ha provocat una emergència sanitària que
afecta els darrers dos anys la nostra
societat. L’amenaça de la malaltia
també ha derivat en conseqüències socials i greus dificultats per a
l’activitat econòmica. A fi d’ajudar
a sostindre els negocis i mantindre
els llocs de treball, les administracions públiques han destinat fons
que ajuden a aguantar el funcionament de les empreses. En el cas de
l’Ajuntament de La Pobla de Farnals, posà en marxa una primera
convocatòria d’urgència amb fons
íntegrament municipals, que va
concedir 70.823,02 euros en ajudes
a empreses del poble. També en el
2021 s’han tramitat com és costum
les ajudes a emprenedors amb fons
propis, que han distribuït 11.071,79
euros.
Posteriorment des de la Conselleria
s’activà el Pla Resistir per a ajudar els
sectors més afectats per la pandèmia. El finançament de Pla Resistir
venia en un 62,5% de la Generalitat,
la Diputació de València n’aporta un
22,5%, i l’Ajuntament l’altre 15%. En
les dos convocatòries del Pla Resistir
les empreses de La Pobla de Farnals
han rebut un total de 150.609,35 euros en ajudes, dels quals 22.591,40
euros han eixit de fons municipals.
Per tant, l’Ajuntament ha dedicat
durant el 2021 en ajudes a empreses
del poble 104.486,21 euros, i si els
sumem els fons aportats per la Generalitat i la Diputació, la quantitat
total d’ajudes supera els 230.000
euros.

Plaça de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals enceta
la programació de Nadal
UNA OFERTA DIVERSA, SEGURA I PROPERA PER A LES FAMÍLIES

L

Redacció

’oferta d’activitats en La Pobla de Farnals agafa un gran
impuls quan s’acosten les
festes nadalenques, com s’ha demostrat durant el cap de setmana.
Qualitat i varietat a l’abast de tota
la població. La carrera popular de
5 km de la Sant Silvestre tornà als
carrers del poble el dissabte 11
com una tradició més de la tem-

La Casa de la Joventut
espera la subvenció de
Diputació
EL CENTRE LÚDIC I FORMATIU DE REUNIÓ ES
CONDICIONARÀ DURANT 2022 AMB 170 MIL EUROS
DEL PLA BIANUAL PROVINCIAL

E

l projecte de la nova Casa
de la Joventut de La Pobla
de Farnals s’instal·larà en el
baix cantoner entre el carrer Cas-

telló i l’avinguda Dr. Ortiz. Ara com
ara espera l’aprovació definitiva
dels departaments tècnics de la
Diputació de València, ja que a tra-

porada, amb el seu caràcter esportiu, participatiu i sobretot solidari. També cal destacar l’encesa
de l’arbre de Nadal, dijous al nucli
històric i divendres a la platja, amb
l’organització de l’àrea de Turisme
i la implicació de l’associació de
comerciants, que divendres repartiren xocolate als assistents i diumenge muntaren un mercat per a
celebrar la temporada i donar-se a
vés del seu Pla Bianual d’inversions
municipals la intervenció rebrà un
pressupost de vora 170.000 euros.
Una vegada rebut el vistiplau de
la Diputació, que ha d’arribar amb
el tancament de l’exercici actual,
l’ajuntament podrà licitar l’obra
a partir del projecte realitzat per
l’arquitecte del poble Eduardo Salom. Està previst que les obres es
porten a terme al llarg del 2022.
La intenció de l’Ajuntament és
“dotar els i les joves d’un espai on
trobar-se i relacionar- se, com a
resposta a una antiga demanda
d’este sector de la població. I és un
projecte que ens fa una il·lusió especial, ja que fomentarà la participació juvenil en la vida municipal”,
explica la regidora delegada Dolors
Fontestad.
Comptar amb un espai físic de referència per a l’oci juvenil, i també
per a la formació, tallers i reunions,
reforçarà la dinàmica participativa
que s’ha començat a practicar. Un
bon exemple son les Nits Joves, activitats escollides per ells mateixa
que se celebren un divendres cada
mes i que acaben amb un sopar
compartit.
La Casa de la Joventut de La Pobla
de Farnals serà un lloc “on poder
créixer i formar-se com a ciutadans
amb els valors del respecte, la solidaritat, la no discriminació..., i
també divertir-se i passar-ho bé”,
ha manifestat Fontestad.

conéixer a tota la població. El divendres 10 hi hagué el concert del
Rèquiem de Mozart a cura de la
Unió Musical i la veu de JuanFran
Lluch, acompanyats de Marian
Torres, Estíbaliz Ruiz i el cor, amb
la participació destacada de Javier
Peris a la tuba.
Un espectacle de primera qualitat que s’ha integrat en la programació habitual de La Pobla de

25

Farnals, a fi d’acostar la cultura
clàssica amb facilitats per a tota
la població. «El concert de Mozart
forma part de l’objectiu que la cultura estiga a l’abast de tothom. Este
tipus d’obres solen quedar per a
un públic reduït, unes vegades per
inaccessible econòmicament i altres per simple desconeixement.
La idea és que tots puguem gaudir
de la música clàssica, i trencar eixe
tabú. Cal agrair el paper del tenor
del poble JuanFran Lluch, que presentà el projecte i ens fa la gestió
molt senzilla», explica la regidora
de Cultura Dolors Fontestad. En
l’oferta musical destaca el Concert
de Nadal que oferirà el diumenge
19 la Unió Musical i que comptarà
amb la participació de les seues
tres formacions: la Xiquiband, la
banda juvenil i la Simfònica.
Cavalcada
Al llarg de les festes de Nadal i
Any Nou cal destacar també el
club d’oci i la Cavalcada de Reis
per la seua rellevància. També les
sessions de cinema i la Fireta de
Nadal, que ocuparà amb arts escèniques, titelles i altres activitats
per al públic més jove la plaça de
la Generalitat, entre el 28 i el 30 de
desembre.
«El programa que oferim va orientat a les famílies, per a que puguen
disposar dels temps i els espais necessaris a fi de poder gaudir estes
festes junts, segurs i feliços», resumeix l’alcalde Enric Palanca. Unes
festes que podrem viure en el poble amb tota la il·lusió i una oferta
ben diversa.
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Massamagrell celebrará las
Navidades con una amplia y
diversa programación
LAS ACTIVIDADES SE CONCENTRAN EN EL CENTRO CULTURAL
Redacció

E

l Ayuntamiento de Massamagrell ha anunciado la
programación que ha preparado para estas Navidades. Una
programación que arrancará con
la actuación de Casa Andalucía de
l’Horta Nord en el Centro Cultural,
y finalizará con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos el día
5 de enero. El Centro Cultural de
Massamagrell es el lugar donde se
concentran prácticamente todas
las actividades durante las próximas tres semanas.

Después de la actuación de Casa
Andalucía y de que la Unió Musical
y el Coro de la Escuela Municipal
de Música ofrecieran un concierto
navideño, para el lunes 20 y miércoles 22 de diciembre se ha organizado un taller intergeneracional de
decoración navideña que requiere inscripción previa en https://
forms.gle/gofGRH7vRtigJUSo8.
Al día siguiente, jueves 23, llegará el espectáculo navideño “So
this is Christmas”, y el lunes 27 la
actuación “Snowman. El musical”.
También en el Centro Cultural se

establecerá el Buzón Real del 27 al
30 de diciembre, que pasará a estar
en el Ayuntamiento los días 3 y 4 de
enero. El cine en familia llegará los
días 28, 29 y 30 de diciembre con
las películas Cazafantasmas, Ron
da error y Clifford, que se proyectarán en dos sesiones, una a las cinco
y otra a las siete de la tarde.
Cabalgata real
La cabalgata de los Reyes Magos se
celebrará el miércoles 5 de enero a
partir de las cinco de la tarde desde la Plaza Inmaculada del Barrio

de la Magdalena. Y las familias que
deseen que los Reyes Magos entreguen un regalo a sus niños y niñas
en la parroquia de San Juan Evangelista después de la cabalgata, podrán dejarlos en el Ayuntamiento
de Massamagrell los días 29 y 30 de
diciembre, y 3 y 4 de enero.
Según el alcalde Paco Gómez: “es
una amplia programación en la que
predominan actuaciones navideñas culturales. Estamos deseando
celebrar estas fechas y participar en
las actividades, ya que desgraciadamente el año pasado no organizamos nada, pero aún así tenemos
que actuar con precaución dada la
situación que atravesamos”. Por su
parte, Nina Sepúlveda, concejala
de Fiestas, ha añadido que quiere
“no nos gustaría anular ninguna de
estas actividades por haber subido
demasiado los contagios de covid.
En todas las actividades que hemos
preparado se cumplirán los protocolos establecidos, pero también
tenemos que pedir responsabilidad por parte de la ciudadanía”.

EL MERIDIANO L’HORTA

MASSAMAGRELL

QUEMAN LA ANTIGUA
IGLESIA DEL BARRIO DE LA
MAGDALENA
En la madrugada del viernes, sobre
las 4:50 horas, se originó un incendio
en la antigua iglesia del Barrio de la
Magdalena de Massamagrell que estaba siendo rehabilitada para convertirla en una biblioteca.
Han acudido a la extinción del incendio bomberos de La Pobla Farnals,
Moncada y el sargento de Sagunto,
así como guardia civil y policía local
de Massamagrell.
Además del incendio provocado
también se produjo el robo de materiales y herramientas de la empresa
que estaba realizando la rehabilitación.

Massamagrell compra un
local en la calle Correos

E

Redacción

l Ayuntamiento de Massamagrell ha adquirido el local del
número 4 de la calle Correos,
una de las calles situadas en el casco antiguo más conocidas del municipio por su cercanía a la plaza del
Ayuntamiento.
De esta manera, la casa consistorial
amplía su patrimonio con esta estancia de 56,2 m2 contigua a los corros
de toros, en la que se han invertido
50.000 euros. La intención del Ayuntamiento es levantar un edificio de
dos plantas, en el que la parte de aba-

jo quedará unida con los corros para
que estos sean más amplios y la de
arriba se acondicionaría para albergar oficinas municipales y trasladar
algunos servicios municipales.
Según Paco Gómez, alcalde de
Massamagrell: “Con esta nueva adquisición ampliamos el patrimonio
del Ayuntamiento y desahogaremos
el edificio consistorial trasladando
algunos departamentos”.
Por su
parte, la concejala de Urbanismo,
Raquel Gómez, ha añadido que “es
una inversión que llevamos tiempo
queriendo formalizar y que por fin
hemos podido llevarla a cabo

Encuesta para conocer
la opinión de los vecinos

E

Redacción

l Ayuntamiento de Massamagrell vuelve a mostrar su apuesta clara y decidida en favor de
una administración más abierta y de
mayor calidad con el lanzamiento del
III Barómetro de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell.
Siguiendo la estela de los años anteriores (2017 y 2020), la administración
local de este municipio de l’Horta
Nord desea conocer la percepción
de las vecinas y de los vecinos respecto al funcionamiento de los servicios públicos, poniendo el foco en
la atención recibida por parte de las

autoridades municipales, y brindándoles la posibilidad de trasladar sus
reivindicaciones y sugerencias de mejora mediante una serie de preguntas
abiertas. Además, al final del cuestionario, se podrá evaluar el desempeño
y la gestión realizada por parte de la
actual Junta de Gobierno Local y demás cargos electos de la Corporación
Municipal.
El cuestionario se ha lanzado hoy
mismo, jueves 9 de diciembre, y estará
disponible hasta el miércoles 22 de diciembre en el Portal de Participación
Ciudadana ‘Massamagrell Participa’
(https://participa.massamagrell.es).
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RAFELBUNYOL

CONSELL TERRITORIAL DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL
L’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, amb la regidora d’Educació,
Rosa Azor, acudiren a l’acte de
constitució del consell territorial,
que naix amb la vocació de fer valdre els recursos i capacitats locals
i territorials en l’àmbit de la promoció de la Formació Professional
i el desenvolupament local sostenible.
“La participació de Rafelbunyol
en el Consell Territorial de Formació Professional de l’Àrea 6 de
València Metropolitana permetrà
compaginar amb major proximitat i coneixement les particularitats locals amb les ofertes i
necessitats laborals i potenciar la
generació de sinergies entre els
agents econòmics, socials i de les
administracions locals i autonòmiques” afirma Fran López.
“Volem que els veïns i veïnes
de Rafelbunyol, i especialment
la nostra joventut, tinguen accés
a una Formació Professional de
qualitat com a ferramenta per a la
plena inserció laboral. Per a nosaltres és molt important ser membre
del Consell i tindre competències
professionals” assegura Rosa Azor.
Els Consells Territorials de Formació Professional permeten que
les entitats locals participen en
la planificació de l’oferta de Formació Professional al voltant de
l’àrea territorial, atenent tant les
necessitats reals de la ciutadania,
com a les de l’entorn socioeconòmic. Donar difusió i promoció de
l’oferta educativa, identificar noves competències professionals i
promoure activitats que afavorisquen el procés d’inserció social”.

Xiquets i xiquetes participaran
de tallers, jocs i moltes activitats
a Rafelbunyol per Nadal
NINOTS, PATGES REALS, COREOGRAFIES, CARAMELS I IL·LUSIÓ, OMPLIRAN EL
CARRER MAGDALENA ON MELCIOR, GASPAR I BALTASAR CRIDARAN A CADA
XIQUET I XIQUETA A L’ESCENARI PER A RECOLLIR EL SEU REGAL

Visita Reial (imatge d’archiu)

R
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afelbunyol es prepara ja
per a donar la benvinguda al Nadal amb un ampli
programa d’actes que començaran aquest dissabte amb la tradicional San Silvestre.
Més de 300 persones, es reuniran a les 19 hores a la Plaça de
l’Ajuntament en aquesta marxa
per a gaudir de l’esport, a la qual
recorreran 1,5 kilòmetres pel
centre de la localitat.
Una activitat organitzada per
l’Associació contra el Càncer de
Rafelbunyol, en col·laboració
con el Ajuntament, que conclourà amb el lliurament de premis a les millors disfresses.
El diumenge, continuaran els
actes amb el teatre infantil nadalec “Tonet, històries i nadales
a la llar” a les 17:30 hores al saló
d’actes de la Casa de la Cultura.

El dijous 23 de desembre donarà
inici el “Concilia el Nadal”. Una
activitat organitzada per la regidoria de Joventut per a ajudar a
la conciliació laboral dels pares i
mares durant aquestes dates.
Aproximadament cinquanta
xiquets i xiquetes participaran
en els tallers, jocs i activitats
d’aquesta particular escola de
nadal, posada en marxa amb
tot el protocol anti-covid quant
a grups bambolla i la resta mesures de seguretat enfront de la
pandèmia.
Programació
La programació cultural continua el dimarts 28 de desembre
a les 19.30 en l’Auditori amb el
tradicional “Concert del Nadal”
de l’Orquestra Simfònica de la
Societat Musical “La Primitiva.
Per altra banda, el dia 2 de gener l’Auditori tornarà a obrir les

sues portes amb un concert que
donarà la benvinguda a l’any nou
de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana.
L’acte més tradicional i multitudinari d’aquestes festes a Rafelbunyol serà la Cavalcada dels
Reis Mags, que tornaran a ser
ecològics i arribaran en metro a
la localitat.
Ses Majestats els Reis agafaran
les seues carrosses per a recórrer
els carrers Rafelbunyol amb una
parada obligada a la Residència
de Majors Verge del Miracle, a on
lliuraran un present a tots i totes
les residents, acompanyats per la
Banda de Música “La Primitiva”.
Ninots, patges reals, coreografies, caramels i il·lusió, ompliran
el carrer Magdalena fins a la porta de l’Ajuntament. Després, Melcior, Gaspar i Baltasar cridaran a
cada xiquet i xiqueta a l’escenari
per a recollir el seu regal.
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ALCÀSSER
FA UNA CRIDA PER UN
CONSUM RESPONSABLE
I NO SEXISTA DE JOGUETS
Des de l’àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Alcàsser, i en
col·laboració amb la Unitat
d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud, s’ha llançat
una campanya amb l’objectiu de
conscienciar a la ciutadania de
la importància d’un consum responsable i no sexista de joguets
de cara a les compres nadalenques.
«Sabem que el joc suposa el millor mitjà d’expressió i aprenentatge de coneixements, comportaments, actituds i habilitats. Per
això, és necessari que les persones que intervenim en eixos processos d’aprenentatge, pensem
quins models estem reforçant a
través del joc i els joguets i, sobretot, si estem promocionant uns
valors igualitaris i no discriminatoris», ha assenyalat la regidora
d’Igualtat d’Alcàsser, Cristina Lucendo.
D’aquesta manera, s’han difós
cartells amb una sèrie de recomanacions per a la compra de
joguets, com tindre en compte
les preferències, aficions, característiques personals i edat dels
menors; triar joguets sota criteris
raonables, no sexistes, sostenibles i que no fomenten la violència o la discriminació; seleccionar
aquells joguets que promocionen
la igualtat; o no comprar animals,
perquè sempre és millor adoptar.
Compres
L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha posat l’accent en la importància de tindre en compte
aquests criteris «en la compra de
joguets durant tot l’any, però és
en aquesta època de l’any quan
s’intensifiquen les compres i, per
tant, és necessari sensibilitzar a
la ciutadania sobre una compra
responsable i no sexista per a
continuar construint una societat
igualitària».
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Paterna celebra, con medidas de
seguridad, la llegada de la Navidad
LA CABALGATA REAL ESTÁ PREVISTA PARA EL 5 DE ENERO

E

l Ayuntamiento de Paterna
dió la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de las luces navideñas en
los diferentes barrios de la población. Además, tal y como ha destacado la concejala de Turismo,
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa,
“este año hemos incrementado
la cantidad de luces decorativas,
todas de tecnología LED de alta
eficiencia energética, en todos los
barrios de la ciudad para llegar a
más calles y a más vecinos y vecinas”.

El Ayuntamiento ha preparado
numerosas actividades para estos
días navideños.
Juventud
La Casa de la Juventud ha programado para este mes de diciembre
toda una serie de actividades, sujetas a los protocolos anticovid, y
dirigidas a los jóvenes de la ciudad
de entre 12 y 30 años. Las actividades, que se desarrollarán en horario de tarde, de 17:30 a 19 horas,
en las instalaciones de la Casa de
la Juventud del Parc Central.

Entre otras, se ha programado un
taller de ajedrez, uno de decoración navideña, un taller para crear
un cómic propio o el taller de Ukelele.
El concejal de Juventud, Roberto Usina ha explicado que “esta
programación está pensada para
ofrecer a los jóvenes de la ciudad
alternativas de ocio seguro que
para aprovechar su tiempo libre y
disfrutar de sus hobbies y aficiones”. Además, Usina ha anunciado
también que habrá nuevas actividades para el periodo navideño a

partir del 21 de diciembre y que se
anunciarán a través del servicio de
whastapp de la Casa de la Juventud de Paterna.
Las plazas de las actividades son
limitadas y los/as jóvenes interesados/as en participar pueden
hacerlo mediante inscripción presencial concertando cita previa
por teléfono 96 137 01 03.
Para los más pequeños
Entre las actividades infantiles
destaca el próximo martes a las
16h se abrirá la pista de patinaje.
Además desde el 22 al 24 será posible entregar en la Caseta de Papá
Noel las cartas.
Entre las actividades previstas el
día 28 en el Gran Teatre Antonio
Ferrandis tendrá lugar un espectáculo infantil y ese mismo día a
las 20h la tradicional carrera San
Silvestre.

EL MERIDIANO L’HORTA

Por otra parte, los primeros días
de enero tendrán lugar numerosos
espectáculos infantiles de magia,
malabaristas y cuenta cuentos en
la plaza del pueblo.
Y para finalizar el día 5 tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente.

Alcalde y falleras en el encendido de las luces

PATERNA

ACTIVITATS
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VISITA DEL PARE NOEL PELS BARRIS DE PATERNA!
*Als centres cívics
DIVENDRES 17 DE DESEMBRE de 17 a 20 h. Bovalar Casas Verdes - Sta. Gemma
DISSABTE 18 DE DESEMBRE d’11 a 14 h. Mas del Rosari
La Coma
De 17 a 20 h. Terramelar
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE d’11 a 14 h. Lloma Llarga
De 17 a 20 h. La Canyada
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
De 17 a 20 h. Plaça del Poble
NADALS A PATERNA. (Tallers, concerts, pessebre
vivent...)
20 h. Parròquia Sant Pere Apòstol
CONCERT DE NADAL DE L’ATENEU CULTURAL DE
PATERNA
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
De 10 a 14 i de 17 a 20 h. Plaça del Poble
NADALS A PATERNA. (Actuacions, concursos, premis...)
11 h. Teatre Capri
CONCERT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA
DIMARTS 21 DE DESEMBRE
16 h. Plaça del Poble
OBERTURA DE LA PISTA DE PATINATGE
De 17:30 a 19 h. Casa de la Joventut. Parc Central
MANUALITATS NADALENQUES
DIMECRES 22, DIJOUS 23 I DIVENDRES
24 DE DESEMBRE
De 17 a 20 h. (dia 22), d’11 a 14 i de 17 a 20 h. (dia 23),
de 10 a 14 h. (dia 24) Plaça del Poble
CASETA DEL PARE NOEL
DIJOUS 23 DE DESEMBRE
D’11 a 20 h. Parc Central
FESTHIVERN JOVE
19 h. Auditori Antonio Cabeza
CONCERT BANDA JUVENIL CENTRE MUSICAL
PATERNENSE
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
18 h. Gran Teatre Antonio Ferrandis
ESPECTACLE INFANTIL “CONTE DE NADAL”
CARTER REIAL
DEL 27 DE DESEMBRE FINS AL 5 DE GENER d’11 a 14 h.
Plaça del Poble
DEL DILLUNS 27 AL DIJOUS 30 DE DESEMBRE
De 10 a 14 h. Casa de la Joventut. Parc Central
RACÓ DEL NADAL

*Activitats subjectes als protocols anti-covid recomanats per les
autoritats sanitàries i supeditades a l’evolució de la pandèmia

DILLUNS 27 I DIMECRES 29 DE DESEMBRE
De 18 a 20 h. Casa de la Joventut. Parc Central
MASTERCLASS DE POSTRES NADALENCS
DILLUNS 27 DE DESEMBRE
18 h. Plaça del Poble
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ MUSICAL INTERACTIVA I
PARTICIPATIVA
DIMARTS 28 DE DESEMBRE
17:30 i 19:30 h (1ª sessió en castellà i 2ª en valencià)
Gran Teatre Antonio Ferrandis
ESPECTACLE INFANTIL
“PINOCHO UN MUSICAL DE AVENTURAS”
A partir de les 17:30 h. Casa de la Joventut. Parc Central
CINÈFILS
20 h. Esplanada del Coetòdrom
CARRERA SANT SILVESTRE
DIMECRES 29 DE DESEMBRE
De 17:30 a 19 h. Casa de la Joventut. Parc Central
NAVIHAMMA
18 h. Gran Teatre Antonio Ferrandis
ESPECTACLE INFANTIL “EL ZIRCO TRAMPOLINO”
DIJOUS 30 DE DESEMBRE
De 10 h a 14 h. Esplanada Coetòdrom
CARPA JOVE

GENER 2022

DIUMENGE 2 DE GENER
18 h. Plaça del Poble
ESPECTACLE DE MÀGIA INFANTIL
DILLUNS 3 DE GENER
A partir de les 17:15 h. Plaça del Poble
XIQUIDISC I CAPGROSSOS I CONTACONTES:
“EL PRINCIPITO”
DIMARTS 4 DE GENER
A partir de les 17:15 h. Plaça del Poble
MALABARISTA, XANQUER I CLOWN I CONTACONTES:
“ELS REGALS DE NADAL”
CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
DIMECRES 5 DE GENER. A partir de les 18 h.

Consulta tota la progamació
actualitzada i com aconseguir les
entrades per als espectacles

EL FOC TORNA PER NADAL
Las calles de Paterna volvieron a llenarse de luz y olor a pólvora con la
celebración del Correfoc el pasado
fin de semana.
La concejala de Turismo, Cultura y
Fuego, Teresa Espinosa, ha dicho que
“este desfile pirotécnico de luz y color
es uno de los actos que más gusta a
los vecinos y vecinas de Paterna”.
De esta manera, el sábado, y atendiendo a los protocolos sanitarios
vigentes para evitar la propagación
del COVID, tuvo lugar el Correfoc
organizado por Interpenyes en colaboración con el Ayuntamiento de
Paterna y en el que participaron la
Colla Gatzara.
A las 20 horas, arrancó el Correfoc
infantil, uno de los pocos que se celebran en la Comunidad Valenciana
con niños y niñas como participantes, y que tuvo lugar desde la calle
Mayor a la altura de las Cuatro Esquinas en un recorrido que llegó hasta la
plaza Ingeniero Castells.
Fue el mismo itinerario que realizaron los adultos en el Correfoc que se
inició a las 23 horas, en el que participaron 40 “dimonis”, y en el que se
pudieron ver figuras como el dragón,
la serpiente, la cabra, la rueda o el alquimista.
Tal y como ha afirmado la concejala
Espinosa, “este acto es una muestra
más del apoyo de Paterna al sector pirotécnico y, además, en esta ocasión,
nos servió para dar la bienvenida a la
Navidad de esa manera que tanto nos
gusta a los paterneros y paterneras,
con fuego y pólvora”.
También este fin de semana pasado en la Plaza del Pueblo tuvo lugar
varias actividades organizadas por la
asociación Nadals a Paterna, todas
ellas sujetas a los protocolos anticovid vigentes.
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Navidad solidaria
en Torrent
UNA PROGRAMACIÓN DE ACTOS EN LA
QUE PRIMA LA ILUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD,
PREPARADA PARA QUE TODOS LOS CIUDADANOS
DISFRUTEN DE ESTAS JORNADAS Y SE SIENTAN
PROTAGONISTAS DE LA NAVIDAD

E

Redacció

l Ayuntamiento de Torrent
celebra las fiestas navideñas con un completo programa de actividades destinado
al entretenimiento de los más
jóvenes, las personas mayores
y el público familiar. Pero estas
semanas de actividades recreativas, culturales y deportivas no
serían lo mismo si no contasen
con una agenda solidaria repleta de actos benéficos que tienen
presente a todos los públicos.
Tras el encendido de luces y la
inauguración del belén que dieron la bienvenida a las fiestas
navideñas, las actividades de carácter solidario se reparten por
el calendario festivo y alcanzan
todos los rincones del municipio.
Es el caso del concierto solidario La alegría de un juguete, que
se celebró el pasado fin de semana. Una campaña de recogida de
juguetes que irán destinados a
familias con pocos recursos.

La Palma
Los actos continuaron el domingo, día 19, en el salón de actos
del ayuntamiento, que acogió
dos sesiones de la gala Torrent
amb La Palma; a las 11.30 h, el
programa infantil para los más
pequeños y, por la tarde, a las
19.30 h, el público pudo disfrutar del concierto solidario organizado por Unión Extremeña de
Torrent y Adisto, con la colaboración del ayuntamiento, para
recaudar donativos a favor de
los afectados por el volcán en el
municipio de El Paso, en la isla
de La Palma, y en el que también
se pudo participar colaborando
con la “fila 0”. Al final de concierto hubo un sorteo con diversos premios donados por la asociación de comercio de Torrent.
Mayores
Las personas mayores también
están muy presentes estos días
en la programación de los actos.
Una iniciativa particularmente
llamativa es la decoración de los
centros de personas mayores,
que en esta ocasión ha contado
con la participación de los talleres de manualidades de los colegios de Torrent para encargarse

de los adornos navideños.
Los días 14, 15 y 17 de este mes,
los centros municipales de San
Enrique, Bellido y Virgen del
Olivar han recibido la visita de
los chicos y chicas encargados
del decorado y encendido del
árbol de Navidad de dichos centros.
El programa municipal para las
personas mayores se completará
a lo largo de las fiestas con actuaciones de teatro –el 20 de diciembre, en el salón de actos del
ayuntamiento, Arturito el adivino, por el grupo de teatro del
centro de Virgen del Olivar-, y recitales de villancicos –el coro del
Conservatorio visitará la Carpa
instalada junto a la Torre, el día
21; y el 22, las rondallas del Circulo Católico, de la asociación
de vecinos Camí La Noria y la
rondalla de l’Ú i el dos ofrecerán
sus recitales de villancicos simultáneamente en los tres centros municipales. Por otra parte,
la delegación de Bibliotecas del
ayuntamiento también ha dedicado una especial atención a las
residencias de mayores, organizando diversas visitas, desde el
24 hasta el 5 de enero, en las que
contarán historias, leerán poemas y cantarán villancicos para
arropar a las personas mayores
con el calor de las palabras.
Alimentos
Destaca también el Nadal Solidari, una campaña de recogida de alimentos que llega de
la mano de Solidaritat Torrent,
Adisto, Técnicas Orientales y
Corazones Abiertos, con la actuación del Magic Jordi la mañana del sábado 18 en la Carpa de
Navidad.
Y el deporte se suma también a
la programación navideña con la
organización de un acto benéfico solidario, el día 18, en el Pabellón Anabel Medina, en el que
los clubes Ifveca y Coreoesprint
participarán en una gala de gimnasia rítmica.
En definitiva, una programación
de actos en la que prima la ilusión y la solidaridad, preparada
por este ayuntamiento para que
todos los ciudadanos disfruten
de estas jornadas y se sientan
protagonistas de la Navidad.

TORRENT
Exposición de Playmobil
Los pequeños de Torrent podrán disfrutar estas
Navidades de la exposición de Playmobil más
grande de la Comunidad Valenciana. Está en
el centro comercial Las Americas y se puede
visitar hasta el 8 de enero.

Actividades
El 21:música en la calle con el concierto de
villancicos que organiza el Conservatorio de
Música. El 23 Pequerradio. El Juego de la Oca
Torrentina de Cucurucú repite el día 26, y el 27.
Los días siguientes estarán dedicados a talleres
de teatro y ludotecas. A partir del día 2 juegos
de escape room y más cine, junto a otro programa de Pequerradio.

29

30

NADAL
ALAQUÀS

DESEMBRE

2021

Massanassa vivirá la Navidad
con numerosas actividades e
impulsando la compra en el
comercio local
LOS REYES MAGOS ACUDIRÁN A LA LOCALIDAD EL DÍA 5 DE ENERO Y EL DÍA 6
VISITARÁN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

LA POBLACIÓ DONA LA
BENVINGUNA AL NADAL
AMB L’ENCÉS DE LLUM
L’Ajuntament d’Alaquàs aposta,
un any més, per la decoració nadalenca amb il·luminació LED de
baix consum que continuarà contribuint a l’estalvi energètic i a la
sostenibilitat mediambiental.
L’objectiu principal és ambientar
i dinamitzar l’activitat comercial al
municipi, animar a la ciutadania a
mantindre l’esperit nadalenc i realitzar les seues compres als nostres
comerços locals.
D’aquesta manera, les principals
artèries comercials de la ciutat
com País Valencià, Ausiàs March,
Pablo Iglesias, Miguel Hernández
així com Camí Vell de Torrent,
Vicent Andrés Estellés, Andrés
Noguerol, Plaça de la Constitució
i carrer Major ja comptem amb
aquest tipus d’il.luminació, a més
de la decoració de plantes nadalenques que s’han col·locat també
en els carrers comercials del municipi.

Ayuntamiento de Massanassa

Redacción

C

on un ambiente comercial
navideño gracias a la campañas “Comerç amb premi” y “Massanassa nadalenca”, el
ayuntamiento ha preparado un
programa cultural para todas las
edades para disfrutar de la navidad con responsabilidad. Este es
el mensaje que el Ayuntamiento
de Massanassa quiere lanzar a la
ciudadanía, “tenemos muchas ganas de celebrar con normalidad la
navidad, pero todos los vecinos y
vecinas tenemos que ser responsables y garantizar nuestra salud”
ha defendido el alcalde, Paco Comes.
Por este motivo, “la programación navideña contará con los

actos más tradicionales como la
recepción a los Reyes Magos o el
concierto del CIMM que cambia
su ubicación al aire libre, además
de actos culturales y de ocio familiar” ha explicado el alcalde, Paco
Comes. La programación se inicia el próximo miércoles con un
cuentacuentos navideño en la biblioteca. El viernes 17, se celebrará la Gala del Deporte en el Polideportivo y el sábado 18, a las 11.00
horas, en la plaça de les Escoles
Velles, se realizará el concierto del
Coro Infantil, seguidamente, la
entrega de los premios de las tarjetas navideñas y posteriormente,
el espectáculo “EL Rock and Roll
és cosa de xiquets… i també de pares, especial Nadal”. La exposición
de las tarjetas se ubicará en la sala

Gabriel Cualladó.
El domingo, a las 12.00, se celebrará también en la plaça de les
Escoles Velles el concierto de navidad del CIMM y l’Orfeó, y ya la
semana siguiente, el miércoles 22
se proyectará la película “Ments
brillants” destinada a l’IES. El día
de Navidad se iniciarán las proyecciones de películas en el Auditori Municipal, con pases los días
26, 1 y 2 de enero.
El martes 4 de enero, se celebrará la recepción de las cartas a los
reyes magos con un espectáculo
de PequeRadio y actuación de A
Quatre Quaranta. Los Magos participarán en la cabalgata del día 5
de enero y el día 6 visitarán la Residencia de la Tercera Edad, clausurando el programa navideño.
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MASSANASSA

EL AYUNTAMIENTO INTEGRA
EN SU PLANTILLA A SEIS
PERSONAS DENTRO DEL
PROGRAMA EMPUJU Y
ECOVID
El Ayuntamiento de Massanassa, a
través de Reforça Massanassa, ha
contratado a dos personas seleccionadas del programa EMPUJU,
un proyecto de subvenciones de
empleo para la contratación de
personas desempleadas menores
de 30 años por entidades locales
de la Comunidad Valenciana e
inscritas como demandantes de
empleo en Espai Labora de la Generalitat Valenciana.
Asimismo, el Ayuntamiento ha
contratado a la nueva agente de
igualdad tras superar la fase de
concurso de la correspondiente
Bolsa de Empleo.
Además, el 13 de diciembre se
incorporaron tres nuevos perfiles
fruto de la solicitud de participación en el programa ECOVID, que
con una subvención de 55.382,4
euros, permitirá la contratación
de una auxiliar de biblioteca, un
oficial de pintura y un oficial de
jardinería.
Paco Comes, alcalde de Massanassa, y Mª Begoña Nieva, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, han dado la bienvenida
a las nuevas trabajadoras.
El alcalde ha manifestado que
desde el ayuntamiento se está “fomentando la oferta de empleo que
busca hacer partícipes a los más
jóvenes e incrementar su experiencia con una toma de contacto
real con la administración pública
local”.
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SEDAVÍ

ES MANTINDRÀ EL
RECORREGUT DE LA LÍNIA 9
DE L’EMT FINS A LA POBLACIÓ
La Diputació i l’Ajuntament de
València continuen treballant per
a millorar la connectivitat entre
la ciutat i els municipis de la seua
àrea metropolitana mitjançant
transport públic.
La diputada de Mobilitat Sostenible de la Diputació de València, Dolors Gimeno, i el regidor
de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic de
l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, s’han reunit amb una
representació de l’associació de
Veïns i Veïnes, l’alcalde de Sedaví,
José Francisco Cabanes, i l’alcalde
pedani de Forn d’Alcedo, Ricard
Bonet, per valorar conjuntament
l’ús de la línia de l’EMT número 9.
La diputada Dolors Gimeno ha
incidit en la cooperació interinstitucional “per fer viable un projecte materialitzat en una línia
d’autobús que des de fa dos anys
apropa l’àrea metropolitana amb
la ciutat, facilitant el dia a dia de
la ciutadania des del vessant de
mobilitat sostenible en transport
públic. És per això que des de la
Diputació tenim molt clar que el
conveni ha de seguir avant, perquè el servei que està prestant la
línia 9 és essencial”.
La Diputació de València destina una ajuda de 350.000 euros
a l’any per a l’Ajuntament de València mitjançant un conveni
amb l’Autoritat Metropolitana del
Transport, el qual té per objecte
l’ampliació del recorregut de la línia 9 de l’EMT. Aquesta ampliació
ha permés que, en dos anys, vora
50.000 persones hagen agafat la línia en Forn d’Alcedo per anar i tornar del centre i un total de 287.000
persones han fet ús de la línia per a
connectar Sedaví amb la ciutat

Un concert de Nadal per
a les persones majors de
Picassent
Redacción

L

a Regidoria dels Majors,
dins de la seua programació
d’activitats, ha oferit un concert de Nadal a la Casa de Cultura
amb totes les mesures de seguretat
i salut davant la Covid19.
Per això, ahir per la vesprada, al
voltant de 200 persones majors
es donaren cita al saló d’actes del
recinte cultural per disfrutar d’un

Tavernes Blanques
prepara una completa
programació per a les
festes nadalenques
LA PROGRAMACIÓ POT VEURE’S AFECTADA EN
FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

ampli repertori de melodies a càrrec de la Banda Simfònica de la
Societat Artístico Musical Picassent. Allí sonaren bandes sonores
de pel·lícules ben conegudes, tangos, vals i nadales que feren les delícies del públic assistent.
Al finalitzar, es va fer entrega d’un
obsequi nadalenc a les persones
assistents amb productes artesanals del comerç local.

Imatge de Nadal a Tavernes (arxiu)

L

Belén familiar Román Garcia. Montaje hecho por Alberto Román
(Albuixech). Pueden enviar fotos de sus belenes a redaccion@elmeridiano.es
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Redacción

’Ajuntament de Tavernes
Blanques ha preparat una
completa programació per a
les festes nadalenques d’enguany.
Les regidories de cultura, joventut, esports, i promoció econòmica han treballat estretament en
l’organització d’unes celebracions
necessitades per tot el poble després de l’aturada de l’any passat.
No obstant, des de l’ajuntament
recorden l’obligatorietat de l’ús de
la màscara en tot moment, en totes les activitats, fins i tot en aquelles a l’aire lliure.
La Sant Silvestre i les activitats de
joventut requereixen inscripció, la
qual pot realitzar-se en la web municipal www.tavernesblanques.es.
En quant a la programació, pot
veure’s afectada en funció de
l’evolució de la situació epidemiològica.
El dimarts 21 de desembre a les
17.30 de la vesprada hi ha programat un Contacontes, “La gran
Nit de Reis”, en el Centre Cultural
L’Altruista. El dilluns 27 serà el

torn a les 20 hores de la Sant Silvestre. L’endemà, el 28 de desembre, a les 09.30 amb eixida des del
Espai Jove, tindrà lloc una Urbana
Paintball i Karts. El 29 a les 22 hi
ha preparat un Sopar Jove i després, oci nocturn: corda làser, scape room, pin-pong...tot això en el
Espai Jove.
Parc infantil i juvenil
El dijous 30 els joves i xiquets podran gaudir al llarg de la jornada
d’un Parc infantil i juvenil i a les
18.30 podran recollir una porció
de pizza en la Plaça d’Espanya. El
divendres 31, és el moment de dir
adeu a 2021 amb una Festa de cap
d’any en la Plaça Germanies (amb
DJ), Campanadas i Focs artificials;
la Fi de Festa serà a la 01.30. Per
al dimarts 4 de gener està prevista a partir de les 11 la visita del
Patge Real al Mercat Municipal.
L’endemà el Patge Real acudirà
aquesta vegada a la Plaça Germanies. En últim lloc, a la vesprada
del dia 5, a partir de les 17 hores,
tindrà lloc l’anhelada Cavalcada
de Reis.
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