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En els pressupostos de l’any 
passat a causa de la situació tan 
greu per la pandèmia votarem 
abstenció. Era una forma de no 
desgastar a l’equip de govern, 
ja que ténia que gestionar les 
conseqüències de la Covid-19 
i estar en constant incerte-
sa. Malgrat que hui dia con-
tinuem lluitant amb aquesta 
terrible malaltia, la situació no 

El periòdic El Meridiano de 
l’Horta porta ja huit anys infor-
mant diàriament de les notícies 
que ocorren en les nostres po-
blacions. Un projecte periodístic 
sòlid, consolidat i sobretot fet 
per professionals.
  Diàriament ens poden llegir en 
www.elmeridiano.es, informació 
ràpida i treballada que compta 
diàriament amb la visita de mi-
lers de persones. 
  També mensualment podran 
informar-se a través del periò-
dic imprés i, des de fa ja un any, 
comptem amb un nou canal de 
comunicació: les notícies més 
destacades del dia les rebran al 
seu mòbil en format radiofònic, 

un àudio de tant sols un minut 
amb les últimes informacions 
del dia.
  A més, una de les principals 
apostes del mitjà es també el 
‘Foro Comarcal El Meridiano’, 
trobada per a fomentar el debat 
i mirar cap al futur de la comar-
ca. Unes trobades que difonem a 
través de vídeos.
   En definitiva, un projecte perio-
dístic en constant evolució, com 
ho està també la nostra comarca, 
i que compta amb professionals 
de la comunicació com Laura 
López, Tomás Laguarda, Palo-
ma Silla, Quique Senent, Laura 
Tronchoni, Silvia Lozano y Silvia 
Tormo.

Equip

EDITORIAL

Alfafar, pressupostos 
2022: Per 

responsabilitat, en 
contra

Amàlia Esquerdo Alcaraz
Regidora i Portaveu de 
Compromís per Alfafar

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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és la mateixa. Hem d’aprendre 
a gestionar amb aquesta nova 
realitat i seguir amb la nostra 
comesa com a oposició donant 
a conéixer les greus mancan-
ces d’aquests pressupostos i 
que conformaran el treball per 
al desenvolupament del nostre 
poble en aquest 2022.

En aquests pressupostos 2022 
(18.293.046,19€) hem votat 
en contra per responsabilitat, 
Compromís per Alfafar, com 
ens reclama part de la ciutada-
nia, té altres prioritats diferents 
de les d’aquest pressupost que 
ens presenta el govern del 
Partit Popular, on la despesa 
pública es decideix sense cap 
participació veïnal, permetent 
fer propostes a l’oposició, però 
sense cap potestat de canvis i 
avaluació econòmica perquè 
es puguen efectuar aquestes 
propostes i presentats amb 
10 dies d’antelació per al seu 
anàlisi i aprovació en ple.

No recullen cap acció per a la 
protecció del medi ambient 
efectiva i compromesa, ni un 
pla de desenvolupament co-
munitari dirigit a pal·liar la 
figura de la persona parada de 
llarga duració, ni línies de tre-
ball per a generar ocupació  en 

els sectors de lluita contra el 
canvi climàtic i d’energies sos-
tenibles…
Passem a recalcar alguns as-
pectes; només es dedica a 
Foment d’ocupació un 1.64%. 
Protecció del medi ambient 
0.42% o Joventut que si lle-
vem despeses d’instal·lacions 
i personal es queda en 16.000 
€. Mentrestant les despeses 
de publicitat pugen 15.000 € 
o una partida de 37.000 € en 
una oficina de Turisme. Cal dir 
que la conservació del nostre 
patrimoni encara està molt 
lluny perquè no és assumpte 
prioritari per a aquest equip 
de govern. Alguns exemples, 
tenim pendent fa quatre anys 
el catàleg de protecció dels 
béns patrimonials davant 
Conselleria i poder abordar la 
seua rehabilitació o malgrat la 
nostra denúncia i proposta al 
ple, l’arxiu municipal segueix 
situat en un estat lamentable.

Ens trobem amb uns pressu-
postos sense noves idees ni 
avanços en els nous reptes 
per a Alfafar, atur, precarietat, 
joventut, medi ambient, patri-
moni … al cap i a la fi són reflex 
d’un model determinat que 
afavoreix les desigualtats i per 
descomptat no és el nostre.

Vivim en una societat disbarata-
da que sovint desconfia dels seus 
representants polítics electes, 
malgrat votar-los, que igual els 
menysté si se n’ixen del guió. La 
prova palmària d’aquesta situació 
el tenim en les controvèrsies que 
suscita el benintencionat d’Alberto 
Garzón (Logronyo, 1985), ministre 
de Consum de l’actual executiu. 
Un tipus que, precisament per 
vetlar per la salut dels més vulne-
rables i l’economia de les seues fa-
mílies, li declarà batalla a les cases 
d’apostes i jocs d’atzar, com també 
a les grans indústries ramaderes 
càrniques i làcties per allò d’alertar 
sobre els riscos per a la salut de 
tothom que provoca tractar els 
animals de qualsevol manera en 

tal de produir en massa.
 Membres del propi go-
vern de coalició, particularment 
del PSOE, persones qualificades 
de la mateixa formació, l’oposició 
en bloc i, per sobre de tots, la prò-
pia indústria li han fet la creu per 
ser políticament incorrecte i mo-
ralment ètic. El pitjor de la situació 
és que no m’estranya que eixa acti-
tud qualle en amplis sectors de la 
societat i tracten el bo de Garzón 
com si fos un pelele, demanant un 
dia sí i a l’altre també el seu cap en 
safata d’or.
 Anem a veure, si per una 
vegada hi ha un gestor públic amb 
vertadera responsabilitat executi-
va que mira pels interessos de la 
ciutadania i per això mateix posa 

Políticament incorrecte, 
moralment ètic

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

el dit en la nafra, ¿per què no el 
valorem pel compliment del seu 
deure per damunt del que com-
porta l’electoralisme barat, que és 
el que consumim a mans plenes a 
diari? Crec que és una manera de 
procedir que li correspon a gent 
com ell, acostumats com estem a 
que siga la societat la que isca al 
carrer a demanar tal o qual actua-
ció a un determinat departament o 
govern. És a dir, just al l’inrevés del 
que seria desitjable. 
¿És que hem declinat d’exercir la 
responsabilitat cívica que ens co-
rrespon per la pressió dels mitjans 
de comunicació i dels polítics que 
tant critiquem pel seu immobilis-
me i irresponsabilitat manifesta? 
¿Què pretenem, jutjar com a pue-
ril dir a les coses pel seu nom? ¿És 
desaconsellable, potser, prevenir 
abans que curar? Perquè si és això 
del que es tracta, no sé qui té més 
delit, si els grups mediàtics pel seu 
sucós alarmisme, els polítics de 
conveniència que només busquen 
resultats favorables en les enques-
tes, o tots i cadascun de nosaltres 
per no saber valorar com cal que 
algú –per una vegada- ens tinga en 
compte encara que siga per dir ve-

ritats incòmodes.
 Hem arribat a la paranoia 
de veure bé que des de les més al-
tes instàncies se’ns predique amb 
el canvi climàtic i les seues nefas-
tes conseqüències, les energies 
verdes o renovables, el reciclat-
ge... –amb la connivència sempre 
interessada de determinats mi-
tjans- i malament que en la nostra 
alimentació hi haja una bomba de 
rellotgeria que, tard o d’hora, es-
clatarà. Això es diu salut pública, 
a l’igual que posar veda als jocs 
d’atzar i apostes virtuals que a tota 
hora es publiciten sense cap con-
trol –amb el dany que poden fer, 
sobretot als més joves- o que obrin 
sucursals pertot arreu, davant de 
col·legis, guarderies... sense cap 
mirament ni escrúpol. A ningú li 
agradaria acabar sent un ludòpata, 
però menys encara que ho acaben 
sent els més joves, per ells i per 
l’amargura que suposa per a les 
seues famílies.
Alberto Garzón ho ha fet bé, com 
toca i és d’esperar d’algú amb ve-
ritable responsabilitat pública, ha 
obrat en benefici de la comunitat 
i en contra de la mala praxis de de-
terminat tipus de ramaderia pels 

efectes nocius que pot produir a la 
salut del comú, i abans també es-
tigué encertat pel que fa a regular 
el funcionament i la publicitat del 
joc. La resta, les duríssimes i injus-
tificades crítiques o sorna que rep 
són producte d’un stablishment 
que només pensa en perpetuar-se 
indefinidament o arribar al poder 
a tota costa, encara que siga en 
perjudici –curiosament- dels seus 
propis votants, als qui en definitiva 
menysprea quan ja ha aconseguit 
la seua confiança el dia de les elec-
cions.
 Tot no està en pegar ca-
botades i beneficiar a uns pocs en 
detriment de la població en el seu 
conjunt, com tampoc en les portes 
giratòries que tant mal han fet, fan 
i faran en eixa mateixa direcció, 
quan, des del poder establert com 
des de l’empresa privada, multitud 
de polítics de conveniència (els 
mateixos que un dia triarem) su-
ren per al seu propi benefici i del 
poder econòmic que tan bé els 
paga a espatlles de la ciutadania, 
sense cap moral ni ètica. Hora és 
ja d’anar despertant de la letargia i 
saber diferenciar nítidament servir 
de servir-se. 
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"Obras en vías públicas: Firmes,
pavimentos y accesibilidad en
calles, varios emplazamientos.
PI Nº 193"

Alfafar 486.042,09€

Grupo Bertolín,S.A.U.

Agafar un tren de la línia de 
Rodalia en la Comunitat 
Valenciana, es conver-

teix diàriament en tota una odis-
sea per als seus usuaris. Retards, 
cancel·lacions, preus elevats, són 
alguns dels problemes als quals 
s’han d’enfrontar cada dia els viat-
gers. Tots aquests inconvenients 
fan que l’usuari deixe de confiar 
en el servei i opte per altres op-
cions. I això, succeeix en un segle 
en el qual s’aposta per fomen-
tar la mobilitat sostenible i cui-
dar el nostre medi ambient. Però 
l’usuari ha de continuar amb les 
seues obligacions i buscar el mi-
llor servei, i així sembla que està 
fent, tal com revelen les dades que 
fa uns dies el president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, va comuni-
car: ja que en els últims anys s’han 
perdut un 36% de viatgers.
   Aquesta situació que pateix la 
mobilitat del transport ferroviari 
en la Comunitat, afecta a molts 
municipis de l’Horta Sud i l’Horta 
Nord, que malgrat estar dins de 
l’àrea metropolitana de la ciutat 
de València, tenen com a única 
opció de transport públic prendre 
un tren de Rodalia per a viatjar a 
la capital. Usuaris que han de tre-
ballar, estudiar, anar de compres o 
fins i tot anar al metge.

Robatori de cable a Massalfassar
Fa un mes va haver-hi un fet que 
va agreujar més si cap el proble-
ma de la línia de Rodalia. El ro-
batori d’un quilòmetre de cable 
de la catenària a Massalfassar i 
com a conseqüència l’incendi de 

l’estació, va obligar a Renfe a re-
dissenyar de manera provisional 
el servei entre València i Castelló, 
tant en els Rodalia com els trens 
de Mitjana i Llarga Distància que 
comuniquen la Comunitat Valen-
ciana amb Catalunya i al recorre-
gut en AVE entre Madrid i la ca-
pital de la Plana. L’oferta de trens 
de Rodalia entre totes dues ciutats 
s’ha vist perjudicada: actualment 
circulen 50 trens, la qual cosa su-
posa el 66% dels serveis habituals.
  En aquest moment, els tècnics 
d’Adif continuen reparant els 

danys ocasionats per aquest acte 
delictiu i en les estacions de Mas-
salfassar i Roca-Cuíper, a Melia-
na, els trens no paren, per la qual 
cosa un servei d’autobús desplaça 
als usuaris fins a les estacions 
d’Albuixech i El Puig per a enllaçar 
amb els seus trens. 
  Respecte a les conseqüències, 
l’alcalde de Meliana, Josep Riera, 
ha lamentat com un acte vandàlic 
a ocasionat un perjudici tan gran 
que s’allargarà mesos, “a més en 

un línia en la qual ja teníem pro-
blemes i aquesta situació afegida 
complica encara més les coses”.

Pla de xoc del ministeri
La ministra de Transports, Raquel 
Sánchez, va anunciar en una reu-
nió amb Puig un pla de xoc contra 
el caos ferroviari i la recuperació 
al juny de les freqüències dels 
trens anteriors a la pandèmia.
  Els abonaments de Rodalia en 
el nucli de València rebaixaran 
el seu preu un 35% aquest tri-
mestre com a compensació per 
l’estat del servei, amb efectes re-
troactius des d’1 de gener passat. 
S’incrementaran els autobusos 
complementaris per a garantir 
els desplaçaments en cas que fora 
necessari. Les freqüències pre-
pandèmia dels trens es recupera-
ran de manera progressiva fins al 
mes de juny i el 90% dels viatges 
afectades pel succés en el centre 
de transformació de Massalfassar 
tornaran abans de final de mes. 
Aquestes són algunes de les mi-
tjanes anunciades per la ministra. 
Es va comprometre també a aug-
mentar la nòmina de maquinistes, 
però sense concretar el número ni 
els terminis.

Reunió
A més, es posarà en marxa 
l’operació Sentinella Rodalia, 
que suposarà que el Ministeri, 
Generalitat, Renfe i Adif mantin-
dran una reunió tècnica de segui-
ment setmanal d’implementació 
d’aquestes mesures. S’ha contrac-
tat 60 persones “informadores” 
en les estacions amb l’objectiu 

 LES NOVES MESURES DEL MINISTERI NO SATISFAN ALS USUARIS

Les línies de rodalia 
continuen arrossegant 

problemes 

Laura López

Els abonaments de 
Rodalia en el nucli de 

València rebaixaran el seu 
preu un 35%

Estació de Roca-Cuiper a Meliana

de millorar el sistema. Quant a la 
informació en mitjans i xarxes, a 
partir de l’1 de febrer s’oferirà un 
servei de “cabina de radi” en rà-
dios locals, especialment en hora 
punta. Igualment, el 28 de febrer 
es crearà un compte d’Avisos sota 
subscripció en Twitter, que pro-
porcionarà informació sobre in-
cidències en les línies i períodes 
horaris que estimen oportú).

Disculpes per la situació
En la seua intervenció, Raquel 
Sánchez va demanar disculpes 
per la situació del servei i va su-
bratllar que des del Ministeri s’ha 
realitzat un “profund diagnòstic 
de la situació actual per a conéixer 
aquest descens de qualitat en la 
Rodalia de València”.
  La ministra, va acusar que aquest 
és un problema heretat del govern 
del PP, va anunciar una inversió de 
800 milions d’euros i va manifestar 
que les converses amb la Genera-
litat Valenciana, que ha sol·licitat 
la transferència de la gestió de Ro-
dalia, continuen obertes.
  Sobre el problema de la falta de 
personal en algunes àrees en les 
últimes setmanes, la ministra va 
apuntar que el ministeri “està tre-
ballant en un gran procés per a in-
corporar 5.500 nous maquinistes 
a tota la xarxa”.
  Algunes plataformes d’usuaris 
com Indignats amb Renfe i 

Usuàries del Tren Valencià asse-
guren estar “decebuts” amb el pla 
de xoc presentat per la ministra.
Per part seua, Cs i el PP,  no estan 
gens satisfets i són crítics amb les 
mesures de la ministra, “que con-
sideren que no soluciona la pro-
blemàtica”.

Problemes històrics
Mentres que Puig va assenyalar 
que el pla presentat suposa un 
“punt d’inflexió” per a la millo-
ra de la Rodalia, i va incidir en la 

necessitat d’actuar amb mesures 
estructurals davant l’estat de la 
xarxa. 
    Va abundar en què la Roda-
lia emmalalteixen de “proble-
mes històrics”, però que aquesta 
circumstància no ha de servir 
d’excusa per a escometre canvis 
urgents, que passen no sols per 
recuperar els nivells de freqüèn-
cia previs a la pandèmia, sinó per 
millorar-los

En els últims anys 
s’ha perdut un 36% de 

viatgers
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València, 16 ene (EFE).- El alcal-
de de Mislata y vicepresidente de 
la Diputación de València, Car-
los Fernández Bielsa, el diputado 
socialista en el Congreso Alejan-
dro Soler y el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, se han impuesto 
en las primarias del PSPV-PSOE 
celebradas este domingo en Valen-
cia, Alicante y Castellón, respecti-
vamente, para elegir a sus secreta-
rios generales provinciales.
  En la provincia de Valencia, Fer-
nández Bielsa ha recibido el 78,84 
% de los votos emitidos (5.448 para 
su candidatura) y ha superado así 
a la diputada en les Corts y actual 
secretaria general de la provincia, 
Mercedes Caballero, que ha su-
mado el 19,88 % de las papeletas 
(1.374 votos).
  En Alicante, Soler, con el 50,64 % 
de los votos (2.602), ha desbanca-
do por 91 votos a su rival en estas 
primarias, el alcalde de Alcoi y 
portavoz socialista en la Diputa-
ción de Alicante, Toni Francés, que 
ha recogido el 48,87 % de las pape-
letas (2.511 votos).
  Falomir ha logrado, con el 52,30 
% de votos (886), alzarse con la 
Secretaría General provincial del 
PSPV en Castellón, seguido de cer-
ca por el diputado autonómico y 
hasta ahora secretario general de 
la provincia, Ernest Blanch, que ha 
reunido 793 votos (el 46,81 %).
  Alrededor de 17.800 militantes 
del PSPV-PSOE estaban llamados 
a votar entre las 10 y las 20 horas 
de este domingo en los 268 centros 
de votación habilitados para elegir 
secretarios provinciales, 154 abier-
tos en Valencia, 69 en Alicante y 45 
en Castellón.
  Los porcentajes de participación 
han sido, por provincias: un 79,32 
% en Alicante, donde se ha emitido 
un 0,49 % de votos en blanco; 81,37 
% en Castellón, con un 0,89 % de 
votos en blanco; y el 69,15 % en Va-
lencia, que ha registrado el 1,27 % 
de votos en blanco.

CARLOS F. BIELSA, ELEGIDO 
SECRETARIO GENERAL DEL 
PSPV EN LA PROVINCIA DE 
VALENCIA

Unas 14.000 familias, pendientes de cobrar la 
prestación de dependencia de su pariente fallecido
EL SÍNDIC DE GREUGES INSTA A LA CONSELLERIA A ELIMINAR EL RETRASO DE LOS EXPEDIENTES 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, MUCHOS DE LOS CUALES DATAN DE 2017

Los datos recabados por el 
Síndic de Greuges de la Co-
munitat Valenciana, tras rea-

lizar una investigación de oficio 
debida a la existencia de numero-
sas quejas, han revelado que unas 
14.000 familias se hallan pendien-
tes de cobrar la prestación de de-
pendencia de su pariente falleci-
do, muchas de ellas desde el año 
2017.
   Ante estos datos, el Síndic ha ca-
lificado de “preocupante” la situa-
ción y ha instado a la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas 
a que “elabore un informe con 
las necesidades humanas y mate-
riales necesarias para resolver el 
colapso en la tramitación de los 
expedientes de responsabilidad 
patrimonial de dependencia” y a 
que, “sobre la base de esa infor-
mación, se tomen las medidas 
adecuadas para que funcione co-
rrectamente el servicio”.
   Ya en el informe anual del Sín-
dic de Greuges de 2019, así como 
en el de 2018, se dejaba constan-
cia de la demora en la tramitación 
de los expedientes de reclamación 
de responsabilidad patrimonial, 
abiertos por haber fallecido la per-
sona dependiente antes de que 
la Conselleria hubiera iniciado el 
pago de la correspondiente pres-
tación. El Síndic señala además al 
respecto que “la tendencia con-
tinuó durante 2020, motivo que 
llevó a esta institución a iniciar la 
investigación el 30 de diciembre 
de dicho año”.
  Como ejemplo significativo de 
esta demora, el Síndic indicaba re-
cientemente que “en cifras totales, 
tanto de reclamaciones de oficio 
como de parte, desde 2018 se han 
presentado 11.966 quejas, pero 
sólo se han resuelto 19”, y añadía 
que “el colapso no tiene visos de 
resolverse pronto, ya que, según 
ha informado la Conselleria, los 
expedientes en fase próxima a re-
solverse son 378”. Asimismo, se-
ñalaba que “a esto hay que añadir 
otras 3.634 reclamaciones a la es-
pera de que les sean compensadas 

T. L. 

 
La Administración debe 

tomár medidas eficaces para 
resolver el problema 

las minoraciones en la prestación 
y 7.510 más por el dinero del co-
pago. En total, la Conselleria tiene 
un atasco de 25.073 reclamaciones 
que por ley ya deberían haberse 
resuelto”.

Aumento de reclamaciones
La Conselleria, por su parte, ha 
indicado que la demora “obedece 
al número de expedientes que se 
gestionan”, refiriéndose especial-
mente al “incremento de reclama-
ciones en 2017, pasando de 307 
en 2016 a más de 20.000 un año 

después”. No obstante, el Síndic 
señala que “en muchas de las re-
clamaciones de 2017 fue la propia 
Conselleria la que dirigió escrito a 
los interesados o herederos infor-
mándoles de su derecho a recla-
mar y, si bien esto resulta plausible 
respecto de derechos ignorados 
hasta ese momento, luego no ha 
sido capaz de dar respuesta a las 
mismas”.
   Por otro lado, la Conselleria tam-
bién señala que, “con la voluntad 
de poder resolver en plazo los 
expedientes, se ha ido incremen-
tando la plantilla con personal 
técnico, administrativo y auxiliar” 

y que, además, “se está trabajan-
do, en colaboración con la Direc-
ción General de Tecnologías de la 
Información de la Conselleria de 
Hacienda, en el desarrollo de una 
aplicación informática que haga 
posible el volcado de datos y expe-
dientes, permitiendo una mayor 
eficacia en su gestión”.

Demoras sistemáticas
El Síndic recalca, al respecto de las 
alegaciones de la Conselleria, que 
“existe una situación de demoras 
sistemáticas, sin que el volumen 
de expedientes sobre esta materia 
y su tramitación, por orden de in-
coación o presentación, conforme 
a la ley, pueda constituir una cau-
sa justificada, sobre todo cuan-
do han transcurrido cuatro años 
desde que se produjera en 2017 
ese incremento tan llamativo de 
expedientes sin que la Conselleria 
haya conseguido regularizar esta 
situación”.
  Asimismo, señala que “se reco-
noce el esfuerzo realizado con el 
incremento de medios persona-
les, pero, sin embargo, es, a todas 
luces, insuficiente”, y añade que 
“resulta sorprendente que la Con-
selleria se encuentre tramitando 
más de 25.000 expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial sin un 
gestor o aplicación informática”.
En definitiva, el Síndic de Greuges 
concluye que “no existen sobre la 
mesa medidas encaminadas a po-
ner fin, de forma real y efectiva, a 
esta situación. Por lo tanto, la Ad-
ministración debe, con urgencia, 

valorar cuáles son las necesidades 
personales y materiales que se 
juzguen precisas para solventarlo 
y adoptar medidas eficaces, pues 
las deficiencias en su funciona-
miento no pueden repercutir so-
bre los derechos de la ciudadanía.    
   En este caso, además, se viene 
a causar un nuevo perjuicio a los 
mismos que, precisamente, recla-
man el daño que ya les ha causado 
la Administración, al no ser capaz 
de dar respuesta a la situación de 
dependencia de los solicitantes en 
vida de los mismos, o minorando 
sus prestaciones reconocidas o 
aplicándoles un copago, ambas 
acciones declaradas ilegales pos-
teriormente”

Intereses
Asimismo, el Síndic ha criticado 
que ni en los formularios ni en la 
web de la Conselleria se mencio-
nan los intereses que pueden re-
clamar las familias que demanden 
la responsabilidad patrimonial, 
bien sea por demora o por daños 
y perjuicios tras perder a un fami-
liar, porque sólo se indica el cálcu-
lo del inicio de la prestación hasta 
la fecha de defunción, y lo mismo 
en el caso de los afectados por las 
minoraciones o el copago.
  El Síndic de Greuges considera 
que la Conselleria debería incluir 
una referencia a los intereses en 
las instrucciones para reclamar 
que tiene en su página web, puesto 
que no hacerlo “limita la indemni-
zación a la que tienen derecho los 
perjudicados”.
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FITUR 2022
Pabellón 7 Ifema / 19–23 de enero
(Estand Comunitat Valenciana)

www.valenciaturisme.org

Els pobles de la província de València tornen 
a FITUR de la mà de la Diputació

PATERNA, ALBORAYA, EL PUIG, MANISES, MASSAMAGRELL, ALFAFAR I EL CARRAIXET, PRESENTS A LA FIRA 
INTERNACIONAL DE TURISME 

La Diputació de València i la 
seua marca València Turisme 
participen en una nova edició 

de la Fira Internacional de Turisme 
(FITUR) de Madrid, que se celebra 
del 19 al 23 de gener, brindant el 
màxim suport a municipis, empre-
ses i professionals del sector turístic 
de la província, i llançant un reclam 
directe a gaudir del nostre territori 
mitjançant l’eslògan ¿Vienes? que 
protagonitza la seua nova campan-
ya promocional.
  “Tornem amb ganes a Fitur perquè, 
amb la pandèmia que vivim, hem 

aprés que el turisme és una de les 
millors vacunes contra els efectes 
emocionals d’esta situació. Retro-
bar-nos amb la terra, socialitzar, (re)
descobrir-nos, integrar-nos en el 
territori, en definitiva, viure la vida 
amb intensitat, són elements que 
contribuixen a la recuperació emo-
cional tan necessària per a la reac-
tivació d’un sector clau en la nostra 
economia”, ha explicat el diputat de 
Turisme, Jordi Mayor.
  “A la província de València podem 
oferir tots eixos elements juntament 
amb una àmplia i variada oferta 
d’experiències turístiques, i volem 
mostrar-ho al món en esta cita in-

ternacional”, ha destacat.
  El diputat ha agregat que “durant 
les dos últimes temporades turísti-
ques altes, València ha sabut com-
batre amb efectivitat els desastrosos 
efectes econòmics que el turisme ha 
patit. En molts destins ja comencem 
a reprendre els nivells de visitants 
prepandèmia, i hem d’aprofitar es-

deveniments tan rellevants com 
Fitur per a millorar la nostra pro-
moció, saber atraure l’atenció del 
turista i preparar el futur d’un dels 
puntals de la nostra economia”.

Una província en 205 m2

València Turisme està present al 
certamen turístic internacional amb 
un estand de 205 metres quadrats al 
Pavelló 7 de la fira. Al mateix tenen 
presència destacada els municipis 
de Gandia, Cullera, Oliva, Sagunt 
i Canet d’en Berenguer, ja que són 
els municipis de la província de 
major referència en el mercat emis-

Redacció

sor nacional per la seua capacitat 
d’allotjament i oferta turística.

L’Horta
A més, les localitats como Albo-
raia, Paterma  o El Puig  disposa-
ran d’espai en l’estand de València 
Turisme per a celebrar reunions i 
comptaran amb una àrea promocio-
nal dirigida al públic general durant 
el cap de setmana.
   D’altra banda, en esta edició i de 
manera extraordinària, s’ha habilitat 
en la zona central de l’estand un es-
pai expositiu per a les dos ciutats de 
la província qualificades com a crea-
tives per la UNESCO, Llíria (música) 
i Manises (artesania i arts populars).
  També  el Carraixet o Alfafar par-
ticiparan en la fira mitjançant la 
realització d’alguna activitat com 
presentacions, demostracions gas-
tronòmiques o tastos. Massamagrell 
també estarà present amb la Ruta 
del Grial.
  Així mateix, l’estand de la Diputació 
de València disposarà d’un aparador 
i una pantalla tàctil amb informació 
general de la província, i tres apara-
dors específics de turisme gastronò-
mic, cultural i de naturalesa.
  La distribució de tota la zona ex-
positiva provincial estarà marcada 
per les restriccions i mesures de 
seguretat que requerix l’actual si-
tuació sanitària, amb senyalització 
d’accessos i eixides, i mobilitat limi-
tada.

 La província de València 
ofereix nombroses 

experiències turístiques 

President de la Diputació, diputats i alcaldes a Fitur
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LA PRESENTACIÓ VISIBILITZA ELS PILARS TURÍSTICS DEL MUNICIPI EN LA FIRA MÉS 
GRAN DEL SECTOR 

Alboraia, present en FITUR 2022 amb l’exhibició de la 
seua nova marca turística ‘Alboraia Turisme’

Alcalde i regidors d’Alboraya, un any més a Fitur (Foto de Gema Marí)

#SIENTEALBORAYA

FITUR

Manises estrena la seua designació 
com a Ciutat Creativa de la Unesco 
en la modalitat d’Artesania i Arts 
Populars a FITUR, la fira interna-
cional de turisme que tindrà lloc 
entre el 19 i el 23 de gener a Ma-
drid. Des del seu nomenament a 
novembre, Manises forma part de 
la Xarxa de Ciutats Creatives de la 
Unesco, convertint-se en la prime-
ra i única ciutat de l’Estat que ha 
aconseguit aquesta distinció en 
eixa categoria. El regidor de Turis-
me, Àngel Mora, destaca la impor-
tància de la participació a FITUR 
baix la marca de la Unesco,  “que 
durà el nom de Manises per tot el 
mon i consolidarà la nostra ciutat 
com una destinació cultural i turís-
tica de referència tant en el mercat 
nacional com en el internacional”. 
“No podem oblidar que els princi-
pals protagonistes que donen raó 
de ser a la nostra candidatura són 
els i les nostres ceramistes, sense 
els quals no seria possible dur en-
davant aquest repte”, ha manifestat 
Mora.
A FITUR, el municipi aposta un 
any més pel turisme experiencial, 
perquè cada visitant es porte un 
bell record personal i únic de cada 
emoció viscuda. Les experiències 
que ofereix Manises estan vincula-
des amb la tradició ceràmica local, 
que ha deixat el seu segell tant en 
el paisatge urbà com ene els usos, 
costums i festivitats, com la Festa i 
la Cavalcada de la Ceràmica cele-
brada anualment a juliol. Les pro-
postes són també sostenibles, ja 
que donen la possibilitat de gaudir 
de l’entorn natural més pròxim a la 
ciutat com el Parc Natural del Túria

MANISES S’ESTRENA COM 
A CIUTAT CREATIVA DE LA 
UNESCO

L’Ajuntament d’Alboraia 
aprofitarà la seua habitual 
presència en FITUR per a 

presentar la seua nova marca tu-
rística ‘Alboraia Turisme’. 
  La fira del sector més important 
del país i amb una gran projecció 
internacional, que es duu a ter-
me a Madrid del 19 al 23 de ge-
ner, comptarà un any més amb el 
municipi valencià, que en aquesta 
ocasió donarà a conéixer els qua-
tres pilars en els quals la localitat 
treballa en el seu desenvolupa-
ment turístic: mar, horta, cultura 
i orxata.
  Tot això des de la perspectiva 
professional, sostenible, accessi-
ble i tecnològica que caracterit-
zen el Pla Estratègic de Turisme 
en el qual s’engloba aquesta ini-
ciativa i que ha sigut elaborat en 
col·laboració amb els agents so-

cials i turístics del municipi per al 
desenvolupament d’aquest sector 
tan rellevant per a la societat i eco-
nomia alboraiera.
  L’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría, i l’agència de comunicació, 
disseny i màrqueting, Socarrat 
Studio, que s’ha encarregat del 
disseny, protagonitzaran la pre-
sentació de la nova marca turística 
del municipi en FITUR 2022. 

Cultura i natura
En la Plaça Central de la Comu-
nitat Valenciana, en un esdeveni-
ment que posarà de manifest tots 
els elements del municipi “com 
són el nostre desenvolupament 
turístic, la nostra horta, les nos-
tres platges, el nostre patrimoni, 
la nostra activitat cultural i, per 
descomptat, l’orxata”, avança el 
primer edil, “que donen la seua 

essència a Alboraia, una essèn-
cia amb la qual treballem cons-
tantment per a donar-la a conéixer 
al món en tot moment”.
  Alboraia forma part del conjunt 
de municipis que representen 
l’oferta turística de la Comunitat 
Valenciana, ocupant un espai dins 
de l’estand que engloba a Castelló, 
València i Alacant a través de Tu-
risme Comunitat Valenciana i Va-
lència Turisme.

Reconeguda amb la Q de Qualitat
El mateix dia a l’Ajuntament de 
Madrid es repartiran els diplomes 
dels certificats de la Q de Quali-
tat, atorgats per l’Institut per a la 
Qualitat Turística Espanyola a les 
Platges (ICTE) en l’anomenada ‘La 
noche Q’, presidida per la minis-
tra d’Indústria, Comerç i Turisme, 
Reyes Maroto, i el president de 

ICTE, Miguel Mirones. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament d’Alboraia 
recollirà, a través de l’alcalde Mi-
guel Chavarría i la regidora de Tu-
risme, Raquel Casares, els quatre 
diplomes que certifiquen la quali-
tat turística tant de les platges La 
Patacona i Port Saplaya com de les 
dues Oficines Tourist Info.
  Aquest reconeixement, les ban-
deres del qual ja onejaven aquest 
estiu a les postes sanitàries del 
municipi i que ja són habituals 
en el paisatge de la temporada 
de bany de la localitat, certifi-
quen aspectes com les condi-
cions higièniques de les platges i 
les seues instal·lacions, el control 
dels quiosquets, els serveis de se-
guretat i primers auxilis, l’oferta 
d’oci i la informació facilitada als 
turistes, entre molts altres com 
l’accessibilitat.
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ENTRE ALTRES NOVETATS, ES TROBA LA RUTA D’ALBIRAMENT D’OCELLS

Turisme Carraixet, la consolidació del 
destí ‘slow’ de l’horta valenciana en 

FITUR

Turisme Carraixet presenta 
les novetats del 2022 en la 
Fira Internacional de Tu-

risme. I és que aquest pròxim any 
ve carregat d’impuls per a aquesta 
destinació turística on la prota-
gonista és l’horta i les persones 
que la treballen. D’aquesta mane-
ra, es continua apostant pel club 
Tastem l’Horta, on el producte 
agrícola es mostrarà com el prin-
cipal actiu del destí, sense deixar 
de costat el comerç tradicional 
i de proximitat, i els restaurants 
que ofereixen aquest producte de 
km0.
   A més, enguany, Turisme Carrai-
xet participarà en la Capitalitat 
Mundial del Disseny al València 
Street Festival, amb el festival Mi-
radors de l’Horta, on l’art eixirà als 
carrers dels municipis d’Albalat 
dels Sorells, Alfara del Patriarca, 
Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, 
Foios, Meliana i Vinalesa, a més 
de participar en la capital del Tú-
ria.

Històries de l’horta
El Quadern de Viatge, és una al-
tra de les accions més esperades, 
ja que oferirà experiències a tots 
els visitants i al veïnat, perquè pu-
guen sentir en primera persona 

tot el que aquest llibre relata. Les 
activitats i esdeveniments orga-
nitzats pretenen donar vida a un 
llibre que recull la part més quoti-
diana dels municipis que formen 
part de la marca turística.
  Una recent ruta d’albirament 
d’ocells, amb quatre hàbitats di-
ferents, serà un altre dels reclams 
per a l’any que comença. Així 
trobarem diferents punts on po-
der veure els ocells més comuns 
del nostre entorn, centrant-se 
en l’horta, el barranc, la costa i 
l’urbà.
Una guia cicloturista permetrà a 
l’usuari recórrer els camins del 
Carraixet en tan sols tres trams. 
Una acció que naix amb l’objectiu 
de mostrar les opcions de prac-
ticar un turisme slow i de plena 
consciència amb l’entorn, alçant 
el cap del manillar per a admirar 
els paisatges que l’horta canviant 
ofereix, els edificis i construccions 
més emblemàtiques dels nostres 
pobles, i per què no? Descobrir 
tot el que la gastronomia té per a 
nosaltres.
  Tots els municipis de Turis-
me Carraixet ja disposen d’uns 
tòtems informatius amb balises 
intel·ligents que permeten acos-
tar la informació més pertinent 
al turista. Gràcies a l’aplicació 

INVENTRIP, es podrà accedir a la 
informació de cada punt d’interés 
des dels nostres dispositius mò-
bils, crear el nostre propi viatge 
i fins i tot mostrar-nos tot el que 
podem visitar a l’Horta del Carrai-
xet.
  Durant tots els mesos de l’any 
s’oferiran activitats experiencials 
per a acostar aquesta destinació 
turística a la població i al turista. 
L’objectiu és que les persones pu-
guen experimentar i sentir per ells 
mateixos, continuar amb el turis-
me experiencial i sensorial on el 
protagonista és la persona que viu 
l’experiència.
  D’aquesta manera, Turisme Ca-
rraixet es consolida com una de 
les destinacions turístiques sos-
tenibles més importants de la co-
marca i de la província, gràcies a 
l’encert en la seua estratègia de 
desenvolupament turístic. Apos-
tant des de la seua creació per 
l’horta i pel producte de proximi-
tat gràcies a tots els agents que el 
treballen, des de l’agricultor, pas-
sant pels comerços tradicionals, 
fins a arribar a la transformació 
final del producte, de la mà dels 
nostres restaurants. Així és Turis-
me Carraixet, el destí de referèn-
cia slow i sostenible de l’horta de 
València

Redacció

Massamagrell presente en 
FITUR 2022

Fitur, la Feria Internacional del 
Turismo fue inaugurada ayer 
en Madrid, y hoy la Comuni-

tat Valenciana celebra su día con 
diferentes actos organizados por 
la Generalitat Valenciana. Por este 
motivo, el alcalde de Massamagrell, 
Paco Gómez, ha viajado hasta Ma-
drid en representación del pueblo 
tras la invitación del President de la 
Generalitat Valenciana.
  Massamagrell es uno de los mu-
nicipios que forma parte de la Ruta 
del Grial, y que ha tenido destacada 
presencia en años anteriores en la 
feria, como el año en el que se tras-
ladó la escultura de Peris Carbonell, 
ahora está ubicada en la Plaza de la 
Noria, al stand de la Comunidad Va-
lenciana.
  En esta edición, se ha decidido 
asistir únicamente con el resto de 
alcaldes y alcaldesas en el día de 

hoy, como forma de apoyo al stand 
de la Comunitat Valenciana, donde 
se está promocionando la Ruta del 
Grial de la que forma parte Massa-
magrell como se puede ver en los 
folletos promocionales de la misma.
 Gómez ha remarcado que “perte-
necer a la Ruta del Grial nos permite 
dar a conocer y poner en valor nues-
tro municipio. En Massamagrell se 
puede, entre otras muchas cosas, 
disfrutar de la naturaleza en la marjal 
de Rafalell y Vistabella, visitar la Igle-
sia Parroquial construida en el siglo 
XVIII y que fue la antigua catedral de 
la comarca de l’Horta Nord, conocer 
la obra pictórica de Martínez Bene-
yto en su casa-museo -que además 
este año celebra su centenario-, o 
pasear por el Convento Capuchino 
de Santa María Magdalena, que data 
de 1597; además de disfrutar de sus 
fiestas y tradiciones, la gastronomía, 
y como no, de su gente”.

Redacció

EL ALCALDE HA ASISTIDO EN REPRESENTACIÓN 
DEL MUNICIPIO

Representants de la Mancomunitat del Carraixet, alcalde i alcaldesses, i membres del Club Tastem l’Horta a Fitur

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell en Fitur (Foto de Gema Marí)

La ruta del Grial es una de las ofertas turísticas que ofrece la Generalitat
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A POCOS KILÓMETROS DE VALENCIA SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE EL PUIG DE SANTA MARIA 
QUE OFRECE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE MONUMENTOS, GASTRONOMÍA Y PLAYAS

“Saborea, vive y siente El Puig” todo el año

E l Puig presenta en FITUR 
2022 la puesta en marcha de 
su nuevo Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico 2022-2025. 
En la elaboración de este Plan han 
participado los agentes económi-
cos y sociales del municipio, con 
el fin de recoger sus necesidades y 
propuestas.
  En este nuevo Plan de Acción se 
proponen 8 líneas estratégicas 

Redacció que contienen un amplio abani-
co de actuaciones que deberán 
ejecutarse durante los próximos 4 
años. De entre ellas, cabe destacar 
la modernización de la oferta tu-
rística, a través de la implantación 
de los sistemas de calidad turísti-
ca y el desarrollo de acciones para 
la conversión del Puig en Destino 
Turístico Inteligente; la estructu-
ración de producto con la dina-
mización, entre otros, del Club de 

Producto Gastronómico del Puig; 
y el avance hacia la nueva comer-
cialización de experiencias turís-
ticas para venta directa, a través 
de acciones de marketing on y off 
line. 
  El Puig sigue apostando por la 
gastronomía mediterránea sa-
ludable, que fusiona tradición e 
innovación. La inminente pre-
sentación del Club de Producto 
Gastronómico del Puig, en el que 

participan los principales restau-
rantes de la localidad, demuestra 
la proyección del sector más allá 
del ámbito local y comarcal, con 
una cocina elaborada con ingre-
dientes de la huerta valenciana, 
poniendo especial relevancia en 
los productos autóctonos de cali-
dad y con denominación de origen 
de la  Comunidad Valenciana.  
  El municipio turístico sigue or-
ganizando una amplia programa-

El Puig comta amb 5 km de platges

FOTUR en FITUR 2022, 
amb la cultura, l’oci, la 
música i la gastronomia

FOTUR, com cada any, 
ha acudit a la fira per 
excel·lència de la promoció 

del turisme, FITUR, de la mà de 
Turisme Comunitat Valenciana.
  El dimecres 19 de gener, FO-
TUR i PROMFEST, van donar 
una roda de premsa conjunta en 
què es van presentar els festivals 

de la Comunitat Valenciana de la 
propera temporada 2022, en què 
van estar acompanyats per Fran-
cesc Colomer, Secretari Autonò-
mic de Turisme i representants 
de Big Sound Festival, Dia de la 
Dona Festival, Festardor, FIB, 
Iberia Festival, Latin Fest, Love 
to Rock, Mar i Jazz, Mediterrània 

Representants de Fotur junt al president de la Generalitat, el secretari autonòmic de Turisme i l’alcalde de València.

NAIX EL ’BONO FEST’, UN ABONAMENT PER A GAUDIR 
DELS FESTIVALS VALENCIANS D’ENGUANY

Festival, Medusa Sunbeach Fes-
tival, Montgorock Xàbia Festival, 
Music Port Fest, Octopus Festi-
val, Pirata Beach Festival, Xarxa 
Pier Fest, So de València Remem-
ber Falles, Zevra Festival i el 90’s 
& 2Mil Homenatge a la Ruta.  

‘Bono Fest’
Tots han presentat els seus festi-
vals i els caps de cartell, així com 
les novetats que tenen previstes. 
Entre elles, destaca que FOTUR 
i PROMFEST llançaran un bono 
festivaler “Bono Fest”.   Aquesta 
gran iniciativa per incentivar la 
venda d’entrades d’aquesta tem-
porada eixirà a la venda la setma-
na de Sant Valentí. Una oportuni-
tat per gaudir dels festivals de la 
Comunitat Valenciana, Terra de 

ción de visitas guiadas y teatraliza-
das, que son un claro instrumento 
para la puesta en valor de su mag-
nífico patrimonio monumental  y 
así, sensibilizar a la población y 
las instituciones sobre la necesi-
dad de seguir trabajando en su 
protección y conservación: el Mo-
nasterio de Santa Maria del Puig, 
Cartuja de Ara Christi, Refugios 
y Trincheras, la Torre de Guaita, 
restos del castillo de Jaume I, Er-
mita de Sant Jordi, el Fumeral de 
la Conserveta, el Museo de la Im-
prenta y las Artes Gráficas. 
  Las playas del Puig se pueden 
disfrutar durante todo el año, cer-
tificadas con la norma ISO 14001 
y la Q de calidad, que garantizan 
su protección y gestión ambiental. 
Las playas del Puig son tranquilas 
y familiares, dotadas de instalacio-
nes sanitarias, deportivas y lúdico-
infantiles. 

Alternativa a València
El Puig de Santa Maria quiere ofre-
cer una alternativa a los visitantes 
que se encuentran en la ciudad de 
Valencia y que les gustaría disfru-
tar de una excursión a una pobla-
ción tranquila, cercana y abierta al 
mar mediterráneo. El Puig ofrece 
al visitante un viaje por los cinco 
sentidos, sentir la brisa del mar 
mediterráneo, saborear la gastro-
nomía y vivir la historia a través de 
sus monumentos.
  Las visitas guiadas están sujetas 
al calendario y aforo establecido 
por Turismo del Puig por lo que es 
imprescindible reservar en el telé-
fono 961959029 o en el whatsapp 
607229715; www.elpuigturistico.
net

Festivals. 
  D’altra banda, també des de 
Fotur han presentat a la Plaça 
de la Comunitat Valenciana a 
FITUR els vídeos dels festivals 
valencians que es llançaran per 
a les campanyes dels esmentats 
festivals i així rellançar i activar 
aquest sector, la Passejà dels 
Clavaris de Sant Onofre de Quart 

de Poblet, dins de les tradicions i 
cultura valenciana.
  Quant a gastronomia, s’ha pre-
sentat l’entrepà guanyador del 
Cacau d’Or Especial Amstel.
  Com a colof´´on final FOTUR, 
juntament amb AVEGAL i PRODJ 
CV, a realitzen al pavelló 3, a la 
zona LGTB+, un espectacle mu-
sical en directe de Dj Suri.
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Paterna se promociona en 
FITUR como Ciudad de 
Fuego y escenario de cine

Conocida por su especial 
relación, protección y pro-
moción de la cultura del 

fuego y la pólvora y recientemente 
declarada “Ciutat del Foc” por las 
Cortes Valencianas, la ciudad de 
Paterna regresa este año a la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR) 
para consolidar su proyección tu-
rística internacional como cuna 
de la pólvora, protectorado piro-
técnico y escenario de rodajes ci-
nematográficos.  Para ello, aparte 
de contar con un stand promocio-

nal en el espacio de la Comunidad 
Valenciana, Paterna expondrá 
mañana miércoles, 19 de enero a 
las 14:15 horas en la Plaza Central 
de IFEMA cómo siente el fuego 
y cómo cuida de éste a través de 
diferentes manifestaciones cultu-

rales y festivas, una tradición con 
siglos de historia en la ciudad, que 
forma parte del ADN de sus habi-
tantes, que pasa de generación en 
generación y que tiene su máxima 
expresión en la Cordà de Paterna. 
  Del mismo modo, el jueves 20, a 

LA CORDÀ DE PATERNA ULTIMA LOS PASOS 
ADMINISTRATIVOS PARA SER RECONOCIDA 
OFICIALMENTE ESTE 2022 COMO BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL INMATERIAL 

Alcalde de Paterna  y concejala, junto con el presidente de la Diputación y diputados en Fitur

las 16:40 horas fue el turno de dar 
a conocer su vertiente más cine-
matográfica. Lo hizo en el espacio 
Fitur Screen.   
  El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo y la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa 
Espinosa se han mostrado orgu-
llosos de cómo se ha ido prote-
giendo y promoviendo esta cultu-
ra de la pólvora y el fuego, sobre 
todo durante estos últimos años 
y de cómo la ciudad ha ido afian-
zándose como localización de 
muchos proyectos cinematográfi-
cos, siempre de la mano de su Fes-
tival de Cine Antonio Ferrandis. 
Dos vertientes que forman parte 
del atractivo de la ciudad y que la 
afianzan como destino turístico. 
  “Entre todos, Ayuntamiento, fe-
deraciones festivas y consejos 
sectoriales hemos trabajado para 
conseguir que Paterna sea cuna, 
protectorado y referente de la pól-
vora y el fuego” señalan ambos al 
mismo tiempo que destacan que 
“desde el Ejecutivo socialista se-
guiremos trabajando para cuidar y 
fortalecer este arraigo, que forma 
parte del ADN de los paterneros y 
que está presente en cada celebra-
ción de nuestra ciudad”.   

Ciutat del foc
Paterna Ciutat del Foc, cataloga-
ción oficial conseguida en 2021, 
representa la vinculación del mu-
nicipio y de sus habitantes con el 
fuego que encuentra su máxima 
expresión en La Cordà de Paterna.
Con más de dos siglos de historia, 
la Cordà se ha consolidado como 
un evento único e inigualable en el 
mundo reconocido con numero-
sas distinciones a nivel nacional y 
que busca afianzar su proyección 
internacional.

Cordà  
Declarada Fiesta de Interés Auto-
nómico en 2007 y Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional en 2017, La 
Cordà de Paterna ultima los pasos 
administrativos para ser recono-
cida oficialmente este 2022 como 
Bien de Interés Cultural Inmate-
rial, un paso más en la protección 
y promoción de esta fiesta tan sin-
gular y emblemática.
  Y es que cada último domingo 
de agosto, el cielo de Paterna se 
ilumina con el disparo de más de 
70.000 cohetes en menos de 20 mi-
nutos. Se trata de La Cordà de Pa-
terna, la fiesta grande del munici-
pio que cada año reúne a cerca de 
350 tiradoras y tiradores en la calle 
Mayor de la ciudad para disparar 
1.000 kilos de pólvora.
  La grandiosidad de este espectá-
culo de luz y sonido ha convertido 
a esta fiesta en la manifestación 
pirotécnica que más cantidad de 
pólvora quema en menos tiempo y 
al municipio de Paterna en uno de 
los principales defensores, protec-
tores e impulsores del sector pi-
rotécnico autonómico y nacional, 
sobre todo en los momentos más 
complicados que ha vivido este 
sector a causa de la pandemia.
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Amb l’objectiu de reforçar 
el seu compromís amb 
el comerç de proximitat, 

l’Ajuntament de Torrent, a través 
de l’empresa municipal IDEA’T, 
ha decidit ampliar el termini 
d’adquisició per a la ciutada-
nia de la “Targeta +25” fins que 
s’invertisca el total de la partida 
de 240.000 euros pressuposta-
da o, en defecte d’això, fins al 31 
d’octubre de 2022. D’aquesta ma-
nera, s’espera que per al pròxim 31 

de desembre de 2022 -data límit 
per a fer ús de la targeta- s’hagen 
posat en circulació al voltant 
d’1.200.000€ en els més de 250 
establiments de Torrent partici-
pants. 
   El regidor de Promoció Ecóno-
mica, Andrés Campos, ha destacat 
sobre aquest tema “la importància 
de donar continuïtat a aquesta ini-
ciativa per al comerç local, ja que 
nous usuaris podran adherir-se i 
ajudar així a revitalitzar el sector a 
Torrent”. La “Targeta +25”, emmar-

cada en la campanya “100% amb 
el comerç de Torrent”, té com a ob-
jectiu incentivar als consumidors 
amb una recompensa del 25% so-
bre l’import pel qual s’adquirisca 
la targeta. 
   Així, si una persona compra en la 
web www.ideat.org una “Targeta 
+25” per un valor de 100€, IDEA’T 
li bonificarà amb 25€ extres, per 
la qual cosa disposarà d’un total 
de 125€ per a consumir en els es-
tabliments detallats en la mateixa 
pàgina web

LA TARGETA, QUE SUMA UN 25% MÉS AL SEU VALOR DE COMPRA, 
PODRÀ ADQUIRIR-SE FINS QUE S’INVERTISQUEN ELS 240.000 EUROS 

PRESSUPOSTATS O, EN DEFECTE D’AIXÒ, FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2022

Torrent amplia el termini per a 
fer-se amb la Targeta +25 

Redacción

L’Ajuntament de Torrent, en la 
seua aposta per la integració de les 
persones sordes, traduirà al llen-
guatge de signes les sessions del 
Ple Municipal, les quals són eme-
ses a través de les xarxes socials 
del consistori. Aquesta iniciativa, 
que sorgeix arran d’un acord ple-
nari, va ser la gran novetat de la 
sessió celebrada ahir, convertint-
se en la primera a comptar amb la 
traducció simultània al llenguatge 
de signes en la seua emissió en 
directe. En aquest aspecte, el res-
ponsable de l’àrea d’Estratègia, 
Innovació i Economia, Andrés 
Campos, ha destacat “la voluntat 
i el compromís per a fer que les 
sessions del Ple Municipal siguen 
més inclusives i accessibles per a 
la ciutadania”.

INCLUSIÓ

TORRENT CELEBRA EL SEU 
PRIMER PLE MUNICIPAL AMB 
LLENGUATGE DE SIGNES

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Quisiera consultar sobre los derechos a revocar un contrato de servicios con la 
empresa SKYDSL que ha dejado de darme cobertura de internet por satélite. Tengo 
contratado 50MB de bajada y 9MB de subida. Aunque ya sé que esas velocidades 
son de reclamo y que la media está en el 50-60%, he de decir que la primera 
semana ha funcionado perfectamente. No obstante llevamos días que no funciona 
prácticamente nada. Me gustaría que me informaran para ver qué pasos tengo que 
seguir para reclamar el servicio o rescindir el contrato por incumplimiento.

En primer lugar debería dirigirse por escrito a la empresa con quien contrató el servicio de internet 
(SKYDSL) a fin de dejar constancia de la falta de servicio y alegar dicha circunstancia para solicitar 
la cancelación del contrato, sin coste adicional alguno ni aplicación de penalizaciones. Si la respuesta 
fuera negativa, y siempre que el titular del contrato sea una persona física, puede acudir a los 
organismos de consumo públicos o privados para realizar la correspondiente reclamación, aportando 
la documentación correspondiente (publicidad de la oferta, contratación, justificante de pago, 
reclamación previa, etc….).

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

El Ayuntamiento de Torrent, a 
través de la empresa municipal 
IDEA’t, impulsa cinco talleres pre-
senciales orientados a la adquisi-
ción de competencias digitales y 
al uso de herramientas tecnoló-
gicas, con la finalidad de dotar a 
las personas asistentes de mejo-
res recursos y herramientas para 
la búsqueda de empleo. El primer 
taller se realizará del 14 al 24 de 
febrero (de 9:30h a 13h), mientras 
que el resto tendrán lugar en mar-
zo, abril, mayo y junio, respectiva-
mente. 
   La inscripción se realizará a tra-
vés del portal web de IDEA’t  (to-
rrent.portalemp.com) 

OCUPACIÓ
IDEA’T IMPULSA CINC 
TALLERS PER A MILLORAR 
L’OCUPABILITAT

L’Ajuntament de Torrent ha fi-
nalitzat la segona fase del pla de 
Reurbanització del Barri de l’Alter, 
l’objectiu de la qual és renovació 
de l’entramat urbà de la zona. En 
aquesta etapa del projecte s’han 
abordat actuacions de millora als 
carrers Alaquás, Mare de Déu del 
Pilar, Sant Isidre, Pizarro i Santa 
Llúcia, que complementen les re-
alitzades anteriorment en Mare de 
Déu dels Desamparats, Santa Bàr-
bara, Santíssima Trinitat, Proveï-
dors, alcalde Salvador Fernández 
Ros, Cantereries i Santa Cecilia.
  Les últimes obres realitzades en 
el barri històric contemplen ac-
tuacions tals com: el canvi en el 
disseny de la secció dels vials amb 
la repavimentación de les voreres 
i calçades, millorant les zones per 
als vianants i la seua seguretat; la 
renovació de la xarxa de proveï-
ment, retirant les canonades de 
fibrociment existents i substituint-
les per una nova xarxa de fosa dúc-
til; i, finalment, la renovació de les 
escomeses i col·lectors de saneja-
ment.
 Aquesta iniciativa, provinent 
de l’Estratègia de Desenvolupa-
ment Urbà Sostenible (EDUSI) 
i cofinançada al 50% amb fons 
europeus FEDER, engloba les ac-
tuacions urbanístiques que el go-
vern municipal ha emprès amb 
la finalitat de revitalitzar el centre 
històric de la ciutat. Actualment 
l’Ajuntament treballa en els pro-
jectes de la tercera fase, que com-
pletarà la intervenció integral del 
pla de Reurbanització del Barri 
de l’Alter amb l’execució de noves 
actuacions als carrers: Sant Gaie-
tà, Silla, Sant Onofre, Beniparrell, 
Aldaia, Santíssima Trinitat, Sant 
Pere Màrtir, Carrer i Plaça Santa 
Llúcia, Catarroja, Sant Blai, Xirive-
lla i Sant Fèlix.

TORRENT

FINALITZA LA SEGONA FASE DE 
LES OBRES DE MILLORA DEL 
BARRI DE L’ALTER

L’Any de la Música’ a Torrent
LA MÚSICA ÉS I SERÀ UN DELS SÍMBOLS DE TORRENT

El 2022 serà ‘L’Any de la 
Música’ a Torrent, després 
que el Ple Municipal eme-

tera una declaració institucional 
després de l’acord de tots els 
grups polítics. Aquest reconei-
xement es deu a l’especial ma-

nera d’entendre i viure la músi-
ca del poble torrentino, que se 
sent fortament lligat a aquesta i 
l’ha convertida en un dels pilars 
fonamentals del seu patrimoni 
cultural i social. 
 Bandes de música, institucions 
d’ensenyament superior, com-
positors, grups de ball, de tabal 

i dolçaina, etc. acompanyen 
diàriament la vida del municipi, 
des de l’Entrada de la Flor, pas-
sant per les processons, Falles, 
Setmana Santa, Moros i Cris-
tians, l’Aurora, fins a concerts i 
actuacions. Per això, la música 
és i serà un dels símbols de To-
rrent.

Redacció
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OBRIRÀ DE NOU LES SEUES PORTES EL 24 DE GENER PER A 
LA CIUTADANIA DE MISLATA I QUART DE POBLET

Mislata aconseguix la 
reobertura del pavelló del 

Quint com a punt de vacunació

Mislata, i en concret el 
seu pavelló esportiu del 
Quint, es convertix de 

nou en punt de vacunació massi-
va a partir del pròxim dilluns 24 
de gener. Des d’el mes de novem-
bre passat i amb l’inici del procés 
de vacunació de les terceres do-
sis, l’Ajuntament va posar de nou 
a la disposició del Departament 
de Salut de Manises, encarregat 
del procés i d’establir els dife-
rents punts d’inoculació, aquestes 
instal·lacions que ja es van obrir 
fa un any amb eixe fi, i després 
d’insistir en diverses ocasions des 
de la regidoria de Sanitat per fi s’ha 

autoritzat la seua obertura.
   El punt de vacunació funcionarà 
de dilluns a divendres de huit del 
matí a huit de la vesprada, i fins 
ell podran acudir els veïns i veïnes 
de Mislata i de Quart de Poblet. 
D’aquesta manera, es facilita la 
vacunació de les terceres dosis o 
dosis de reforç a les persones ma-
jors de 18 anys, i també a aquelles 
persones que encara no s’hagen 
vacunat o que encara no tinguen la 
pauta completa. Des de l’Hospital 
de Manises començaran a citar per 
sms i per trams d’edat indicant ja 
el pavelló del Quint com a centre 
de vacunació, al qual també podrà 
acudir-se sense cita prèvia per a re-

bre les primeres i segones dosis.
  Des de l’Ajuntament s’ha ini-
ciat el protocol d’higienització i 
d’organització tant dels accessos 
com del propi espai de vacunació 
amb l’objectiu d’acollir tot el procés 
de la forma més segura tant per a 
l’equip mèdic com per a la ciuta-
dania.
  Mislata va ser referent fa ara un 
any en ser un dels primers punts 
de vacunació oberts a la Comunitat 
Valenciana per a vacunar primer al 
personal docent de diferents muni-
cipis de l’àrea i convertint-se des-
prés en punt de vacunació massiva 
de la població general de la zona 
sanitària.

Redacció

Aprovat el pressupost 2022 
d’Albal, el qual ascendeix 

a 11.474.619 euros

D’acord amb exercicis ante-
riors i atenent la situació 
sobrevinguda pel Corona-

virus, els comptes municipals apro-
vats este dilluns 10 de gener en el 
ple extraordinari de l’Ajuntament 
d’Albal, “continuen tenint accent 
responsable”, va subratllar la por-
taveu del Govern Local, María José 
Hernández Vila. Els comptes van ti-

rar avant amb els vots favorables del 
govern progressista que presideix 
Ramón Marí que integra a PSPV, 
Compromís i Unides Podemos.
  El Pressupost Municipal augmenta 
mínimament respecte al passat any, 
ascendint a un total d’11.474.619,03 
euros, mantenint la mateixa quanti-
tat a la gestió de la residència muni-
cipal Antonio Julio Muñoz Genovés 

Mislata augmenta en un 40% 
la quantia del seu xec bebé

L’Ajuntament de Mislata ha 
començat a entregar les tar-
getes de la quarta edició del 

programa ‘Benvinguda a Mislata’ a 
les més de 60 famílies beneficiàries. 
Aquest programa promogut per 
l’Ajuntament de Mislata, a través de 
la regidoria de Benestar Social, con-
cedix una ajuda social, en forma de 
prestació econòmica, destinada a 
nous naixements, adopcions i aco-
lliments durant l’any 2021. Les famí-
lies han començat a rebre una targe-
ta regal amb la que podran adquirir 
béns relacionats amb les necessitats 
del bebé en els comerços adherits 
de Mislata.
  Com a novetat en aquesta edició, 

el consistori ha decidit augmentar 
la quantia de l’ajuda tant en el seu 
màxim com en el seu mínim. 
  Si en l’anterior convocatòria els 
imports de les ajudes rebudes 
oscil·laven entre els 150 a 250 eu-
ros, depenent del nivell d’ingressos 
anuals, en aquesta ocasió s’han in-
crementat a 250 euros el mínim i 350 
euros el màxim, la qual cosa suposa 
un 67% i un 40% d’increment res-
pectivament.  
  Aquestes ajudes estan dissenya-
des per a complir una doble funció 
i d’economia circular, ja que a més 
de beneficiar a les famílies, també 
és un impuls al comerç local perquè 
la quantia econòmica repercutix di-
rectament en ells.

Redacció

LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA 
D’AJUDES SOCIALS ‘BENVINGUDA A MISLATA’ REBEN 

UNA QUANTIA ECONÒMICA D’ENTRE 250 I 350 EUROS

Operaris preparant la instal·lació

Acte de lliurament de les primeres targetes

La Fundació Caixa Rural 
d’Albal dona 9.000 euros a 

l’Ajuntament per a fins socials

L’ajuntament i la Caixa Rural 
d’Albal han signat un conve-
ni de col·laboració pel qual 

l’entitat financera es compromet a 
aportar 9.000 euros. El consistori 
que presideix Ramón Marí desti-
narà esta partida a ajudes socials. 
el document ha sigut rubricat per 
l’alcalde i Antonio Martínez, Presi-
dent de la Fundació.

  L’acord recull que l’aportació de la 
Fundació pot destinar-se a les se-
güents actuacions: al pagament 
d’Internet, de tauletes o material 
escolar per a aquelles famílies que 
no disposen de recursos. Per a la 
promoció d’un programa de pares, 
de reforç escolar, així com projec-
tes de suport *socieducativos, amb 
menors i els seus progenitors, per a 
previndre males conductes, i la re-
solució de problemes, al costat del 
treball de l’autoestima.
  L’acord inclou el pagament de llo-

guers i subministraments energètics 
a famílies amb dificultats econòmi-
ques, afectades per ERTES, el paga-
ment el lloguer quan es detecte un 
cas extrem de vulnerabilitat per part 
dels Serveis Socials municipals, així 
com la compra de material esportiu 
i/o quotes a les escoles esportives, 
en suport a l’oci saludable dels més 
necessitats.

Aportació
El primer edil ha agraït l’aportació 
que ajudarà a arribar a més famí-
lies en situació de vulnerabilitat que 
s’ha agreujat per la crisi de la Co-
vid-19, com ja advertira l’any passat. 
“La pandèmia s’ha acarnissat amb 
un gran nombre de famílies i per 
això, des de l’Ajuntament hem im-
plementat diverses línies d’ajudes 
encaminades a satisfer les neces-
sitats bàsiques i pal·liar situacions 
d’especial gravetat, tant en matèria 
d’alimentació com en educació”, ha 
explicat.

Redacció

amb 1.051.200,00 euros pressupos-
tats que també va ser debatut el di-
lluns i la partida del qual es destina 
a sufragar les despeses de personal i 
manteniment d’este espai.
  La construcció de l’estació 
s’emporta una part substancial del 
Pressupost, dotat este exercici amb 
499.430,00 euros, “un projecte his-
tòric i transcendental per al creixe-
ment demogràfic, econòmic i social 
del municipi”, segons va defensar 
l’alcalde Ramón Marí i les obres del 
qual culminaran enguany. Les in-
versions es redueixen respecte al 
passat, ascendint a 237.661,61 euros 
i on ressalta la creació d’una estàtua 
dedicada a Jaume I, treball que ha 
sigut encarregat a un artista local i 
dotat amb 15.000 euros que serà si-
tuada al voltant de la torre àrab.
  El compromís social s’accentua 
tenint en compte que la crisi sani-
tària continua present, esta àrea 
s’emporta 992.197,03 euros. A més, 
el programa ‘Albal Incluye’ manté 
la seua dotació en 210.000 euros, a 
causa de les situacions de vulnera-
bilitat que es van desprendre de la 
pandèmia, l’eina fonamental per 
a la contractació de persones des-
ocupades i altres prestacions com a 
alimentació i ajudes de lloguer per a 
famílies en risc d’exclusió.

Portaveu del govern local, María José Hernández Vila
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Quart de Poblet es el municipio 
de toda la Comunitat y el sexto 
de toda España que más dedica 
a gasto social por habitante. De 
esta forma, se sitúa por delante de 
la mayoría de las grandes ciuda-
des y capitales de provincia.
Esto significa, con los números en 
la mano, que es la localidad que 
más dinero reserva del presu-
puesto al bienestar y a la protec-
ción social de las personas, de las 
familias y de los colectivos más 
desfavorecidos. 
En 2020, 4.520.342,50 euros van 
directos a los servicios profe-
sionales de atención primaria, a 
las atenciones domiciliarias y al 
mantenimiento de los servicios 
sociales especializados, entre 
otros aspectos. La Residencia y 
Centro de Día, el Centro Ocupa-
cional, el Centro de Día de Meno-
res o la Vivienda Tutelada son un 
referente a nivel nacional.
Estas cifras conllevan a que, por 
cuarto año consecutivo, Quart de 
Poblet reciba el premio a la Exce-
lencia en Servicios Sociales que 
anualmente otorga la Asociación 
de Directoras y Gerentes de Ser-
vicios Sociales a las instituciones 
públicas por su labor y compro-
miso con los más desfavorecidos. 

Servicios sociales
La alcaldesa, Carmen Martínez, 
ha declarado que “trabajamos 
pensando que los Servicios So-
ciales deben estar a disposición 
de todos nuestros vecinos y ve-
cinas, porque, cualquiera, en un 
momento determinado, podemos 
pasar por una situación de nece-
sidad. Queremos que la ciudada-
nía perciba estos servicios como 
una herramienta más que el 
Ayuntamiento pone a para cuan-
do lo pudiera necesitar. Todos los 
equipos de gobierno de Quart de 
Poblet desde la democracia han 
priorizado la atención a las fami-
lias y a los colectivos vulnerables 
y hemos actuado, siempre, en la 
línea de desestigmatizar a las per-
sonas usuarias.” 

SERVICIOS SOCIALES
QUART DE POBLET, 
PRIMER MUNICIPIO DE 
LA COMUNIDAD QUE MÁS 
DINERO DESTINA A GASTO 
SOCIAL POR HABITANTE

Quart de Poblet afianza su 
modelo de neutralidad 
climática para frenar el 

cambio climático a través de un 
desarrollo urbano respetuoso al 
100% con el medioambiente y la 
reducción de la contaminación. 
Y es que el Ayuntamiento ha 
avanzado en la transición hacia 
una economía baja en carbono 
en todos los sectores y la eficien-
cia energética y de los recursos; 
la consolidación de la movilidad 
urbana sostenible y la conserva-
ción del medioambiente.
   De este modo, el municipio se 
ha convertido en pionero al cum-
plir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
ONU, y el Pacto Verde Europeo, 
con el que se impulsan acciones 
para ser el primer continente con 
neutralidad climática. En este 
sentido, los proyectos incluidos 
en la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrado, EDU-
SI, siguen las directrices de la 
Comisión Europea y la ONU para 
lograr una ciudad de futuro, más 
sostenible y eficiente a todos los 

niveles. Además, las actuaciones 
se han ideado para favorecer la 
transición ecológica sin impacto 
alguno sobre el clima.
  La reducción de emisiones de 
CO2 a la atmósfera es una me-
dida fundamental para frenar 
el calentamiento global. Para 
lograr este fin, la EDUSI plan-
tea acciones para disminuir el 
tráfico rodado por el municipio 
como el aparcamiento disua-
sorio Balcó del Turia y la colo-
cación de sensores inteligentes 
de estacionamiento libres en 
diversas calles. Con estos pro-
yectos, las personas conductoras 
disponen de espacios para dejar 
sus vehículos sin necesidad de 
recorrer el casco urbano y, ade-
más, se ahorra tiempo al volante 
de búsqueda de párking, lo que 
reduce la huella de carbono.
  Asimismo, la remodelación del 
barrio Río Turia, con la reurba-
nización de los viales Trafalgar, 
Villalba de Lugo, Crescencio 
Rodilla o Sagunto promueve los 
desplazamientos a pie con la 
ampliación de aceras, la crea-
ción de espacios agradables y de 
encuentro ciudadano, así como 

el aumento de las zonas verdes. 
En este sentido, la apuesta de 
nuevas zonas con vegetación 
contribuye a la preservación del 
medioambiente, ya que el arbo-
lado absorbe CO2.

Remodelación de calles
En cuanto a la eficiencia ener-
gética, la remodelación de calles 
ha conllevado la sustitución de 
luminarias por luces led de bajo 
consumo, que también se im-
plantan en los nuevos desarro-
llos urbanísticos. Por otro lado, 
Balcó del Turia contará con pa-
neles fotovoltaicos que abaste-
cerán a la infraestructura de una 
manera limpia y sostenible, sin 
impacto climático.
  Por último, el proyecto Smart 
City, Ciudad Inteligente Soste-
nible, plantea la implantación 
de tecnología para controlar a 
distancia servicios municipales 
como el riego o la iluminación, 
con la que se podrá saber a tiem-
po real las incidencias que sur-
jan y solucionarlas al instante. 
De este modo, se gestionarán los 
recursos de una manera eficien-
te y sostenible.

LA POBLACIÓN APUESTA POR LAS ZONAS VERDES, LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Quart de Poblet, municipio 
pionero en la reducción de 
emisiones contaminantes

Redacción

Zona  de juegos junto al río de Quart de Poblet

El Centre d’Informació Juvenil de 
Benetússer ha posat en marxa el 
programa ‘Corresponsals’ dirigit 
a joves del municipi majors de 14 
anys interessats a participar com 
a informadors de l’agenda socio-
educativa de la població. Aquesta 
setmana es va realitzar la primera 
reunió dels sis joves inscrits fins 
al moment, tres d’ells provinents 
de l’ESO i els altres tres de batxi-
llerat, per a establir les bases d’un 
projecte que busca crear una xar-
xa d’informadors en els centres 
de secundària per a educar a les 
noves generacions en la partici-
pació. D’aquesta manera, “podem 
conéixer de primera mà quines 
són les necessitats, propostes i 
preferències dels nostres joves per 
a projectar activitats que respon-
guen als seus gustos i interessos, al 
mateix temps que potenciem una 
comunicació horitzontal, de jove a 
jove, que augmentarà l’abast de les 
informacions”, informa el regidor 
de Joventut, Denis Madrid.
  Així, des de l’Ajuntament de Be-
netússer es busca millorar la so-
ciabilitat i el treball en grup, al ma-
teix temps que es facilita traslladar 
de manera directa totes aquelles 
informacions municipals que pu-
guen ser de l’interés dels joves, 
com és el cas d’activitats culturals 
o d’oci, beques, cursos formatius, 
concursos, convocatòries, etc.
  Al mateix temps, des de l’àrea de 
Joventut, s’exposaran tots els esde-
veniments i programes en marxa 
perquè siguen traslladats als cen-
tres de secundària.

CIJ
BENETÚSSER PRESENTA 
ALS SEUS CORRESPONSALS 
JUVENILS PER AL 2022

QUART DE POBLET
CELEBRA SAN ANTONIO ABAD 
CON LA BENDICIÓN DE MÁS DE 
350 ANIMALES  
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L’ARRIBADA DEL METRO ALS TRES MUNICIPIS DE L’HORTA SUD ESTÀ INCLOSA 
EN EL PLA DE MOBILITAT METROPOLITANA SOSTENIBLE DE L’ÀREA DE 

VALÈNCIA (PMOME), PRESENTAT PEL CONSELLER ARCADI ESPAÑA

La Generalitat anuncia el metro 
a Xirivella, Alaquàs i Aldaia

El conseller de Política Te-
rritorial, Obres Públiques 
i Mobilitat, Arcadi España, 

ha anunciat l’arribada del metro 
a Xirivella, Alaquàs i Aldaia. Una 
reivindicació històrica dels tres 
municipis de l’Horta Sud que su-
men un total de 100.000 habitants. 
Es tracta d’una nova línia, nume-
rada com a Línia 14, que connec-
tarà el Barri del Crist amb l’estació 

Marítim. 
  L’anunci s’ha realitzat durant la 
presentació del PMoMe, el Pla de 
Mobilitat Metropolitana Sosteni-
ble del Àrea de València. El pro-
jecte inicial contempla un total 
de set parades al servei de les tres 
localitats. Segons el primer plan-
tejament, la població de Xirivella 
disposarà de tres estacions al seu 
servei: una en el Barri de la Llum, 

una altra en el centre de la ciutat i 
una tercera en els barris de Mont 
de Pietat i Sant Ramón.
    Segons les previsions de la Con-
selleria, la Línia 14 queda condi-
cionada al desdoblament del túnel 
Colón-Xàtiva, que incrementarà 
la capacitat operativa de la xarxa 
de MetroValencia. L’execució del 
PMoMe comportarà una notable 
reducció en els temps de des-

Redacció

EL MERIDIANO L’HORTA   

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

INFORMACIÓ DE QUALITAT

Més de 8.000 seguidors Més de 4.200 seguidors

Els alcaldes s’han reunit diverses vegades amb el Conseller per a reclamar el servei

plaçament en el transport públic, 
segons anticipa la Generalitat. 
  Reducció que, en el cas de Xirive-
lla, Aldaia i Alaquàs, es xifra entre 
els 20 i els 30 minuts per a arri-
bar a les principals destinacions 
urbanes: el centre de València, 
l’Avinguda d’Aragó i el Campus de 
Tarongers.

Passarel·la de ciclovianants 
El PMoMe contempla també la 
construcció sobre el nou llit del 
Túria d’una passarel·la per a via-
nants i vehicles de mobilitat per-
sonal similar a la que s’està execu-
tant a l’altura del Barri de la Torre 
de València. Aquesta passarel·la 
facilitarà el trànsit ciclista entre 
Xirivella, Aldaia i Alaquàs i de to-
tes elles amb la ciutat de València. 
D’altra banda la Conselleria im-
pulsarà, en col·laboració amb el 
Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana, la implantació 
d’un carril Bus-VAO en l’A3, des de 
l’A7 fins al centre de València. Un 
carril reservat per a autobusos i 
vehicles d’alta ocupació, amb dues 
o més passatgers, que facilitarà el 
trànsit cap a la gran urbs. 

Posada en marxa de metroTRAM
El conseller Espanya s’ha referit 
també a la necessàries millores 
que cal introduir en les línies de 
Rodalia de Renfe, entre elles la C3 
que comparteixen Aldaia, Alaquàs 
i Xirivella. Després de sol·licitar al 
govern central el traspàs de la ges-
tió, la Generalitat preveu el desdo-
blament i electrificació de la via. 
   La reactivació de la C3 passa 
també, segons els plans de la Con-
selleria de Mobilitat, per la creació 
d’estacions intermodals que la 
connecten amb la futura línia de 
metro i el metroTRAM, un servei 
d’autobusos elèctrics d’alta capa-
citat en el qual el Consell invertirà 
400 milions d’euros i que unirà les 
tres localitats de l’Horta amb la 
gran ciutat..

Les associacions de comer-
ciants, Avema-Acoda Al-
daia, han realitzat el sor-

teig de Nadal de les 90 targetes, 
de 150 euros cadascuna, entre 
aquelles persones que van com-
prar esta temporada en algú dels 
seus comerços adherits.
  D’esta manera, connectats on-
line des del saló de plenaris de 
l’Ajuntament d’Aldaia, es van 
anunciar els 90 números agra-
ciats que podran consumir el 
seu xec als comerços del mu-
nicipi. Acte celebrat amb la 
presència de representants de 
les associacions de comerciants 
i el regidor de Comerç, Santiago 
Ruiz.
  Recorda que si eres una de les 
persones afortunades tens fins 
al 17 de gener per a comprovar i 
validar el teu cupó a www.com-
praldaia.com, i fins al 28 de fe-
brer per a gastar el saldo dispo-
nible de la targeta a més de 100 
comerços.

COMERÇ
ELS COMERÇOS D’ALDAIA 
REPARTIXEN 90 TARGETES 
DE 150 EUROS
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A TRAVÉS D’ESTE PROJECTE, FINANÇAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE LA 
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I QUE ASCENDEIX A 266.179 EUROS, 

S’HAN DUT A TERME MILLORES

Finalitza la millora integral 
del polígon de la Fillola

A través d’este projecte, fi-
nançat per l’Institut Valen-
cià de la Competitivitat Em-

presarial (IVACE) i que ascendeix 
a 266.179 euros, s’han dut a terme 
millores com l’ordenació del tràn-
sit i la seua senyalització horitzon-
tal i vertical, l’asfaltat de gran part 
de la zona, serveis contra incendis, 
la implantació d’infraestructura 
per a la fibra òptica i d’un sistema 
de vigilància connectat a la Policia 
Local, noves marquesines en les 
parades d’autobús, la renovació 
de l’enllumenat públic i la seua 

Redacció eficiència, així com actuacions de 
millora de la mobilitat urbana i de 
l’entorn vegetal
  L’Ajuntament d’Aldaia manté la 
seua aposta per les inversions en 
la localitat, en el nucli urbà, però 
també en la zona de polígons. En 
este cas, el polígon industrial de 
la Fillola, en el límit entre Aldaia 
i Xirivella, ha rebut una reforma 
integral i contempla millores en 
múltiples aspectes. La regidora 
d’Urbanisme, Mónica Trujillo, 
assenyala que “apostem per po-
tenciar el nivell d’inversions en 
el municipi, i a més d’en la po-

blació, progressivament anirem 
implantant també millores en els 
polígons, que són els centres on es 
creen les oportunitats. Ara comen-
cem per la Fillola, i a poc a poc ho 
estendrem a la resta de zones”.   
Així, en primer lloc s’habilitat la 
infraestructura necessària per a 
poder instal·lar la xarxa fibra òp-
tica. Segons el regidor d’Empresa 
i zones industrials, Francisco de 
la Torre, “volem potenciar la ve-
locitat de les telecomunicacions 
en este lloc, generant noves opor-
tunitats i propiciant un desenvo-
lupament econòmic superior a 

Obres de millora al polígon

l’actual per a les diferents empre-
ses, actuals o futures”.

Noves marquesines
La xarxa de carril bici també es 
veurà beneficiada amb la seua 
prolongació i amb accés des dels 
nuclis urbans d’Aldaia, Alaquàs, 
Torrent i Xirivella, dotat de mesu-
res de seguretat viària i senyalit-
zació adequada d’alta durabilitat. 
Així mateix, s’han instal·lat noves 
marquesines amb informació en 
temps real del temps d’arribada 
i l’app corresponent. Amb este 
equipament, els usuaris suporta-
ran millor les inclemències me-
teorològiques i principalment, 
disposaran d’informació actualit-
zada, del temps d’espera i incidèn-
cies o podran planificar els seus 
trajectes.

Millora d’enllumenat públic
S’han instal·lat lluminàries amb 
tecnologia LED, amb el que es mi-
norarà el cost energètic actual, i la 
contaminació lumínica es reduirà 
a la mínima expressió i les emis-
sions de CO₂ també disminuiran.   
Vigilancia connectada a la Policía 
Local
La instal·lació d’un sistema de 
telecontrol és un altre dels punts 
forts d’este pla de millora. Este 
mecanisme, que estarà connectat 
a la Policia Local, permetrà rebre 
informació i dirigir accions dis-
suasives. Així, la informació que 
es rebrà vindrà determinada per la 
instal·lació de diverses cambres en 
els diferents accessos al polígon, 
disposant de les matrícules dels 
vehicles, amb el que es podrà rea-
litzar un seguiment i visualització 
puntual en el supòsit d’alguna in-
cidència. Tota la informació reco-
llida per estes cambres, serà tras-
lladada al centre de control situat 
en les dependències de la Policia 
Local.

Preses d’aigua contra incendis
Amb independència dels sistemes 

de protecció contra incendis dels 
quals dispose cadascuna de les 
indústries que s’allotgen en esta 
zona industrial, una de les millo-
res prioritàries ha sigut la dispo-
sició d’unes preses d’aigua ade-
quades a les necessitats actuals 
i instal·lades en les xarxes que 
conformen l’anell del polígon i el 
diàmetre del qual és major, amb 
l’objectiu que els bombers puguen 
utilitzar-les davant una situació 
d’incendi.   Ampliació de les zo-
nes verdes
  En el polígon de la Fillola exis-
tixen diverses franges que ja van 
ser, a l’origen, concebudes per a 
dotació de zona verda. No obs-
tant això, algunes d’estes zones no 
disposen actualment de mantell 
vegetal, arbratge o plantes. Així, 
tota la línia confrontant amb la 
carretera CV-403 disposarà de ve-
getació a mitjana altura que aïlle 
al polígon de la via de circulació, 
amb espècies alternades en fun-
ció de la seua època de floració 
que garantiran que esta pantalla 
de barrera vegetal, mantinga un 
colorit continu.

Millora viària
Tenint en compte el gran nombre 
de vehicles pesants que circulen 
per este nucli industrial cada dia, 
els nous vials estan compostos 
d’una capa de rodadura especial 
per al trànsit d’esta mena de ve-
hicles, adequant a més les zones 
d’aparcament externes per a per-
metre així una millor reordenació 
del trànsit.   Els accessos i esque-
ma de la xarxa viària, es mantenen 
i la zona d’aparcament quedarà 
repintada. Amb les actuacions 
previstes, es millorarà la circulació 
dels vehicles i es reduirà la sonori-
tat provocada per trànsit rodat. A 
més, s’ha ordenat l’estacionament 
dels vehicles, a més d’incloure 
mòduls d’informació viària i 
mapa del polígon industrial que 
condicionen la circulació i ubica-
ció dels usuaris. 

El TAMA d’Aldaia presenta 
la nova programació 

El 21 de gener el TAMA rebrà 
una proposta a càrrec de 
Russafa Escènica que unix 

damunt de l’escenari actors, ac-

trius, escenografia, accions dra-
màtiques i públic, i que forma 
part del Festival de Tardor. A les 
19.00 h la cia Bravas obrirà este 

Nombroses propostes culturals

cicle amb una peça performativa 
al hall del teatre, a continuació la 
cia Lia Herbor ens farà qüestio-
nar-nos si realment el temps ens 
ajuda a oblidar amb ‘LA CASITA’, 
i la cia Encara no té nom Pro-
duccions conclourà descobrint-
nos les dificultats que sorgixen a 
l’hora de crear un espectacle.
  El divendres 28, també a les 
19.00 h, l’aldaier Roberto Hoyo, 
amb la seua plataforma artística 
‘Leamok’, ens traurà una versió 
molt lliure i actualitzada al nos-
tre temps del clàssic Hamlet.
La cia Ring de Teatro oferirà el 
pròxim dia 4 de febrer un espec-
tacle de dansa amb l’actuació 
de Christine Cloux, que mos-
tra l’evolució i maduresa d’una 
ballarina per damunt de l’edat 
i del pas del temps. Mentre que 
el divendres 11 PÉREZ&DISLA 
tornarà a pujar a l’escenari del 
TAMA per a presentar-nos la 
seua funció ‘BRINDIS’.

Teatre, dansa i música
El 18 de febrer l’obra teatral 
‘L’abraçada dels cucs’, interpre-
tada per Paula Llorens i Sergio 
Caballero, que mostra com po-
den convertir-se en còmplices 
dues persones molt diferents. El 
diumenge 20, Bambalina Tea-
tre celebrarà els seus 40 anys 
d’història amb ‘CU-CU’, un es-
pectacle familiar ple d’humor.
  OtraDanza oferirà el divendres 
25 ‘La mort i la donzella’, dirigit 
per Asun Noales amb la produc-
ció de l’Institut Valencià de Cul-
tura. Una funció guanyadora del 
millor espectacle de dansa dels 
Premis Max 2021 i guardonada 
als Premis de les Arts Escèniques 
Valencianes 2021.
  El mes de març començarà amb 
una visita guiada en la qual co-
néixer tots els racons i secrets 
del TAMA, i continuarà amb les 
acrobàcies, equilibris i dansa de 
Patricia Pardo en l’espectacle 

‘Madonna’ el pròxim divendres 
25. 
  El dia 26 es retrà homenatge a 
diverses dones del món de la 
música amb el concert ‘Dones 
compositores del segle XIX i XX’, 
a càrrec d’Isabel Marí, contralt, i 
de Fernando Taberner, al piano.

XVI Lliga d’Improvisació 

Un any més, el Teatre del Mer-
cat serà l’escenari d’esta nova 
edició, dirigida i organitzada 
pel col·lectiu IMPROU, amb la 
col·laboració de l’Escola Muni-
cipal de Teatre d’Aldaia (EMTA), 
que tindrà lloc tots els dissab-
tes entre el 22 de gener i el 5 de 
març, a les 19.00 h. 
  Una lliga que conclourà el dis-
sabte 12 de març en un encon-
tre final ple d’emocions i moltes 
sorpreses. A més, els divendres 
4, 11 i 18 de febrer, a les 22.30 h, 
tindrem la Lliga de Joves Talents.

LA PROGRAMACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE COMPTA 
AMB CONCERTS, OBRES DE TEATRE I DANSA, AIXÍ 

COM UNA LLIGA D’IMPROVISACIÓ 
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Curs públic i gratuït per a apren-
dre a utilitzar l’aplicació mòbil 
del Portal d’Ocupació de Massa-
nassa. Des de Reforça Massanas-
sa, s’ha preparat un taller amb un 
programa complet amb caràcter 
públic, presencial i gratuït, que té 
com a objectiu ensenyar les eines 
principals d’ús de la nova aplica-
ció mòbil del Portal d’Ocupació 
de Massanassa. Es realitzarà el 
dilluns 7 de febrer amb horari de 
10:00 a 12:00 hores en l’Alqueria 
de Sòria, 15.  El programa tractarà 
els següents conceptes fonamen-
tals: Com descarregar l’aplicació 
mòbil, com entrar amb l’usuari 
creat, actualització de dades de 
l’aplicació mòbil, com renovar la 
demanda d’ocupació, com apun-
tar-se en les ofertes publicades.
  Un pas més contra la bretxa 
digital que pretén oferir vies 
d’aprenentatge i cobrir les neces-
sitats de la població que presente 
dificultats en el seu ús digital. 
  El taller està dirigit a persones 
empadronades a Massanassa i 
s’establiran grups de 5 a 8 perso-
nes. 
  Les inscripcions poden fer-se te-
lefonant al 96 125 15 33 o a través 
de l’enllaç corresponent del Por-
tal d’Ocupació Municipal. 

MASSANASSA

TALLER PÚBLIC I GRATUÏT DE 
L’ÚS DE LA APP ‘REFORÇA 
MASSANASSA’

Obres de millora en el 
Polígon Industrial Nord 

de Sedaví

El comiat de l’any 2021 ha por-
tat amb si la finalització de les 
obres de millora que s’han re-

alitzat durant l’última part d’aquest 
any en el polígon industrial Nord 
del municipi, impulsades des de 
la Regidoria d’Urbanisme, Serveis 
Generals i Comerç de l’Ajuntament 
de Sedaví, i subvencionades per 
l’Institut Valencià de Competitivi-
tat Empresarial (IVACE).
  L’IVACE, organisme, integrat dins 
de la Conselleria d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball de la Generalitat Valencia-
na, ha subvencionat una mica més 
del 80% dels costos que han supo-
sat aquestes intervencions, dins de 
la campanya d’ajudes denominada 
“Millora, Modernització i Dotació 
d’Infraestructures i Serveis en Po-
lígons, Àrees Industrials i Enclava-
ments Tecnològics 2021”
  En concret, aquestes obres han 
consistit en dues actuacions: d’una 
banda, la repavimentació i pintat 
de la senyalització horitzontal del 
carrer Assagador de la Torre i, per 
una altra, la reparació de diversos 
trams de voreres i nombrosos es-
cocells dels carrers Sol, Séquia de 
Calvera, Pintor Sabater, Murta i la 
pròpia Assagador de la Torre, que 
estaven seriosament afectats per 
les arrels d’alguns arbres (les arrels 
havien afectat fins i tot canalitza-
cions elèctriques i hidràuliques, 
amb seriós risc d’ocasionar danys 
majors en un futur). Aquests ar-
bres, a més, ocasionaven proble-
mes en les naus pròximes i per tot 
això han hagut de ser substituïts 
per altres espècies més adaptades 
a l’entorn urbà amb un creixement 

més contingut (“Citrus aurantium” 
o taronger amarg) de fulla perenne. 
També s’ha optat per ampliar les 
dimensions dels escocells intervin-
guts per a evitar futures afeccions 
a les voreres per arrels, i amb això 
s’ha aconseguit, a més, conservar el 
conjunt d’una vintena d’exemplars 
de Celtis australis (llidoners) al 
llarg dels carrers Sol, Séquia de Cal-
vera i Pintor Sabater.
  
Aquestes actuacions han suposat 
una millora notable de la segure-
tat viària per als usuaris d’una dels 
carrers més transitats del polígon 
com és Assagador de la Torre, així 
com la millora de la mobilitat per a 
les persones especialment al llarg 
del carrer de la Murta, que forma 
part de l’itinerari que segueixen 
molts vianants fins a algunes de les 
parades d’autobús que connecten 
el municipi amb València.

Redacció

Catarroja aprova una 
ordenança del cementeri 

municipal 
S’ACTUALITZEN PREUS DELS NÍNXOLS I COLUMBARIS 

I OPTIMITZA L’ESPAI DEL RECINTE

L’ordenança, aprovada per una-
nimitat en l’anterior ple, ac-
tualitza preus dels nínxols i 

columbaris i optimitza l’espai del re-
cinte Catarroja, 11 de gener de 2021. 
L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat 
en el passat ple una nova ordenança 
municipal que implica una moder-
nització en la gestió del cementeri. En 
aquesta nova normativa, a més d’una 
actualització dels preus dels nínxols i 
els columbaris, es fomentarà la reuti-
lització dels espais ja construïts per a 
maximitzar recursos, així com actua-
cions noves com la celebració de ceri-
mònies civils en cas de ser requerides 
per les famílias.
    “Els objectius d’aquesta modificació 
de l’ordenança fiscal són d’una banda, 
actualitzar preus i corregir determina-
des disfuncions, mentre que per un al-
tre, pretenem afegir o modificar qües-
tions que fins ara estaven absents, 
com el dipòsit de les cendres en nous 
espais que habilitarem en el futur i, 
fonamentalment, establir les bases 
per a un canvi de model en els serveis 
funeraris que ofereix l’Ajuntament de 
Catarroja”, explica Xavi Bellot, regidor 
de Cementeri.

   D’aquesta manera, en la nova orde-
nança s’han establit uns preus espe-
cífics per a les unitats d’enterrament 
situades a la zona antiga del cemente-
ri, amb l’objectiu d’augmentar la seua 
demanda i, a la fi, reduir la necessitat 
de construcció de nous nínxols grà-
cies a la reutilització dels vells. Aques-
ta mesura anirà acompanyada d’un 
treball administratiu en paral·lel per 
a regularitzar la situació de les con-
cessions i permetre l’alliberament 
d’aquelles unitats que han quedat 
abandonades. També es retallaran les 
diferències de preu entre els nínxols 
que variaven substancialment depe-
nent de la fila en la qual estigueren 
situats. Finalment, en aquest sentit, es 
rebaixarà un 20% el cost dels colum-
baris per a incentivar el seu ús.
A més de la nova taula de preus per a 
les unitats d’enterrament de la zona 
històrica, s’afegix un preu per al ves-
sament de cendres. L’Ajuntament té 
previst habilitar un espai per a això 
dins de l’actual recinte com en el te-
rreny que s’haurà de reservar dins del 
nou PGOU. Està prevista una taxa per 
a aquest efecte així com la ubicació 
d’una placa recordatòria amb el nom 
de la persona difunta.

Redacció

Arriba el ‘Passaport Lector’ 
a Paiporta

La Biblioteca Pública de Pai-
porta ha posat en marxa el 
seu ‘Passaport Lector’ en-

tre l’alumnat a partir de Primària 
dels centres educatius paiportins. 
   Es tracta d’un viatge lector a 
través de reptes mensuals que vi-
sibilitzen la lectura i fomenten el 
llibre  entre la població escolar.

 La iniciativa, que es desenvolu-
parà al llarg de tot aquest curs, 
planteja un total de cinc rep-
tes lectors que s’allargaran fins 
al mes de maig. El primer repte 
de l’any es durà a terme al llarg 
d’aquest mateix mes de gener. El 
passaport s’estrenarà amb la pro-
posta ‘llibres a la carta’, on menuts 

L’alcaldessa de Paiporta en la biblioteca

Cementeri de Catarroja

i menudes podran triar qualsevol 
llibre de la Biblioteca Pública que 
tinga la cuina, el menjar i la casa 
com a protagonista. 
   “El Passaport Lector enriqueix al 
nostre alumnat més jove a molts 
nivells, ja que no només fomen-
tem l’hàbit lector, sinó que també 
despertem la seua imaginació i 
creativitat. En tractar-se de reptes 
molt oberts els donem l’ocasió de 
fer associacions entre temàtiques 
i llibres que potser mai se’ns ha-
gueren ocorregut a les persones 
adultes”. 
   Prop de 1.000 xiquets i xique-
tes a partir del cicle de Primària 
de set centres escolars paiport-
ins s’han sumat a la iniciativa del 
‘Passaport Lector’: L’IES La Sénia, 
els CEIPs L’Horta, Jaume I, Ausiàs 
March, Lluís Vives, Rosa Serrano 
i el Col·legi La Inmaculada. Tots 
els i les participants rebran un 
passaport de lectura.

Calendari il·lustrat amb 
esportistes paiportines 
destacades

L’Ajuntament de Paiporta 
ha editat, a iniciativa de 
l’Agència de Promoció del 

Valencià AVIVA i la Regidoria 
d’Esports, un calendari de 2022 
il·lustrat amb imatges de les es-
portistes paiportines més desta-
cades. 
La iniciativa pretén visibilitzar 
l’esport femení de Paiporta com 
una forma de reivindicar el pa-
per de les dones en la societat en 
general i en el món de l’esport 
en particular, per a avançar cap 
a la igualtat en tots els àmbits de 
la vida.
Les imatges, obra de l’artista 
valenciana Sara Bellés, corres-

ponen a algunes de les dones 
esportistes de Paiporta més re-
llevants de l’últim any i, també, 
al llarg de la història recent. Els 
calendaris s’estan repartint pels 
centres educatius i els clubs i 
entitats esportives de la localitat
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Paterna millora les instal·lacions 
dels seus centres educatius amb 
més d’una vintena d’actuacions 

LES OBRES S’HAN REALITZAT A TRAVÉS DE L’EMPRESA PÚBLICA GESPA

L’Ajuntament de Paterna, 
a través de l’empresa mu-
nicipal Gestió i Serveis de 

Paterna (GESPA), ha dut a terme 
prop d’una vintena d’actuacions 
de manteniment en diversos cen-
tres educatius de la ciutat durant 
les vacances escolars de Nadal, 
que també s’han aprofitat per a 
realitzar la revisió dels sistemes 
de calefacció i pluvials de tots els 
centres educatius.
  Referent a això, tant la Tinenta 
Alcalde de Seguretat, Núria Cam-
pos com el regidor d’Atenció a la 
Infància i Educació, David For-
tea han destacat “la importància 
d’aprofitar aquests períodes fes-
tius per a posar a punt els nostres 
centres educatius, ja que perme-
ten a les brigades d’obres treballar 
sense suposar una molèstia per a 
professors i escolars”.
  Entre les diferents actuacions re-
alitzades, en el col·legi La Coma 
s’han canviat els lavabos d’un dels 

banys d’Infantil, a la Font s’ha 
reparat la pèrgola de fusta i en el 
Torre de Paterna s’han col·locat 
nous desguassos en superfície.
  De la mateixa manera, en el 
col·legi El Parc s’han instal·lat 
nous sistemes de calefacció a 
les aules d’infantil mentre que 
en el centre Clara Campoa-
mor han començat les labors 
d’impermeabilització de la cober-
ta de l’edifici de direcció.
  Per part seua, en el col·legi Jaume 
I s’ha executat una nova formigo-

nada de la rampa d’accés, s’ha dut 
a terme l’anivellat i farcit de di-
verses zones deteriorades del pati 
d’infantil i s’han abrillantat els 
sòls.
  “Des de l’àrea d’Educació, 
en coordinació amb l’Àrea 

d’Infraestructures i amb l’empresa 
pública, continuarem millorant 
els nostres col·legis perquè els es-
colars de Paterna puguen gaudir 
d’uns llocs més segurs i accessi-
bles”, ha assegurat Fortea.

Redacció

Treballs d’obra, pintura, 
electricitat i lampisteria 

Retiren 14.400 quilos 
d’enderrocs a La Coma 

L’Ajuntament de Paterna, a 
través dels Serveis de Neteja 
Municipals, ha retirat 14.400 

quilos d’enderrocs i estris durant 
2021 mitjançant els diferents ope-
ratius especials de neteja que rea-
litza periòdicament i que se sumen 
a la resta d’actuacions de neteja or-
dinàries que es duen a terme per a 
mantindre el barri net i a l’actuació 
de neteja exhaustiva que el consis-
tori realitza anualment en cada ba-
rri de la ciutat.
  Tal com ha explicat la regidora 
de Serveis i Neteja, Merche Nava-
rro, “aquestes actuacions extraor-
dinàries de neteja han permés 
recollir quasi 14 tones d’enderrocs 
i estris en zones enjardinades i es-
pais de la via pública situats, princi-
palment, en els voltants de la Plaça 
de La Yesa i als carrers Carcaixent, 

Silla, Xirivella, Alboraia i Llaurí”.   
Referent a això, la regidora Nava-
rro també ha destacat que “des que 
es posara en marxa a principis de 
2021 la campanya municipal ‘La 
Coma, barri net. Comptem amb 
tu’ per a conscienciar a la ciutada-
nia sobre la importància de la seua 
col·laboració per a mantindre el 
barri net, s’ha observat una reduc-
ció en el volum d’abocaments en 
els espais públics”.
  En aquest sentit, Navarro ha po-
sat en valor “la millora de la imatge 
del barri i la major conscienciació 
col·lectiva sobre el correcte depòsit 
dels residus, uns hàbits que hem 
aconseguit gràcies als cartells dis-
suasius i a la campanya en la qual 
han col·laborat diverses associa-
cions com l’Associació de Veïns de 
la Coma, Jovesólides, Fundació Se-
cretariat Gitano i Cáritas La Coma”.

Redacció

Campanya de neteja

Meliana

La Pobla de 
Farnals

Massalfassar
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LA MILLOR INFORMACIÓ LA TROBARÀS SEMPRE EN

I N F O R M A C I Ó  D E  Q U A L I T A T

Tots els dies en
www.elmeridiano.es

i també en el nostre
periòdic gratuït imprés
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PLAYAS DEL NORD: “ABIERTAS TODO EL AÑO”

Texto y fotos: Redacción

EL LITORAL NORTE VALENCIANO, CON SUS PLAYAS DE PUÇOL, EL PUIG, SAPLAYA 
O LA POBLA DE FARNALS Y LA PATACONA, SON AHORA ,Y  MÁS DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19, LUGARES PARA VIVIR TODO EL AÑO

dades tales como Meliana, Almàs-
sera, Foios o Museros compraron 
su segunda vivienda. Una segunda 
vivienda en la Pobla de Farnals, El 
Puig, Puçol o Saplaya por ejemplo, 
que hoy por hoy y para muchos de 
ellos es ya una primera vivienda.

En aquellos años los apartamentos 
de estas playas reventaban el tu-
rismo con vecinos de localidades 
cercanas.  Pero solo pasaba los me-
ses de julio y agosto. Era entonces 
cuando el litoral de l´Horta Nord se 
triplicaba. Después todo era paz. 

Ahora, las familias, las parejas, los 
amigos tiran de la playa todo el 
año. Es para ellos “una forma de 
vida más saludable y en donde se 
gana en calidad de vida”. Es el caso 
de muchas familias que decidieron 
reformar estos espacios, hacerlos 
más modernos, más accesibles, 
formar parte del club de tenis y 
de la comunidad de vecinos, y así 
poco a poco fue como muchas fa-
milias se fueron acostumbrando 
a un tipo de vida más “mediterrá-

neo“ si cabe  pasando allí  los fines 
de semana y escapar del munda-
nal ruido de la ciudad o localidad  
donde vivían y poder ante todo 
relajarse”. 

Poco a poco este modo de vida se 
ha ido imponiendo en el territo-
rio norte y ahora por ahora y con 
la puesta en escena de la pande-
mia Covid-19 cada vez son más los 
vecinos que deciden apostar por 
comprar un inmueble y vivir todo 
el año cerca del mar y cerca del 
ronroneo de las olas y de la tran-
quilidad de un paseo en las horas 
que atardece. 

‘Boom’ inmobiliario de verano
Ahora después de aquel boom in-
mobiliario de apartamentos en 
los años 80, cientos de vecinos de 
Meliana, Foios, Museros, Albalat o 
Moncada apostaron por comprar 
apartamentos y ellos son preci-
samente los que ahora, 20 años 
después, apuestan por vivir todo 
el año.

Los diversos ayuntamientos de 
estos municipios además han ido 
adaptándose a las necesidades de 
estos “neovecinos” que quieren 
disfrutar de actividades lúdicas, de 
deporte en las canchas de tenis o 
en las piscinas. 

Ahora los vecinos se apuntan a 
pasear, a ir a reuniones vecinales 
a disfrutar de cenas y comidas y 
compras en locales en la playa y los 
ayuntamientos se han adaptado.

En la Pobla encontramos todos los 
domingos ‘Art a la mar’ el mercado 
de la playa que tiene, además, una 
feria para los más pequeños todo 
el año. También realizan concier-
tos y actividades lúdicas y los veci-
nos de estas playas tienen cada vez 
más comercio cercano, más soste-
nibilidad y más recursos como, por 
ejemplo, los paseos en bicicleta.

Saplaya tiene tiendas ambulantes 
en su paseo gran parte del año y 
cuenta con su modelo de comercio 
y restauración que la hacen úni-

Seguramente alguna vez en la 
vida se han preguntado como 
seria aquello de vivir todo el 

año en la playa. Da igual que el 
apartamento esté en primera línea 
de playa que en séptima, pero cer-
quita de las olas los doce meses. 
Ver amanecer, aprovechar los pa-
seos matutinos o vespertinos con 
la brisa del mar acariciando la piel 
los 365 días del año. 

Eso hace 20 años era prácticamen-
te impensable en l´Horta. Solo 
algunos afortunados tenían una 
primera vivienda que conllevaba 
escrita en su hipoteca desde su 
balcón las mejores puestas del sol. 

Ahora, como sabemos, los tiempos 
han cambiado, las playas se han 
hecho más largas, más accesibles, 
con más banderas azules, más vi-
sitadas; cuentan con un abanico 
enorme de restauración, activida-
des todo el año…ahora nada im-
porta si llueve aun estando miran-
do la playa. La necesidad de una 
buena salud y un mejor bienestar 
desde enero a enero es posible 
cada vez más.  ¿Y Por qué?
 
A lo largo de los años solo un pe-
queño porcentaje de la población 
de municipios que cuentan con 
litoral podían hacerlo; solo por el 
simple hecho de haber nacido por 
ejemplo en la playa de La Pobla de 
Farnals (el segundo núcleo de la 
localidad).

Debemos de remontarnos a la 
explosión de la construcción de 
apartamentos allá por los años 80 
en l´Horta. Aquellos años nostál-
gicos donde los vecinos de locali-

de mar

ca. También el Puig y Puçol han 
ampliado actividades deportivas 
y lúdicas para todas las edades y 
se han abierto en los últimos años 
nuevos locales a primera línea, la 
gran mayoría de restauración en 
especialidades de platos valencia-
nos.

Servicio de autobús
Además, el municipio de La Pobla 
de Farnals, según afirman desde 
el consistorio, tiene desde 2017 
“un bus todo el año accesible para 
cualquier persona; recoge a jóve-
nes que viven en la playa y los lleva 
al colegio o al instituto de la loca-
lidad. Este servicio es muy impor-
tante y es gratuito porque conec-
tamos pueblo y playa, y cada vez 
son más los que apuestan por estar 
aquí todo el año y largos findes de 
semana”.

La Pobla ha construido, además, 
un carril bici para unir, si cabe to-
davía más, ambos núcleos. Desde 
el ayuntamiento manifiestan que 
hay empadronados alrededor de 
2000 vecinos, pero en verano pue-
de llegar a 50.000. El servicio de 
bus tiene según la temporada, más 
o menos regularidad en horarios 
en verano mucha más pero el resto 
del año funciona con normalidad”. 

Es cierto que los municipios de li-
toral de l´Horta Nord han detecta-
do en los últimos años y sobre todo 
después de la pandemia una deci-
sión de vivir cerca de la playa y un 
aumento significativo de vecinos 
nuevos. Los consistorios apues-
tan cada día más por hacer que la 
playa se disfrute en l´Horta los 365 
días del año, 24 horas al día.

Paseo marítimo de La Pobla de Farnals Alboraya realiza actividades en la playa durante todo el año. Imagen de la Patacona estas navidades.
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L’Ajuntament de Massama-
grell, a través de la Regidoria 
de Normalització Lingüísti-

ca, ha preparat al llarg del mes de 
desembre la campanya de Rebai-
xes i descomptes, dins la campan-
ya de Nadal-Reis. En ella s’ha fet 
la distribució de la segona tanda 
de cartells i etiquetes per als es-
tabliments i comerços de Massa-
magrell que facen promocions o 
rebaixes per al mes de gener.
  Els cartells, horitzontals i verti-
cals, de ‘Rebaixes i descomptes’ 
estan pensats per a ser penjats als 
aparadors de les botigues per a 
anunciar que arriben les rebaixes 
i els descomptes. A més, també 
s’han repartit etiquetes indicado-
res del preu ‘abans i ara’, perquè 
les botigues puguen posar-les a 
les peces de roba o als productes 
susceptibles.
  “Hem distribuït el material per-
què siga penjat en els establi-
ments del voltant dels 30 negocis 
del poble que fan habitualment 

descomptes, i ajudar així a promo-
cionar les rebaixes dels seus pro-
ductes”, ha assenyalat l’alcalde de 
Massamagrell, Paco Gómez.

Compres
“Si comptem aquest, enguany se 
n’han fet dos repartiments; el que 
férem per juny, per a la campanya 
d’estiu, i el segon per a la campan-
ya de desembre-gener”, explica la 
regidora de Normalització Lin-
güística, Araceli Munera.
  Aquesta campanya s’ha gestio-
nat des d’AVIVA Massamagrell, 
l’oficina de promoció del valencià 
de l’Ajuntament de Massamagrell, 
mitjançant la qual s’ha col·laborat 
amb el teixit comercial proporcio-
nant la llengua valenciana.

AQUESTA CAMPANYA S’HA GESTIONAT DES D’AVIVA, 
L’OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Massamagrell ajuda 
a promocionar les 
rebaixes i descomptes 
dels seus comerços

Redacción

Massamagrell ha rebut el 
punt mòbil de Labora, 
un autobús equipat i 

adaptat com a oficina ‘Espai La-
bora’ en el que persones especia-
litzades ofereixen ajuda a la ciu-
tadania. Durant dos dies ha estat 
situat al carrer del Sol al costat del 
passeig Rei En Jaume en horari de  
10 a 18 hores per a atendre dubtes 
i realitzar qualsevol gestió o tràmit 
de les veïns i veïns que ho reque-
risquen, es troben en situació de 
desocupació o no.
  Allí van poder rebre informació 
sobre alguns serveis de Labora 
com buscar treball o formació, re-
novar la targeta de desocupació, 
crear un currículum o aprendre a 
utilitzar les diferents aplicacions, 

entre altres coses.
  L’alcalde de Massamagrell i re-
gidor d’Ocupació, Paco Gómez, 
que ha acudit a aquest punt mòbil 
aquest mateix matí, ha manifestat 
que “és una oportunitat perquè la 
ciutadania del poble tinga un ac-
cés més fàcil i puga rebre assesso-
rament laboral i formatiu especia-
litzat sense haver de desplaçar-se 
fins al Espai Labora situat a Me-
liana”. Per a rebre aquest servei, 
l’Agència de Desenvolupament 
Local de Massamagrell, es va ad-
herir al conveni de col·laboració 
entre la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies i Labora 
per al desenvolupament i posada 
en marxa d’aquests punts ‘*Espai 
Labora’ mòbils en la Comunitat 
Valenciana.

Massamagrell rep el punt mòbil 
d’assessorament d’ocupació 
i formació de Labora

Redacción

Després del Nadal, Massamagrell 
dona inici a una nova temporada 
d’escènics amb diferents repre-
sentacions teatrals que tindran 
lloc durant els pròxims mesos.
Actors coneguts com a Emilio Gu-
tiérrez Caba, Luis Santana i José 
Sacristán trepitjaran l’espai escè-
nic del Centre Cultural per a re-
presentar les seues últimes obres.
Els veïns i veïnes de Massamagrell 
podran gaudir de les següents 
obres aptes tant per a públic ju-
venil com adult: “L’abraçada dels 
cucs”, el 13 de febrer per 6 euros; 
“La teua mà en la meua”, el 12 de 
març per 6 euros; “Senyora de roig 
sobre fons gris”, el 9 d’abril per 
10 euros; i “Eclipsi total”, el 14 de 
maig per 6 euros.

Abonaments per al teatre
Per a aquells i aquelles interes-
sades a acudir a diverses de les 
representacions s’ha decidit ha-
bilitar la compra de dos abona-
ments. El primer Bono de Fidelitat 
Escènica, que ja està a la venda, 
comprén pel preu de 10 euros els 
espectacles de gener i febrer, “Dei-
xeu-me l’esperança” i “L’abraçada 
dels cucs”. El segon abasta les 
obres de març, abril i maig, “La 
teua mà en la meua”, “Senyora de 
roig sobre fons gris” i “Eclipsi To-
tal” pel preu de 16 euros.
  L’alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha declarat que “amb 
aquesta iniciativa potenciem la 
cultura en el municipi a preus rao-
nables perquè tots els veïns i veï-
nes que així ho desitgen puguen 
accedir fàcilment”.

Actors i actrius
Per part seua, la regidora de Cul-
tura, Araceli Munera, ho ha quali-
ficat de “una nova oportunitat per 
a gaudir d’actors i actrius de gran 
nivell” i ha assegurat que “és una 
mostra que el teatre és un oci com-
pletament segur en aquests temps 
de pandèmia”.
Les entrades per a les obres de ge-
ner i febrer ja es poden adquirir 
en consergeria del Centre Cultu-
ral, els dies laborables de dilluns 
a divendres d’11.00 h a 14.00 h i 
de 18.00 h a 20.30 h, i mitja hora 
abans de l’espectacle. 

CULTURA
COMENÇA LA PROGRAMACIÓ 
TEATRAL A MASSAMAGRELL

Massamagrell posa en marxa 
el III Pla Municipal d’Igualtat

L’Ajuntament de Massamagrell 
acaba de posar en marxa el III 
Pla Municipal d’Igualtat. Un 

nou pla que, amb l’àmplia experièn-
cia que ha adquirit el municipi en 
matèria d’igualtat els darrers anys, té 
l’ambició de ser més madur i inno-
vador. I aquesta innovació la veiem a 
través de projectes integrals de base 
participativa, en què s’han implicat 
diferents grups socials i diverses àrees 
municipals.

  D’aquesta manera, cada any es pro-
posarà l’execució de cinc macropro-
jectes que intentaran comprendre 
diferents aspectes relacionats amb la 
igualtat: sensibilització, participació, 
violència de gènere, joventut i àmbit 
laboral, entre d’altres. Per tant, les ac-
cions individuals han estat substituï-
des per projectes més transversals.
  El diagnòstic previ per elaborar el pla 
ha constat de tres parts. La primera, 
una anàlisi de dades estadístiques 
sobre qüestions municipals com les 

Redacció

laborals o les de conciliació. La se-
gona, un qüestionari a la població 
que abraça aquestes qüestions a més 
d’altres temes com ara urbanisme, 
mobilitat o violència de gènere. I la 
tercera, reunions amb diferents grups 
clau de la ciutadania, com ara asso-
ciacions de veïns i veïnes, associa-
cions de dones o escoltes. A més, tam-
bé s’han mantingut reunions amb 

diferents grups clau de ciutadania or-
ganitzada a través del teixit associatiu 
del municipi, les adreces dels col·legis 
i de l’institut, funcionariat i corpora-
ció municipal. Segons Paco Gómez, 
alcalde de Massamagrell: “Aquest any 
fem un gran salt amb un pla ambiciós 
i del que espero que gran part de la 
societat se sente partícip, perquè la 
igualtat és cosa de tots i totes”.
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LES OBRES CONSISTEIXEN EN UNA VORERA I IL·LUMINACIÓ

Alboraia i Tavernes Blanques 
connecten al seu veïnat amb un 
pas de vianants en la carretera 

CV-311 

La carretera CV-311 que 
uneix els municipis 
d’Alboraia i Tavernes Blan-

ques comptarà pròximament 
amb un pas per a vianants que 
connecte els dos nuclis urbans. 
Les obres van començar el passat 
10 de gener i construiran una vo-
rera i il·luminació en el costat de 
la gasolinera.
  L’actuació es produeix després 
que la ciutat de València accep-

tara el projecte d’urbanització de 
la vorera, ja que ni Alboraia ni Ta-
vernes Blanques posseeixen com-
petències per a actuar en la zona 
abordada. Per a això, l’alcalde 
d’Alboraia, Miguel Chavarría, i 
l’alcaldessa de Tavernes Blan-
ques, Mari Carmen Marco, van 
sol·licitar en diverses ocasions la 
licitació de l’obra “per a millorar 
la seguretat dels nostres veïns 
i veïnes i evitar que hagen de 
moure’s entre els dos termes mu-

nicipals per la carretera, amb el 
perill que això comporta”, tal com 
explica el primer edil d’Alboraia.
  Tant Chavarría com Marco ja 
han anunciat que continuaran 
sol·licitant, reclamant i proposant 
millores de connexió entre els 
pobles veïns després d’aquesta 
actuació de caràcter urgent, com, 
per exemple, la posible construc-
ció d’un carril bici que, de nou, 
haurà de ser acceptat per la ciutat 
de València.

Redacció

Meliana aprova l’adaptació 
del PGOU als plans 
de l’Horta

L’Ajuntament de Meliana es 
troba en ple procés de re-
visió del seu Pla General 

d’Ordenació Urbana (PGOU), vi-
gent des del 1991. Una revisió que 
es va iniciar el 2010 amb el pla de 
participació pública i l’aprovació del 
document consultiu. En el 2014, la 
Generalitat va aprovar el document 
de referència i, en juliol del 2018, 
l’Ajuntament de Meliana arpovava 
la versió inicial del pla estructural. 
Alhora, en maig i desembre del 2018 
s’aproven, respectivament, els plans 

d’acció territorial de la infraestruc-
tura verda del litoral (PATIVEL) i de 
l’Horta de València (PATODHV). 
Dos plans que efecten de ple el ter-
me municipal de Meliana.
Com explica l’alcalde i responsable 
d’Urbanisme, Josep Riera, “era del 
tot necessari aprovar l’adaptació 
del nostre PGOU als plans territo-
rials vigents per a facilitar la gestió 
urbanística i evitar entrar en con-
tradiccions entre els diferents pla-
nejaments; i adaptar-nos, per tant, 
a una visió més de conjunt del te-

Albalat dels Sorells aprova 
els pressupostos municipals 

L’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Albalat dels Sorells ha aprovat 
els pressupostos per a l’exercici 

2022,   La xifra global del total del pres-
supost se situa en 3.996.000 €, tant 
d’ingressos com de despesa.

  La despesa corrent se situa en 
1.134.0000 €; les inversions acrediten 
380.000 € que s’ampliaran posterior-
ment amb les transferències de la 
Diputació i la Generalitat. La resta es 
reparteix entre partides com les trans-
ferències corrents, despesa financera, 
passiu financer, etc. Però tal com ha 
avançat l’Alcalde Nicolau Claramunt 
en la mateixa sessió plenària: “La xifra 
inicial d’inversions es veurà àmplia-
ment augmentada per les ajudes que 
han de vindre de la Diputació i de la 
Generalitat, principalment, des dels 
fons europeus: Eixa quantitat pot fer 
augmentar en més d’1 milió d’Euros 
la quantitat per a inversió real al mu-
nicipi”.
  Seguint en el capítol de despeses, val a 
dir que augmenta cultura i la despesa 
social: apugen les ajudes a les perso-
nes aturades i es crearan noves ofertes 
d’ocupació amb unes bases pròpies; la 
partida de festes recupera el crèdit que 
mantenia abans de la crisi de la Covid. 
En total seran més de 115.700 € més 
que l’exercici anterior.

Congelació d’impostos i taxes
Quant als ingressos, cal destacar que 
les taxes i impostos no augmenten 
i que les partides més importants 
dels ingressos seran les transferèn-
cies de l’estat, els impostos directes i 
els indirectes, així com la previsió de 
l’augment de les subvencions per part 
de la Diputació i la Generalitat. En to-
tal, l’ajuntament té previst ingressar 
3.996.000 €, en aquesta primera fase 
del pressupost.
  Les inversions més significatives se-
ran, una vegada més, les referents a 
les infraestructures i a l’adquisició de 
patrimoni municipal, (79.000 € fase 2 i 
3 del carrer Major;  36.000 € de terreny 
rústic;  109.000 € patrimoni munici-
pal de sòl, etc.).  El programa “Alba-
lat 0,0” té consignat prop de 100.000 
€, (34.000 € autoconsum “Macària”; 
36.000 € aerotèrmia de la biblioteca; 
6.000 € ecotrac; adequació de la sala 
juntes i del despatx d’alcaldia, etc...). 
La resta d’inversió fins a arribar a 
380.000 € inicials es completarà amb 
obres menors, (porters electrònics 
dependències municipals; càmeres 
de seguretat; rellotge de sol del parc 
municipal “Macaria”; mobiliari urbà; 
paellers, etc...). A més, segons l’alcalde 
”l’Ajuntament acabarà l’any liquidant 
més del 70% del deute que tenia”.

Redacció

ESTÀ PREVISTA UNA INVERSIÓ QUE SUPERARÀ 
EL MILIÓ D’EUROS

Obres a la CV-311

rritori, tant pel que fa a l’horta com 
al litoral”. Així, amb la memòria 
d’adaptació aprovada inicialment 
per tots els grups polítics munici-
pals, excepte el Partit Popular, es 
dona una resposta de gestió al quasi 
quilòmetre i mig de franja litoral del 
municipi. Una platja que el catàleg 
de platges considera com “natu-
ral comuna” i que és de les poques 
platges no urbanitzades al nord de 
la ciutat de València, considerada 
ple pla de l’horta com una “finestra 
oberta al mar”, ja que és una de les 
poques que permet la continuïtat 
paisatgística i visual entre l’horta i 
la mar.
La responsable de l’àrea de territori 
incideix: “el pla urbanístic munici-
pal vigent preveia per a la platja un 
pla especial que durant dècades 
no ha sigut possible dinamitzar per 
la particularitat d’aquesta franja 
de litoral amb afeccions molt im-
portants i limitadores”. De fet, per 
part de l’administració de l’estat hi 
ha afeccions pel que fa a la línia de 
costa, l’afecció de carreteres per la 
V-21 o de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer per les diferents 
goles de desguàs de tota la plana de 
l’horta. A més, hi ha la part mediam-
biental i dels usos, competència de 
la Generalitat. Ara, tot això queda 
integrat en el PATIVEL, que defi-
neix l’àmbit, els usos i les possibles 
actuacions. Aspectes sobre els quals 

l’Ajuntament ja està treballant. 
D’altra banda, l’alcalde insisteix: “el 
mateix ocorre pel que fa a l’horta. 
El nostre planejament era molt res-
trictiu i ara, amb el PAT de l’horta, 
es regulen i es permeten els usos tot 
tenint en compte que Meliana està 
catalogada com a horta de màxi-
ma qualitat agrològica i de màxima 
protecció (H1)”. Així, ara es regula, 
per exemple, quins usos, a més de 
vivenda, poden tindre les alqueries 
que encara hi ha i com s’hi pot in-
tervindre o fer-ne ampliacions; el 
tractament de la xarxa de séquies 
i de camins, la configuració de les 
explotacions agropecuàries o la ubi-
cació de les casetes de ferramentes 
i arreus, entre altres. Això permet, 
com a activitats complementàries a 
l’agrícola, la venda de productes de 
l’horta, allotjaments i activitats de 
turisme rural o de restauraciól, que 
el pla vigent no permetia.
Finalment, Riera conclou: “es tracta 
d’un document i d’un acord molt 
importants per a la gestió urbanís-
tica del nostre municipi, ja que els 
dos plans territorials afecten la ma-
jor part del nostre terme municipal 
i era necessari adaptar-hi la nostra 
ferramenta de planejament”. La me-
mòria fou aprovada en el ple ordi-
nari de desembre i es troba en expo-
sició pública. Meliana és el primer 
poble a adaptar el seu planejament 
als dos plans d’acció territorial.

L’Ajuntament de Museros, a tra-
vés de la Regidoria d’Urbanisme 
i Infraestructures, va instal·lar el 
mes de desembre passat panells 
solars a l’escola infantil muni-
cipal i en el centre de dia per a 
persones majors. L’objectiu és 
garantir l’autoconsum dels edi-
ficis esmentats i, en cas d’existir 
excedent d’energia, injectar-la a 
la xarxa elèctrica de manera que 
les empreses comercialitzadores 
d’energia abonen l’excedent a les 
arques municipals.
La inversió, valorada en 33.693,66 
euros, s’ha pogut gràcies al pla 
d’inversions de la Diputació de 
València, i respecte a les caracte-
rístiques del generador fotovoltaic 
són idèntiques en els dos edificis, 
comptant amb 28 mòduls en total 
(14 en cadascun) de 455 Wp que 
conformen una potència pique de 
12,74 KWp.

ENERGIA

MUSEROS APOSTA PER LES 
ENERGIES RENOVABLES EN 
ELS EDIFICIS PÚBLICS 

Josep Riera, alcalde de Meliana
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L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals, a través de la regi-
doria de Participació Ciuta-

dana, ha organitzat per quint any 
consecutiu un procés d’inversions 

participatives, mitjançant el qual 
els veïns i veïnes poden presentar 
les seues propostes de projectes 
per a realitzar en el poble, amb 
l’objectiu d’incrementar el benes-
tar comú.  Durant els pròxims es 

desenvoluparà el procés que de-
terminarà les accions a realitzar, 
amb un pressupost total de 80.000 
euros (48.000 € per al nucli del po-
ble i 32.000 € per al de la platja).
  Fins al 13 de febrer estarà ober-

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ 80.000 EUROS PER ALS PROJECTES 
EN EL POBLE I EN LA PLATJA

Inversions participatives 
en La Pobla de Farnals

Redacció

La Pobla de Farnals ha aprovat 
el pressupost del municipi 
per al 2022, amb 6’8 milions 

d’euros i que incrementa un 4’62% 
respecte a 2021. Concretament, es 
preveuen recaptar 300.000 euros 
addicionals, gràcies a la previsió en 
l’augment dels ingressos per parti-
cipació en els tributs de l’estat, així 
com també del fons de cooperació 
municipal de la Diputació.
      Segons ha explicat l’alcalde de 
la Pobla, Enric Palanca, “són uns 
pressupostos molt bons per al veï-
nat perquè augmenten en respecte 
a l´any anterior sense que es pro-
duïsca una pujada en la pressió 
fiscal, i és gràcies a les adminis-
tracions autonòmica, central i eu-
ropea que amb canvis normatius 
i increment de les aportacions als 
municipis ens permetran garantir 
i millorar els serveis públics de la 
ciutadania”.

Despeses
  Pel que fa a les despeses, quasi la 
meitat del pressupost (3.028.633,66 
euros) es destina al capítol del per-
sonal, que inclou l’increment del 
2% en les retribucions de tot el 
funcionariat segons el previst en el 
projecte de llei dels pressupostos 
generals de l’Estat per al 2022.    

    El següent capítol, corresponent a 
les despeses en béns corrents i ser-
veis, també suposa un part impor-
tant del pressupost (2.826.000,00 
euros). Entre altres qüestions, per 
al 2022 es duplica el crèdit destinat 
a la promoció del turisme amb la 
finalitat de fomentar el desenvolu-
pament del comerç hostaler i per 
a millorar la imatge del municipi. 
També s’incrementen en un 30% 
les despeses destinades a la jo-
ventut i en un 20% les destinades 
a actuacions d’assistència social 
primària amb la millora de serveis 
com atenció a famílies, reforç es-
colar o atenció psicològica, entre 
altres. 
  D’altra part, es recuperen els im-
ports pressupostats abans de la 
crisi sanitària per a les festes patro-
nals.

Inversions
   Pel que fa a l’apartat de les in-
versions, es destinen 35.000 euros 
de fons propis, que es veuran in-
crementades amb les que es re-
alitzen amb subvencions d’altres 
administracions públiques, com 
el pla biennal de la Diputació que 
es pensa destinar a millorar les 
infraestructures esportives, a la 
creació de la casa de la joventut i 

la renovació de les instal·lacions 
d’aigua potable i enllumenat pú-
blic, i la repavimentació de voreres 
en l’Avinguda Neptú entre els ca-
rrers Massamagrell i Lepant, entre 
altres. 
   “No hem inclòs estes inversions 
en el pressupost inicial, sinó que 
anirem incorporant els crèdits a 
través de modificacions pressu-
postàries per tal d’ajustar-nos als 
diners amb què realment comp-
tem en cada moment”, ha explicat 
l’alcalde de la Pobla, que ha recor-
dat que altres projectes pendents 
per al 2022 són la segona fase 
del Carril Bici, cofinançat amb la 
Conselleria d’Infraestructures, o 
l’enllestiment de les obres previs-
tes en el col·legi per a l’ampliació 
del menjador mitjançant el Pla 
Edificant.

Serveis
 “Podem estar molt satisfets amb el 
pressupost que acabem d’aprovar, 
perquè suposarà l’augment i mi-
llora dels serveis que presta el 
municipi sense que el veïnat haja 
d’ampliar la seua contribució. No 
pugem impostos i aconseguim op-
timitzar els recursos que tenim, i 
això és resultat d’una bona gestió 
municipal”, ha explicat Palanca.

La nova sala de lectura de la pla-
tja està oberta en horari de 10 a 
13.30h i de 16 a 20h, de dilluns a 
divendres, i se situa al complex 
Sabas de la platja, en l’avinguda 
Neptú, núm. 62. Compta amb con-
nexió a internet a disposició de les 
persones usuàries i ofereix un am-
pli material de llibres lliures.
    La sala de lectura està plantejada 
com un espai complementari de la 
biblioteca de La Pobla de Farnals. 
El seu objectiu és proporcionar un 
lloc apte per a l’estudi i la lectura 
tranquil·la, així com donar un ser-
vei molt més proper integrat en 
l’entorn del barri de la platja. Com 
ho explica la regidora de cultura 
Dolors Fontestad: «Volíem dotar 
al nucli de la platja d’un espai de 
trobada i esplai cultural, un lloc on 
poder estudiar amb tranquil·litat 
però també on poder reunir-se per 
posar treballs en comú, o simple-
ment gaudir de la millor alternati-
va d’oci, la lectura». 

LA POBLA DE FARNALS

LA NOVA SALA D’ESTUDI 
ENRIQUEIX L’OFERTA PER AL 
VEÏNAT DE LA PLATJA

La Pobla de Farnals aprova el pressupost 
per al 2022, de 6’8 milions d’euros

ta la primera fase del procés: 
l’elaboració de propostes. Qual-
sevol veí o veïna podrà presen-
tar la seua idea a través de la web 
https://lapobladefarnals.governa-
lia.es. “Des de la regidoria organit-
zarem diversos tallers, que seran 
presencials o virtuals depenent de 
la situació sanitària del moment, 
en els quals es debatrà sobre les 
necessitats del nostre poble i les 
possibles solucions per a cobrir-
les”, ha explicat Sergio Cebrián, 
regidor de Participació Ciutadana. 
“Uns dies abans de la realització 
d’aquestes reunions informarem 
sobre la data i la manera de parti-
cipar en elles”, ha afegit.

Propostes
Després d’aquesta fase, es passarà 
a la de viabilitat dels projectes, on 
seran estudiats pel personal tècnic 
que valorarà les seues possibilitats 
tècniques, econòmiques i jurídi-
ques. I les propostes selecciona-
des passaran finalment a la fase 
de votació. “Esperem en aquesta 
nova edició igualar o superar els 
percentatges de participació de la 
temporada passada, en la qual es 
va batre el rècord de participació 
en la fase de votació”, ha assegu-
rat el regidor Sergio Cebrián, qui 
ha animat al veïnat dels dos nuclis 
poblacionals a presentar les seues 
propostes, en un procés “que fa 
partícip a la ciutadania des del pri-
mer moment”. 

Imatge del passeig de La Pobla de Farnals platja

ES PREVEU RECAPTAR 300.000 EUROS MÉS RESPECTE DE L’ANY ANTERIOR 
SENSE QUE AUGMENTEN ELS IMPOSTOS DELS CONTRIBUENTS
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JA NO ES POT CIRCULAR PER L’ÚLTIM TRAM DEL CARRER FORN VELL

Foios converteix en zona de 
vianants l’entorn del col·legi 
Mare de Déu del Patrocini

L’Ajuntament de Foios conti-
nua apostant per la pacifica-
ció del trànsit, amb l’objectiu 

de crear espais segurs i fomentar 
una mobilitat més sostenible. Així, 
des d’aquest dilluns, i coincidint 
amb la tornada a l’escola, ja no es 
pot circular entre el col·legi Mare 
de Déu del Patrocini i el parc de 
la Llar de la Música. La finalitat 
d’aquesta actuació de conversió en 
zona de vianants és la de generar 
entorns més segurs per a les famí-
lies, a més d’ampliar la zona de joc.
   Com ha explicat l’alcalde de Foios, 
Sergi Ruiz, “la necessitat de pacifi-
car el trànsit, evitar situacions de 
perill en l’accés al col·legi i a la Llar 

de la Música, així com fer més se-
gur el parc, és una vella reclama-
ció de la comunitat educativa. Per 
aquest motiu, fa uns mesos ja es va 
convertir l’avinguda del Nord en 
una via d’un únic sentit i quedava 
rematar-la amb aquesta actuació”.
  L’actuació ha consistit en retirar els 
pilons existents, tancar l’accés amb 
jardineres i senyalitzar adequada-
ment, perquè l’últim tram del ca-
rrer Forn Vell, des de l’encreuament 
de l’avinguda Nord fins al parc de la 
Llar de la Música, no tinga trànsit 
rodat, permetent l’entrada al veïnat 
i garatges.
  Es tracta d’una actuació provi-
sional mentre s’estudien fórmules 

urbanístiques definitives per a la 
conversió en zona de vianants de 
tot l’entorn del col·legi i la Llar de 
la Música, aprofitant la construc-
ció del nou CEIP Mare de Déu del 
Patrocini prevista per als pròxims 
mesos.

Intervenció
El regidor d’Educació, Juanjo Ci-
vera, ha valorat positivament 
aquesta intervenció “ja que a més 
d’augmentar la seguretat en un 
entorn molt transitat per població 
escolar, en sintonia amb el projecte 
de camins escolars segurs, recupe-
rem i aprofitem més espai públic 
per a les persones i les famílies”.

Redacció

       A causa de l’increment de la inci-
dència acumulada l’ Associació Sant 
Antoni Rafelbunyol, juntament amb 
l’Ajuntament, han hagut de prendre 
la difícil decisió d’ajornar els actes 
festius en honor a Sant Antoni Abat
La festa tindrà lloc l’1, 2 i 3 d’abril, 
considerant que en aquell moment 
siga possible la realització dels ma-
teixos en circumstàncies més favo-
rables.

RAFELBUNYOL

LA POBLACIÓ FARÀ SANT 
ANTONI A ABRIL

Després dels tràmits i permisos co-
rresponents de l’Ajuntament de 
Puçol, l’empresa Ibérica de Redes 
ha començat a la fi de desembre la 
instal·lació d’una completa xarxa de 
fibra òptica a la platja, amb velocitat 
de 1.000 Mb per a dades, a més de tele-
visió, telèfon i energia. Paral·lelament 
a les obres, també ha començat el re-
partiment d’informació en les bústies 
de tots els habitatges, amb l’objectiu 
de tindre el servei en marxa abans de 
l’estiu.
  El dilluns 10 de gener, l’alcaldessa 
Paz Carceller i la regidora de Noves 
Tecnologies, Ángela Santamaría, van 
visitar les obres que Ibérica de Re-
des està duent a terme a la platja de 
Puçol. Sobre el terreny van ser infor-
mades de les actuacions i els terminis 
previstos per Pedro Sánchez (direc-
tor d’operacions), Yolanda Ferrando 
(tècnica de planta externa) i Jesús 
Jaquotot (director comercial)

PUÇOL

A PARTIR D’ABRIL, LA PLATJA 
JA TINDRÀ FIBRA ÒPTICA

El divendres 14 de gener es va in-
augurar a l’Espai d’Art de la Casa de 
Cultura una exposició diferent: 49/5 
és una reflexió sobre els 49 bolígra-
fs idèntics utilitzats per Lucía Blas 
durant els 5 anys que va estudiar la 
carrera de Ciències Polítiques. Ara, 
com a part de la seua formació artís-
tica, revisa com seria eixe material de 
treball, un simple bolígraf, i el resultat 
que es pot obtindre contestant a dife-
rents interrogants.

PUÇOL
LUCÍA BLAS EXPOSA A LA 
CASA DE CULTURA

L’Autoritat del Transport Metropo-
lità de València (ATMV), organisme 
adscrit a la Conselleria de Política Te-
rritorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
ha tret a licitació el contracte per a re-
novar les parades de transport públic 
interurbà d’autobús de l’àrea metro-
politana per un pressupost base de 
15,4 milions d’euros.
    D’aqueix import, 8,8 milions corres-
ponen al subministrament i seran 
finançats pel Mecanisme per a la Re-
cuperació i la Resiliència (MRR).
   La renovació de les parades pretén 
donar una imatge homogènia i in-
tegrada, millorar la qualitat de la in-
formació estàtica i proporcionar als 
usuaris informació sobre el temps 
estimat de pas per parada.
  Amb les noves parades, els usuaris 
tindran informació en temps real 
dels horaris dels autobusos, i comp-
taran amb mobiliari renovat per a fer 
més còmodes les esperes.
  El conseller de Política Territorial, 
Arcadi España, ha manifestat que 
per a aconseguir una mobilitat més 
sostenible i menys contaminant cal 
facilitar l’ús del transport públic, fer-
lo més eficaç i eficient i també senzill, 
accessible i còmode. «En incremen-
tar la qualitat del transport metropo-
lità es facilita i millora el dia a dia dels 
nostres ciutadans i ciutadanes «, ha 
destacat.

TRANSPORT
RENOVAR LES PARADES 
DE BUS DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE 
VALÈNCIA COSTARÀ 15 
MILIONS.

L’ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha aprovat el seu Pla 
Local de Gestió de Residus 

per al període 2022-2031, aquest 
document busca fomentar la co-
rrecta gestió, la prevenció i la reuti-
lització dels residus municipals de 
la població, així com la millora de 
l’educació ambiental. Entre les pri-
meres accions destaca la recollida 
porta a porta del cartó als comer-
ços per al seu reciclatge. Més en-
davant, s’implantarà una recollida 
d’orgànic porta a porta a grans pro-
ductors, la qual cosa augmentarà 
la quantitat de fraccions selectives 
recollides.
  En l’informe elaborat s’indica que 
al llarg dels anys la gestió de resi-
dus ha anat evolucionant en Alfara 
cap a sistemes més eficients i en 
els quals es fomenta el reciclatge 
de manera correcta. El nou pla es 
basa en quatre eixos: previndre els 
residus, promoure la reutilització, 

promoure el reciclatge i promoure 
la recuperació. 

Novetat
  Com a novetat, en 2022 s’introduirà 
la recollida porta a porta de cartó 
comercial i progressivament s’anirà 
ampliant a la fracció orgànica als 
grans productors. També es preveu 
augmentar l’educació i comunica-
ció ambiental quant a gestió de re-
sidus es refereix, i amb això buscar 
augmentar el percentatge de frac-
cions selectives recollides.
  Aquest pla ha sigut elaborat per 
l’empresa Sequoia Gestió Ambien-
tal a través de la Mancomunitat del 
Carraixet, amb una subvenció de la 
Diputació de València de 12.000 eu-
ros, i recursos propis. 
  L’objectiu del pla en 2022 és acon-
seguir el 67% de residus domèstics 
reciclats respecte de la totalitat de 
residus produïts. Però a mesura que 
vaja consolidant-se el nou sistema, 

s’amplien les accions d’educació 
ambiental i comunicació i els edu-
cadors ambientals comencen a 
treballar de manera activa, s’espera 
que els percentatges de reciclatge 
patisquen un increment molt re-
presentatiu quant als actuals.
  “Volem que els ciutadans interio-
ritzen els problemes derivats d’una 
mala gestió dels residus, i com-
prenguen la part de responsabilitat 
que els correspon, en un context 
d’Economia Circular, al mateix 
temps que es millora la recollida 
selectiva”, explica Marisa Almodó-
var, alcaldessa d’Alfara. 
  D’altra banda, Julio Berga, regidor 
de Medi Ambient, assenyala la im-
portància de “promoure la partici-
pació activa en la ciutadania per a 
millorar la separació selectiva dels 
residus, fonamentalment en la frac-
ció orgànica” i recorda que es vol 
afavorir també l’ús de materials re-
ciclats.

Alfara del Patriarca aprova 
el seu Pla Local de Gestió de Residus 
L’AJUNTAMENT APOSTA PER LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DEL CARTÓ COMERCIAL

Des de l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Foios s’ha posat 
en marxa el taller d’educació afec-
tivosexual ‘Atenent l’assetjament 
sexual en les noves tecnologies’, que 
s’impartirà, al llarg de tot el mes de 
gener, tant en els grups de 1r i 3r de 
l’ESO, com en els dos grups d’FP Bà-
sica de l’IES.
  Dividit en tres sessions per grup, els 
objectius d’aquest taller se centren 
en educar i fomentar conductes per 
a posar fre a actituds sexistes que 
deriven en tipus de maltractament, 
com l’abús sexual, la violència de gè-
nere i el ciberassetjament; construir 
relacions respectuoses i igualitàries; 
i que els i les joves siguen capaces 
d’assumir responsabilitats i actituds 
enfront de diferents problemes.

FOIOS

L’IES ACULL UN TALLER 
PER A PREVENIR L’ABÚS 
SEXUAL I CREAR RELACIONS 
AFECTIVOSEXUALS SANES 
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ALBORAIA

JOOP Alboraya

Objetivo: orientar y motivar a estos jóvenes, tanto en el 
aspecto personal como académico, ya que se ofrece un 
módulo de formación académica para preparar la prueba 
de acceso a FP de grado medio.
Horario: De lunes a viernes de mañana.
Edad: De 16 a 21 años.
Presencial
Plazas limitadas
Más información en:
Espai Jove de Alboraya o en el teléfono 673696005.

4
MESOS

ALBORAIA

12
FEBRERCurso de Monitor de Ocio y Tiempo libre en Alboraya

Incripciones: Ayuntamiento de Alboraya.
Matrícula: 30 euros (pago en el momento de realizar la 
inscripción)
Curso: 170 euros (pago con domiciliación bancaria, pago 
único o fraccionado)
Lugar: Espai Jove Alboraya
Más información: Espai Jove Alboraya 673696005

30 de gener, 
Dia Escolar per la Pau
Aconseguir la pau és una cosa que dia a dia tenim a 
les nostres mans

Tots els anys, cada 30 de gener, 
se celebra en tots els col·les la 
importància de viure en un món 
en pau. Aconseguir la pau és una 
cosa que dia a dia tenim a les 
nostres mans, evitant resoldre els 
nostres conflictes amb agressivitat 
o violència. La resolució de 
conflicte sol ser complicada, 
però el diàleg i l’empatia ens 
poden ajudar a resoldre’l.  
Aquest dia hi ha un objectiu 
l’educació en i per a la tolerància, 
la solidaritat, la concòrdia, el 
respecte als Drets Humans, 
la no-violència i la pau. 
Al llarg de la història hi ha 
hagut molts homes i dones que 
han lluitat per aquest motiu 
que es commemora el dia 30. 
Encara que podríem parlar de 
molts personatges compromesos 
amb aquesta causa, destacarem 
a dos homes i dues dones, 
la labor de les quals ha sigut 
enorme per a la humanitat. 

Nelson Mandela
Ell va ser el primer president 

triat de manera democràtica 
al seu país, Sud-àfrica. Abans 
de ser president era activista 
contra l’apartheid, sistema de 
segregació racial, per la qual 
cosa va estar 27 anys en la presó. 
Durant els 27 anys que va estar 
pres es va convertir en un símbol 
de la lluita per l’apartheid, tant al 
seu país com a l’estranger. Quan 
es va convertir en president es va 
dedicar a lluitar contra el racisme, 
la pobresa i la desigualtat. 

Malala Yousafzai
Malala és el perfecte exemple que 
els joves també poden posar el 
seu granet d’arena en la lluita per 
la pau en el món.  Aquesta jove 
pakistanesa va lluitar des dels 10 
anys per a poder assistir a l’escola. 

Van intentar assassinar-la però 
va sobreviure i es va convertir 
en la persona més jove en rebre 
el Premi Nobel de la Pau que va 
reconéixer la seua lluita per la 
defensa dels drets de les xiquetes 
i dones en relació a l’educació. 

Pollastre arrebossat amb cereals
Ingredients:

- Pollastre trossejat

- Cornflakes o cereals (flocs 

de dacsa per a desdejuni)

- Ou

- Farina

Una recepta senzilla, enca-
ra que deliciosa.

Com fer pollastre arrebos-
sat cruixent
Es col·loquen els flocs de 
dacsa en una bossa o en un 
morter i es colpegen per 
a trencar-los. No s’han de 
picar del tot perquè el re-
sultat final de l’arrebossat 
siga cruixent.

Es passen els trossos de 
pollastre per farina, a con-
tinuació per ou i finalment 
pels flocs de dacsa trosse-
jats.
Es frig el pollastre arrebos-
sat en oli calent i a gaudir.

Teresa de Calcuta
La Mare Teresa de Calcuta es 
va fer famosa a tot el món per 
dedicar la seua vida a ajudar als 
més pobres. Després de 20 anys 
treballant com a mestra en un 
col·legi per a xiques, va pensar 
que el que realment volia era 
servir als més necessitats. Ho 
va deixar tot i va fundar una 
congregació religiosa anomenada 
Missioneres de la Caritat. Així va 
ser com va començar a acudir 
als barris més pobres de Calcuta 
per a donar suport als famolencs, 
els malalts i els xiquets. 
A partir de 1965 va expandir el 
seu orde religiós a molts països i 
va rebre molts reconeiximents per 
la seua labor humanitària, com el 
Premi Nobel de la Pau en 1979. 

Martin Luther King
Martin Luther King va ser un 
pastor i activista en la defensa dels 
drets civils als Estats Units. En 
aquella època la segregació racial 
s’estenia per Amèrica del Nord. 
Va aconseguir la igualtat entre 
negres i blancs en el transport 
públic. Les seues campanyes, 
boicots i protestes eren pacífiques. 
L’any 1963 va organitzar la 
famosa manifestació pels drets 
civils que es va conéixer com a 
marxa sobre Washington. Amb 
39 anys va morir assassinat d’un 
tret d’un segregacionista.
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PROGRAMACIÓ ESCÈNICA

Normes de funcionament de la 
sala del TAMA:
Molt important recordar que al 
TAMA i al Teatre del Mercat 
s’aplicaran les normes i restriccions 
que estiguen vigents en funció de 
l’evolució de la pandèmia de la 
Còvid-19, com ara que siga obligatori 
l’ús de la mascareta, higienització de 
les mans i mantindré la distància de 
seguretat als accessos i a les eixides.
www.aldaia.es/tama/funcionament

VENDA D’ENTRADES ON-LINE
Compra còmodament les teues 
entrades a través de

www.giglon.com

Teatre Auditori Municipal d’Aldaia
Avda. de la Música 11
46960 Aldaia (València)
T. 96 198 84 06
tama@ajuntamentaldaia.org

www.aldaia.es

GENER

Buscan’s

El públic i l’espectacle 
compartiran l’escenari del TAMA.

28 
CICLE
“INTIMÍSSIM”

19.00 h. | 1h | 5€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

Leamok (València) és una plataforma 
artística fundada per l’aldaier Roberto 
Hoyo, Premi de les Arts Escèniques GV 
2021 al millor actor. Presenta al TAMA 
l’espectacle “HANLE”, una versió molt 
lliure del clàssic Hamlet als temps 
actuals: plataformes digitals, xarxes 
socials, cultura d’internet, la urbana i la 
japonesa, trap i aikido.
www.leamok.com

HANLE LEAMOK  (VALÈNCIA)

CICLE “INTIMÍSSIM”
El públic i l’espectacle compartiran l’escenari del TAMA.

21 

LA CASITA

1h | CAST

BIP

VAL/CAST

LIA HERBOR  
(VALÈNCIA)

BRAVAS  (VALÈNCIA)

LA CADIRA VERDA

1h | VAL

ENCARA NO TE NOM 
PRODUCCIONS (VALÈNCIA)
“LA CADIRA VERDA” de la cia Encara no 
té nom Produccions (València). És fàcil 
crear un espectacle? On es troben les 
complicacions?... Amb humor ho 
descobrirem.

Començarem al hall amb “BIP” de la cia 
Bravas (València), Arts en moviment, peça 
performativa. 

Tot seguit, a la sala del TAMA iniciarem un 
itinerari amb: “LA CASITA” de la cia Lia 
Herbor (València). El temps ens ajuda a 
oblidar o rememorem constantment?

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

19.00 h. | 5€  

Continuem la temporada amb el nostre 
cicle més íntim, actors, actrius, 
escenografia, accions dramàtiques i públic 
damunt del nostre escenari per a gaudir de 
les noves propostes presentades en “Via 
Escènica. Russafa Escènica Festival de 
Tardor’21”. 

www.russafaescenica.com

Els 3 espectacles

XVI LLIGA D’IMPROVISACIÓ 
D’ALDAIA 2022

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

19.00 h. | 3€  

Direcció i organització a càrrec del 
col·lectiu IMPROU amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Teatre d’Aldaia 
(EMTA). Tots els dissabtes entre el 22 de 
gener al 5 de març, a les 19.00 hores. 
Tots els públics.

La Lliga d’Improvisació és un joc teatral 
en el qual s’enfronten dos equips fent 
allò que millor saben: teatre. És un 
muntatge teatral amb sentit d’humor, 
participatiu i interactiu. 

Les entrades es poden comprar el dia 
del partit al Teatre del Mercat una hora 
abans de començar la improvisació. Al 
Teatre del Mercat, l’aforament és de 210 
butaques.  Preu: 3 euros.

22.01 - 05.03

Escenes al TEATRE DEL MERCAT

HORARI DE TAQUILLA i VENDA 
D’ENTRADES
L’horari general de taquilla del TAMA 
és el dimecres d’11.30 h a 13.30 h i de 
19.00 h a 21.00 hores, excepte 
aquells dimecres que siguen festius. 
El dia que hi haja programació, la 
taquilla obrirà dues hores abans de 
començar l’espectacle, excepte quan 
l’entrada siga gratuïta que la taquilla 
estarà oberta una hora abans de 
començar l’acte.

#CULTURASEGURA


