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El líder de la Revolució Russa i fun-
dador de la URSS, el seu depravat i 
temut successor i qui aspira a rever-
dir vells llorers imperials –russos el 
primer i el tercer i georgià el segon- 
esdevenen com les arrels més visi-
bles d’un arbre ombriu i amenaça-
dor que, inevitablement, s’ha anat 
alimentant d’un substrat no menys 
grandiloqüent: la Rússia tsarista. 
Un règim absolut i autòcrata que 
vingué a ser substituït de quall per 
un altre de semblant d’inspiració 

popular que aspira a perpetuar-se 
en el temps més per les males que 
no pas pel camí de la concòrdia i 
cooperació. En la llista de despro-
pòsits Ucraïna representa el darrer 
gra enfilat d’un rosari d’ingerències i 
violències a què no es resisteixen els 
governants de torn.
 
Al remat, tres estadis successius que 
han marcat la història del món des 
de fa una centúria i, per descomp-
tat, de Rússia i els anomenats països 

Putin, Stalin i Lenin, 
menuda terna

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

del teló d’acer després de la Segona 
Guerra Mundial, sobretot a partir de 
la Guerra Freda, quan amb l’excusa 
d’escampar el comunisme soviètic 
llastaren les expectatives de progrés 
en llibertat de molts països consi-
derats satèl·lits. Lluny queda el seu 
ensorrament a plom amb la caigu-
da del mur de Berlín com a símbol 
del fracàs, com també la catarsi 
momentània que aquella potència 
amb els peus de fang, aquell univers 
dictatorial i opac, experimentà amb 
Gorbachov (1931).
 
Putin, l’espia de professió i rostre de 
pòquer entre d’altres trets que li val-
gueren per a surar en aquell escena-
ri en descomposició, ha necessitat 
poc més de vint anys per a emular 
les velles aspiracions de gran part 
dels seus predecessors, mitjançant 
el poder dissuasiu de l’armament 
nuclear, i amenaçar Occident sense 
subterfugis, mossegant a l’ós sense 
contemplacions quan ho ha cregut 
menester. Amo del país més ex-

tens del planeta i aliat de la Xina i 
d’altres règims poc edificants arreu 
del mateix ara ha ordenat la invasió 
d’un territori sobirà amb l’excusa 
que forma part emocional del seu, 
prova fefaent de la qual cosa és la 
població prorussa que l’habita. Que 
és com dir que no vol que s’integre 
en l’OTAN, la UE i el que lliure i de-
mocràticament decidisquen els seus 
naturals (de sentiment ucraïnès o 
rus). 
 
El 2014 ja ho va demostrar en la 
península de Crimea, ocupant mi-
litarment territori d’aquella repú-
blica aliena mitjançant una guerra 
sòrdida, davant la inacció del seu 
contrapoder mundial. Ara mateix, 
com dèiem, declarant-li la guerra 
total al govern legítim i constitucio-
nal de Kiev, recordant antics epi-
sodis funestos de la història recent 
del continent. Com un nou Stalin 
rediviu passeja el terror confiant 
que els països occidentals callen i 
se l’enfunden tota sencera que per 

a això disposa d’armes atòmiques, i, 
en el cas que intervinguen, estendre 
el conflicte sense cap tipus de re-
mordiment.
 
Putin s’ha anat consolidant com un 
nou autòcrata, una estranya barreja 
de tsar, camarada bolxevic i nacio-
nal-socialista, disposat a amargar-
li la vida a milions d’innocents i 
convertir-se definitivament en un 
tirà de manual, rememorant l’acció 
demolidora d’altres que ocasiona-
ren milions de víctimes amb ex-
cuses peregrines com les que ma-
nifesta el nostre trist protagonista. 
Quelcom que cal posar-li en part en 
l’haver de Lenin i sobretot de Sta-
lin –menuda terna-, vist amb certa 
perspectiva tots tres messies d’un 
missatge apocalíptic que no ha fet 
millor als russos: la carn de canó 
necessària per a seguir mantenint 
una grandesa fàtua per damunt de 
qualsevol altra legítima aspiració 
en forma de llibertat, democràcia i 
benestar.   

Silvia Tormo
Directora

El Meridiano L’HORTA

Un mitjà de comunicació, o almenys així ho entenem 
l’equip que forma El Meridiano, no sols ha d’explicar 
allò que succeeix sinó també posar sobre la taula temes 
d’interés i generar trobades on parlar i debatre. Així és com 
va sorgir, fa ja cinc anys, el Fòrum Comarcal El Meridiano. 
Una trobada on entitats, veïns i polítics s’asseuen en una 
taula redona per a tractar temes que interessen a la comar-
ca. 
   Fa unes setmanes vam fer un Fòrum Comarcal per a par-
lar de la prostitució, la situació de clandestinitat i tracta que 
viuen les dones prostituïdes, i les línies que seguiran els 
nostres Ajuntaments davant aquesta situació. Sobre la tau-
la es van plantejar dues circumstàncies que, de ben segur, 
marcaran l’agenda municipal. D’una banda, la presentació 
en els Ajuntaments d’ordenances per a multar als clients de 
prostitució. Albal és pioner en multar als puters, però just 
aquesta setmana també aprovava Quart de Poblet una or-
denança en la mateixa línia, i d’altra banda, en el Fòrum 
es va parlar de la importància de poder empadronar a les 
dones prostituïdes perquè puguen tramitar una cosa tan 
bàsica com el SIP. La directora de l’Institut de les Dones, 
María Such, va plantejar la possibilitat que els Ajuntaments 
empadronen a aquestes dones en les oficines de serveis so-
cials i així traure-les de la clandestinitat.
   S’obri un nou camí, on la coneguda “professió més anti-
ga del món”, donarà molt de què parlar, i on es donarà vi-
sibilitat una realitat a la qual la societat sempre ha donat 
l’esquena.

Es el periodo que falta, de los seis meses fijados, 
para que los ayuntamientos que tengan estableci-
do el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente co-
nocido como Plusvalía, modifiquen sus respectivas 
ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto 
por el gobierno en el real decreto-ley de 8 de no-
viembre, para acatar la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.

¿Cuántos municipios de la Comunidad Valenciana 
lo han hecho o han manifestado su intención de 
modificar la referida ordenanza en breve, tras haber 
transcurrido más de la mitad del plazo establecido? 
Pues que yo sepa bien pocos. Solo me viene a la me-
moria el de Alfafar o Benaguacil, este último con la 
bonificación total ya aprobada con anterioridad, así 
como Bétera, La Pobla de Vallbona o Almoradí, con 
la reducción máxima en los casos de Mortis Causa. 
Seguro que me olvido de alguno, pero no quiero ha-
cerlo de Almenara donde es posible que se apruebe 
la mencionada adaptación a propuesta del conce-
jal independiente Sergio Ferrer. ¿Y qué implicación 

La 
‘professió’ 

més antiga

EDITORIAL

Cuenta atrás

tiene ello? Pues que los vecinos afectados, de la gran 
mayoría de las poblaciones de nuestro territorio 
autonómico, se les están aplicando los coeficien-
tes máximos establecidos, no beneficiándose de la 
posibilidad de obtener una reducción hasta del 15% 
del dicho impuesto.

¿Y a qué están esperando nuestros concejales y diri-
gentes políticos? ¿Están anteponiendo los intereses 
municipales y/o partidistas a los de sus vecinos? 
¿por qué si no? Y me refiero a de tod@s, sin entrar 
en ideologías. Estamos hablando de reducir im-
puestos a quienes les representan.

Sí reducir, pues como indica el último informe de 
expertos publicado recientemente por el Instituto 
de Estudios Económicos “España tiene una fiscali-
dad muy alta para los que contribuyen, y poco ade-
cuada a su nivel de renta”. 

Está llegando el momento de renunciar a los in-
gresos procedentes de  algunas figuras tributarias, 
esforzándose a una gestión más eficiente y racional 
de sus recursos, lo que será bueno para la economía 
en su conjunto. 

En esta línea la muerte tiene que dejar de ser un he-
cho imponible para pagar impuestos. Con la adap-
tación de la ordenanza fiscal, a la que he hecho re-
ferencia al principio, puede ser un buen momento 
para bonificar al máximo este impuesto por razones 
de Mortis Causa, y para todos los inmuebles o al 
menos para la vivienda residencial del fallecido, al 
igual que pasa con el Impuesto de Sucesiones.
Siempre he entendido que la política es el arte de 
poder hacer cambiar lo posible. Pero por desgracia 
en España y más concreto en la Comunidad Valen-
ciana hemos dejado de tener artistas de esta disci-
plina hace mucho tiempo.

Es necesario un cambio en la actitud de nuestros 
“políticos”, anteponiendo los intereses de la socie-
dad a los del propio partido o ideología.
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El periódico El Meridiano cele-
bró un Foro Comarcal para 
hablar sobre la prostitución 

y tráfico de mujeres. El encuentro se 
realizó en Albal, municipio pionero 
en la implantación de una ordenanza 
para multar a los ‘puteros’.

Y es que la prostitución es conside-
rada uno de los negocios que más di-
nero mueve en el mundo. Hablar de 
prostitución es hablar de cosificación 
del cuerpo de la mujer, de proxene-
tas, de mafias, de tráfico de personas 
y hablar de consumidores.

Existen dos vertientes para tratar este 
asunto: abolición o regulación.

- ¿Cuál es la situación real de la 
prostitución y qué problemas 
existen para llegar a las mujeres 
que están siendo prostituidas? 
¿hacia qué modelo de sociedad 
queremos llegar?

Ramón Marí.
En Albal, la lucha con-
tra la prostitución es 
una acción prioritaria. 
Consideramos que 

hay que actuar y somos pioneros en 

poner multas a los puteros. Es una 
forma de concienciar a la población, 
pero también de hacer entender a las 
demás administraciones que hay un 
problema al que no se le está hacien-
do frente y que se está permitiendo. 

En Albal creemos necesaria la aboli-
ción de la prostitución, no entende-
mos que la explotación de una perso-
na sobre otra tenga que existir.

María Such.
No hay otro camino 
que no sea la aboli-
ción de la prostitu-
ción. Es intolerable 

que, como sociedad, estemos permi-
tiendo la explotación del cuerpo de la 
mujer. Nada hay de digno en la pros-
titución y es la que sustenta la trata 
de víctimas de explotación sexual. No 
hay posibilidad de regular esta situa-
ción. La agenda feminista marca muy 
bien este camino y todas las adminis-
traciones tenemos que atender, inter-
venir y ayudar a las mujeres que están 
siendo sometidas a una situación de 
explotación sexual y poder ayudarles 
a salir de esa situación, porque no lo 
hacen de manera voluntaria, la in-
mensa mayoría están siendo trafica-
das, están en situaciones de irregula-
ridad y comercializan con ellas. 
No hay que olvidar que muchas de 

ellas han adquirido deudas por venir 
de sus países al nuestro porque les 
habían dicho que tendrían oportuni-
dades laborales. Sin embargo, detrás 
de esta situación hay organizaciones 
criminales y mafias que las aíslan de 
la sociedad donde no saben ni los de-
rechos que tienen. No seremos una 
sociedad digna ni decente si no so-
mos capaces de abolir esta situación.

Eva Sanz.
Además, nos encon-
tramos con un proble-
ma y es que las mu-
jeres prostituidas no 

suelen acceder a los servicios socia-
les del Ayuntamiento. Eso hace que 
la labor sea más complicada. Esta 
situación viene provocada no solo 
por desconocimiento o desconfianza 
sino por miedo a sus proxenetas y ex-
plotadores. 

Es importante el trabajo ‘insitu’ pero 
también lo es la coordinación de to-
das las administraciones y sectores: 
Ayuntamientos, Mancomunidades, 
Diputación, Generalitat y sobre todo 
el Estado para realizar reformas legis-
lativas importantes para poder abolir 
esta situación definitivamente.
Debemos trabajar hacia un modelo 
de sociedad feminista donde la abo-
lición sea una realidad.

Fran López.
Según un estudio 
elaborado por la Uni-
versitat de València y 
encargado por GVA 

solo en la Comunitat Valenciana cada 
día 8.500 hombres pagan por utilizar 
el cuerpo de una mujer. El 9% de los 
hombres adultos valencianos con-
sumen prostitución al año. Más de 
7 de cada 1.000 mujeres adultas son 
prostituidas en la Comunitat Valen-
ciana y se estima que el gasto diario 
de prostitución en la Comunitat es 
de 762.000 euros y de 278 millones 
de euros al año, lo que equivale a la 
mitad del presupuesto anual de la 
Conselleria de Justicia. Somos el país 
europeo donde más prostitución se 
consume.

Estos datos nos sitúan en un escena-
rio al que no podemos dar la espal-
da. Hemos nacido en una sociedad 
patriarcal donde el machismo nos lo 
han inyectado en vena. Tenemos que 
trabajar por una sociedad donde la 
prostitución no tenga cabida, la re-
gulación no cabe en este asunto. Co-
nocemos casos como Holanda donde 
la regulación de la prostitución está 
generando más violencia hacia las 
mujeres prostituidas, y casos como 
Francia donde la abolición de la pros-
titución está dando ya resultados.

Se debe comenzar ya el trabajo y rea-
lizar cambios legislativos en el código 
penal para verdaderamente tener un 
sistema abolicionista si no, de lo con-
trario, cada día que permitimos esta 
situación seguimos siendo un país 
indigno.

Óscar Arenas.
Para la Guardia Civil 
siempre van a ser una 
preocupación las vícti-
mas de cualquier deli-

to y en especial aquellas que pertene-
cen a los colectivos más vulnerables 
como las víctimas de la explotación, 
violencia de género y mayores. La 
Guardia Civil tiene los medios, la for-
mación y los equipos para perseguir 
los hechos delictivos. 

En cuanto a la regulación es muy loa-
ble lo que ha hecho el Ayuntamiento 
de Albal a nivel local pero la proble-
mática se excede del ámbito local, 
es un asunto nacional o incluso in-
ternacional porque las víctimas, que 
vienen de otros paísesa  aquí, sí se 
les va a poder vigilar como víctimas 
de delito, pero el delito si se comete 
en un país extranjero es mucho más 
complicado de perseguir.

Por otra parte, pese a que tenemos los 
equipos y formación suficiente como 
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para garantizar que se persigan este 
tipo de hechos delictivos y garantizar 
la protección de las víctimas es fun-
damental la colaboración ciudadana 
y de administraciones cercanas a los 
ciudadanos.  Hay una prostitución 
muy a la vista y que resulta más fácil 
de vigilar, pero hay otra prostitución 
clandestina que se desarrolla en pi-
sos, hostales… que no es tan fácil 
de inspeccionar, vigilar y hacer se-
guimiento, aunque el esfuerzo de la 
Guardia Civil es máximo para llegar 
también hasta ahí.

Cristina Gramaje.
Todavía existe un pen-
samiento muy arraiga-
do que considera que 
la prostitución es algo 

normal, que forma parte de nuestra 
sociedad y que existe porque así lo 
desean las mujeres que ganan dinero 
de manera fácil. Es muy importante 
poner sobre la mesa la realidad de la 
prostitución: estamos hablando de 
mujeres que viven en la clandestini-
dad, algunas menores de edad, que 
están siendo retenidas contra su vo-
luntad para ejercer la prostitución y 
muchas de ellas son inmigrantes que 
no conocen nuestro idioma. Esa es la 
realidad de la prostitución a la que se 
le suma, además, la normalización de 
la violencia en el sexo bajo la premisa 
de ‘Yo pago, yo mando’.

Paula Carbajal.
Debido a la clandesti-
nidad donde se ejerce 
la prostitución es muy 
complicado acceder a 

ellas. Las redes las van moviendo de 
unas Comunidades a otras con lo que 
resulta complicado hacer seguimien-
to y saber el grueso de mujeres que 
están siendo prostituidas.

A esta situación se suma que, las mu-
jeres víctimas de trata, no cuentan 
con documentación porque, en el 
caso de que tengan, las mafias se la 
quitan. Además, viven coaccionadas 
y con miedo de que las mafias les ha-
gan algo a sus familias en su país de 
origen y eso hace que no puedan salir 
de esa situación.
Por otra parte, a raíz del confinamien-
to, donde la prostitución no podía ser 
visible en la calle, hubo un cambio a 
más pisos y clubs.

Consideramos que es necesario un 
modelo de sociedad igualitario que 
garantice los derechos humanos para 
todas las personas.

Carol L.
En los cuatro largos 
años en los que estuve 
en prostitución, de to-
das las mujeres que he 

conocido no había ni una sola mujer 
que estuviera ahí por opción propia 
pudiendo elegir entre cajera, médica, 
profesora o dependienta. La prostitu-
ción no es una opción es una medida 
desesperada. Yo no fui víctima de tra-
ta fui víctima de captación. Era me-
nor de edad y a la casa donde llegué 
me retuvieron. He estado a salvo por 
mi nacionalidad en determinadas si-
tuaciones, que no lo están aquellas 
mujeres de otras nacionalidades que 
no saben nuestro idioma y no tienen 
papeles. 

El modelo de sociedad que debemos 
perseguir es una sociedad donde el 
sexo de los varones no sea utilizado 
como arma de tortura, y que las re-
ferentes de los jóvenes lo sean por su 
genialidad y no por su follabilidad. 

-Existen bares de copas con 
licencia de discotecas, pero 
dentro se ejerce la prostitución, 
o pisos clandestinos difíciles 
de localizar, ¿qué papel juegan 
las administraciones locales, 

supramunicipales y autonómicas 
para controlar estas situaciones? y 
¿qué salidas tienen las mujeres que 
han sido prostituidas?

María Such.
Parece una irrealidad 
que se pueda multar a 
los bares de copas por 
fumar dentro y que 

no se pueda entrar con la seguridad 
de la norma para cerrar locales don-
de están explotando sexualmente a 
las mujeres. Esta es la sociedad que 
tenemos, por eso es necesario un 
cambio legislativo en el ámbito penal 
para que se condene a los puteros, y 
a los proxenetas, pero podemos hacer 
cosas que pueden estar al alcance de 
las administraciones locales y auto-
nómicas. 

Desde la Generalitat nos dimos cuen-
ta quelas víctimas de explotación se-
xual no acudían a los centros mujer 
24h. El motivo es porque tienen mie-
do al no tener papeles, y no conocen 
el idioma. Desde el 15 de octubre he-
mos puesto en marcha tres recursos, 
uno en cada capital de provincia, con 
asociaciones que ya trabajaban con 
ellas, y desde octubre hasta ahora 
hemos atendido a 707 mujeres que 
estaban siendo explotadas sexual-
mente en el ámbito de la prostitución 
y trata. Es una cifra bárbara que nos 
hace entrever que hay que poner re-
cursos adecuados para llegar a estas 
mujeres que están aisladas y viven en 

la clandestinidad, las cambian de pi-
sos, ciudades, e incluso país, las mue-
ven como mercancía y eso hace muy 
complicado hacer seguimiento.

Recientemente se aprobó la ordenan-
za de la vergüenza en Alicante que 
castiga la mendicidad y a las mujeres 
que están siendo prostituidas con 
multas de hasta 750 euros porque 
no les interesa acabar con la pobreza 
ni con la inclusión de esas mujeres. 
Desde la Generalitat creemos que 
los Ayuntamientos tienen un papel 
fundamental, como la ordenanza de 
Albal donde se castiga a aquellos que 
demandan prostitución. Podemos 
hacer cosas tan sencillas como em-
padronar en nuestro municipio (en 
los espacios de los servicios sociales) 
a estas mujeres, porque la mayoría 
de ellas no tienen vivienda, no están 
empadronadas y empadronar supo-
ne sacarlas de esa clandestinidad y 
aislamiento social para poder hacer-
se algo tan básico como el SIP y tener 
revisiones ginecológicas o poder soli-
citar la renta valenciana de inclusión 
o  el ingreso mínimo vital, y que ten-
gan una alternativa económica a la 
actividad a la que están siendo some-
tidas. Son cuestiones pequeñas pero 
que les cambia la vida a ellas.

Ramón Marí.
En Albal tenemos la 
desgracia de que dos 
prostitutas fueron aquí 
asesinadas, en el 2004 

asesinaron a Ivanna de 23 años y está 
enterrada en nuestra población y 
el año pasado asesinaron a Florina. 
Ante esta situación, como Ayunta-
miento, pensamos que, aunque no 
tenemos competencias, algo había 
que hacer y fue entonces cuando pu-
simos en marcha una ordenanza para 
sancionar a los puteros con multas de 
800 euros. Es complicado pillarlos, 
pero nuestra misión como Ayunta-
miento es sensibilizar a toda la po-
blación para conseguir la abolición 
de la prostitución. En Albal además 
tenemos la experiencia de dos pisos 
donde mujeres estaban siendo explo-
tadas y desde el Ayuntamiento no po-
demos entrar dentro, pero pusimos 
un coche de Policía a la puerta, y por 
la noche conforme iban saliendo los 
puteros se les identificaba y cachea-
ba, y solamente con eso dejaron de ir 
y se cerraron esos pisos. Sin embar-
go, para abolir la prostitución solo se 
podrá hacer através de una modifica-
ción del código penal porque será en-
tonces cuando Guardia Civil y Policía 
Nacional podrán entrar dentro de 
pisos, discotecas y hostales para ver 
si allí se ejerce la prostitución. Tene-
mos que exigir al Estado que lo pro-
híba y también la puesta en marcha 
de medidas de ayuda. Recojo la idea 
de María Such de empadronarlas y 
apartir de ahora nos ponemos como 
Ayuntamiento a trabajar para poder 
empadronarlas si ellas quieren.

Con respecto a las multas a los pute-
ros, antes del cambio de ordenanza, 
ya multamos a algunos y lo único que 
nos decían era que pagaban la mul-
ta en efectivo pero que por favor no 
llegara la multa a casa para que no se 
enterara su mujer, ésta es la calidad 
de las personas. 

Eva Sanz.
El pasado mes de sep-
tiembre realizamos 
unas Jornadas en la 
Mancomunitat donde 

abordamos esta situación y en ella 
intervinieron técnicos de igualdad, 
mujeres que habían sido prostituidas, 
ONG que trabajan con ellas y admi-
nistraciones. Con las conclusiones de 
esas Jornadas hemos elaborado una 
hoja de ruta para poner en marcha en 
las 20 poblaciones de l’Horta Sud que 
se basan en cuatro grandes 

El parque municipal La Balaguera acogió el Foro Comarcal El Meridiano para hablar sobre prostitución.

El Foro Comarcal El Meridiano contó con la presencia de vecinos y representantes de asociaciones locales.
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ejes: normativo con la creación de 
ordenanzas; acciones de prevención 
y pedagogía ciudadana; formación al 
personal técnico de los Ayuntamien-
tos y asistencia con servicios especia-
lizados para atender a estas mujeres.

Fran López.
Fijaros hasta que pun-
to (explicaba el alcal-
de de Rafelbunyol al 
público asistente al 

Foro) las mujeres son mercancía que 
muchas no tienen ni DNI ni SIP, es el 
ejemplo más claro de la cosificación 
de la mujer, por eso es muy importan-
te que Fundaciones como Amaranta, 
que trabajan con ellas, se adentren en 
los institutos y expliquen a los jóve-
nes la realidad de la prostitución. 

Además, al hilo de la ordenanza con-
tra los puteros, yo le pediría a María 
Such que, con la colaboración de las 
Mancomunidades y Federación Va-
lenciana de Municipios y Provincias, 
ideemos una ordenanza tipo para 
que sea presentada y aprobada en 
todos los Ayuntamientos de la Comu-
nitat Valenciana. 

Óscar Arenas.
La Guardia Civil rea-
liza una labor ins-
pectora en estos es-
tablecimientos, pero 

es verdad que nos falta la parte de la 
asistencia social porque las chicas no 
tienen la confianza para decirnos a 
nosotros qué es lo que allí está pasan-
do y no podemos perseguir el delito, 
y por eso es importante la asistencia 
social instantánea para que en ese 
momento las mujeres puedan hablar.
En ese sentido es importante reflexio-
nar y plantearnos porque no somos 
capaces de hacer llegar a las vícti-
mas la información sobre las ayudas 
que las administraciones tienen para 
sacarlas de ahí. Los casos donde la 
víctima ha denunciado, hemos per-
seguido el delito y ha ido bien, pero 
sin la ayuda de la víctima es muy 
complicado.

Cristina Gramaje.
Hay que legislar con 
dureza a los chulos y 
a las mafias. Hay una 
economía sumergida 

muy importante y queda mucho tra-
bajo por hacer. Es necesario que se 
conozcan los programas que existen 

y que ayudan a las mujeres prostitui-
das. No hay que olvidar que también 
muchas de estas mujeres trabajan 
como mulas para transportar droga 
en su cuerpo.

Y tenemos que reflexionar como so-
ciedad si queremos una España con 
un turismo como el de Camboya o 
Tailandia, porque nuestros turistas 
también están consumiendo prosti-
tución.

Carol L.
Los pisos no son di-
fíciles de encontrar, 
solo hay que poner en 
Google putas en Va-

lencia y salen todos los pisos. 

Albal es un claro ejemplo de cómo 
proceder, pero hasta que no haya 
una ley estatal los recursos se quedan 
muy limitados. Cuando yo salí de la 
prostitución, hace ya muchos años, 
no tuve ninguna ayuda institucional, 
primero porque tenía desconoci-
miento, y después porque había muy 
poca empatía, en servicios sociales 
me llegaron a decir que la prostitu-
ción es un trabajo como otro cual-
quiera. Por eso considero que es muy 
importante también la pedagogía de 
todo el personal que está en contacto 
con las mujeres prostituidas, porque 
por desgracia las mujeres tratadas se 
encuentran antes con extranjería que 
con las ayudas y la asistencia que les 
puedan dar.

Paula Carbajal.
La prostitución que no 
es cara al público no 
es secreta, la dificul-
tad es poder actuar ya 

que no se puede intervenir como se 
debería.

Las mujeres es complicado que digan 
que es lo que está pasando porque 
tienen miedo a ser escuchadas por 
su proxeneta, algunas llevan incluso 
auriculares y su proxeneta las está es-
cuchando todo el tiempo, y eso hace 
que resulte muy complicado que se 
sinceren por miedo a represalias. 
Por otra parte, no son conocedoras 
de que son sujetos de derechos y que 
los deben hacer valer, les falta infor-
mación.

Hay que trabajar con ellas el tema físi-
co y emocional, y hay que trabajar esa 

restauración. También la inserción 
laboral es muy importante y también 
una alternativa habitacional porque 
muchas viven donde son prostituidas 
y sin una alternativa no pueden salir 
de esa situación. 

- Educar en igualdad es 
fundamental, ¿qué acciones 
son necesarias para integrar a 
estas mujeres prostituidas en la 
sociedad? Y ¿creéis que este tema 
está presente en los jóvenes como 
sí lo está la violencia de género o 
las actitudes machistas?

María Such.
Hay que hacer peda-
gogía, no solo a los 
jóvenes también a la 
población adulta,y so-

bre todo en los hombres que son los 
que consumen el 99,6% de la prosti-
tución.
Es necesario caminar hacia la aboli-
ción porque mientras haya impuni-
dad si conseguimos sacar a una mu-
jer de la prostitución pondrán a otra 
en su lugar.

Ramón Marí.
Hay que formar a los 
jóvenes y hablarles de 
la violencia de géne-
ro y de prostitución. 

Creo que es la herramienta más efec-
tiva, además de la represiva, y para-
lelamente desde los Ayuntamientos 
hablar con ellas y ofrecerlas solucio-
nes, pero no hay que olvidar que los 
recursos municipales son limitados y 
necesitamos que nos ayude la admi-
nistración estatal.

Fran López.
Los jóvenes son el pri-
mer escalón donde 
debemos actuar desde 
una forma integral y 

trasversal todas las administracio-
nes. Como sociedad tenemos que re-
flexionar y hablar de realidades por-
que últimamente se está imponiendo 
un mensaje negacionista que niega la 
violencia de género.

En Rafelbunyol hemos puesto un 
marcador de víctimas de violencia 
de género, porque existen y porque 
es una realidad. Tenemos que frenar 
ese mensaje fascista y negacionista 
para que no se imponga en la juven-

tud porque a día de hoy, y con todo 
lo que se está trabajando en materia 
de igualdad, aún el 25% de los jóve-
nes cree que no existe la violencia de 
género.

Eva Sanz.
Educar a los jóvenes 
en igualdad es fun-
damental y también 
en ese sentido es muy 

importante el acceso que tienen a la 
pornografía que consumen a edades 
cada vez más tempranas.

Desde la Mancomunitat a raíz de las 
Jornadas también estamos trabajan-
do con los jóvenes y tratamos el tema 
de la pornografía en las aulas. 

Óscar Arenas.
La educación es la me-
jor inversión de futuro 
y creo que sería muy 
conveniente que tam-

bién la Guardia Civil esté en las aulas. 
En ese sentido es necesario un plan 
integral que nos aglutine a todos los 
agentes que trabajamos en esta labor.

Paula Carbajal.
Es importante que los 
centros educativos, 
medios de comunica-
ción y sociedad civil 

trabaje en poner el foco en los hom-
bres, en los puteros y proxenetas. El 
foco se debe poner en ellos porque 
son ellos los que lo hacen mal junto 
con la sociedad que mira hacia otro 
lado. Las mujeres prostituidas solo 
sobreviven como pueden.

Cristina Gramaje.
A día de hoy hay mu-
chos jóvenes que pier-
den la virginidad en 
un prostíbulo anima-

dos por los amigos, esto es algo que 
ocurre y de lo que hay que hablar con 
ellos, hacerles pensar y reflexionar.
Es esencial que los técnicos estemos 
en las aulas.

Carol L.
Los jóvenes tienen tan 
maquillada y mitifica-
da la prostitución que 
no se enteran de la 

situación como la mayoría de la so-
ciedad. El discurso regulacionista de-
bería estar tipificado como captación 
porque plantea la prostitución como 
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En la imagen participantes al Foro Comarcal El Meridiano junto con la concejala y la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Albal.

PATROCINADO POR

El denunciante, denunciado. 
Así acabó un hombre hace unos 
días tras advertir a la Policía Lo-
cal de Albal que, tras solicitar 
los servicios sexuales de una 
mujer prostituida y abonarle el 
importe de 30 euros, la mujer 
no completó sus necesidades. 
Los policías le informaron que 
el municipio donde había prac-
ticado sexo dispone de una or-
denanza municipal que multa a 
los puteros con hasta 800 euros. 
Así, Albal abre el primer expe-
diente sancionador por consu-
mo de servicios sexuales en la 
vía pública. 
 
Albal ha sido pionera, a nivel 
nacional, en la lucha contra la 
prostitución y la trata de per-
sonas. Los cambios aprobados 
por la unanimidad del pleno 
también recogen la prohibi-
ción de divulgar publicidad 
que fomente la prostitución y la 
explotación sexual y lo castiga 
con multas de 350 euros, como 
por ejemplo la colocación en 
los parachoques o ventanas de 
los vehículos tarjetas de pros-
tíbulos. Para el alcalde Ramón 
Marí “los asesinatos de Ivana y 
Florina han supuesto una ame-
naza la democracia y por este 
motivo tratamos de contribuir, 
desde Albal, en la erradicación 
de la prostitución y la trata de 
personas, contando con la sen-
sibilización de otras adminis-
traciones”.

ALBAL PONE LA PRIMERA 
MULTA DE 800 EUROS A UN 
PUTERO TRAS EL CAMBIO

DE ORDENANZA

algo empoderante, invita a las niñas 
a autocosificarse y monetizar esa fo-
llabilidad.  Por eso es tan importante 
una educación sexual en igualdad, 
donde no se rijan las relaciones por el 
consentimiento, a veces muy viciado, 
sino por el deseo de ambos.

A los pocos días de la 
realización del Foro Comarcal 
El Meridiano el Ayuntamiento 
de Albal puso la primera 
multa a un putero tras la 
aprobación de su ordenanza.
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Mislata presenta la Oficina de 
Asistencia a las Víctimas del 

Delito
ESTÁ SITUADA JUNTO A LOS JUZGADOS DE MISLATA 

Mislata cuenta desde el pa-
sado mes de enero con 
una Oficina de Asistencia 

a las Víctimas del Delito, sumándose 
así a la red de oficinas que la Gene-
ralitat está implantando en toda la 
Comunitat Valenciana para ofrecer 
este servicio de carácter público, 
gratuito y multidisciplinar. La con-
sellera de Justicia, Gabriela Bravo, 
ha visitado junto al alcalde, Carlos F. 
Bielsa, las instalaciones de esta nue-
va oficina situada junto a los Juzga-
dos de Mislata.
  La finalidad de estas Oficinas es 
prestar información, asistencia y 
atención coordinada a víctimas de 
delitos, testigos y personas en situa-
ción de riesgo como consecuencia 
de su contacto circunstancial con el 
delito. En este sentido, Bielsa ha afir-
mado que, desde el gobierno muni-
cipal, “vamos a seguir trabajando 
para que este nuevo recurso sea útil 
para conectar servicios, para que el 
juzgado y la administración local 
demos una asistencia integral a las 
víctimas del delito, y especialmente 

a las víctimas de violencia de géne-
ro”. Por su parte, la consellera Bravo 
ha puesto en valor el nuevo modelo 
de justicia próxima de la Genera-
litat, afirmando que “la Justicia ha 
dejado de ocupar un papel residual 
para adquirir una posición relevante 
en la agenda pública valenciana, es-
tando presente en todo el territorio 
valenciano”. Tras finalizar la visita, 
alcalde y consellera se han traslada-
do al Centro Sociocultural La Fàbri-
ca, donde han mantenido una reu-
nión informativa con la ciudadanía 
de Mislata, representada a través de 
diferentes colectivos sociales y veci-
nales, y a la que ha asistido también 
parte de la corporación municipal.  
   Bielsa ha hecho hincapié en “el 
enorme esfuerzo que está haciendo 
la Generalitat Valenciana por me-
jorar nuestra seguridad ciudadana, 
generando nuevos protocolos de 
coordinación y colaboración entre 
administraciones para proteger a 
las víctimas, para dar seguridad a los 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad”. 
Y tras agradecer de nuevo la presen-
cia de la consellera y antes de darle 

paso, ha reiterado su compromiso 
en que “todos los colectivos, aso-
ciaciones, y vecinos y vecinas seáis 
testigos de que, con esta mejora de 
infraestructuras judiciales, poco a 
poco conseguimos vivir en una ciu-
dad mejor, en una ciudad más segu-
ra, más integradora, más garante de 
derechos; en definitiva, una ciudad 
con más futuro”.

Asistencia integral
La consellera Bravo ha explicado al 
público presente el funcionamiento 
de estas oficinas, que prestan una 
asistencia integral y especializada 
que comprende atención jurídica, 
psicológica y social durante todo el 
procedimiento e incluso con poste-
rioridad a su terminación. También 
promueven medidas de justicia res-
taurativa, los recursos tendentes a 
garantizar la seguridad de las vícti-
mas y actúan, además, como punto 
de coordinación de las órdenes de 
protección de las víctimas de vio-
lencia doméstica y de género que 
adopten los órganos judiciales de la 
Comunitat Valenciana. 

Redacció

La consellera de Justicia visitó junto con el alcalde de Mislata la Oficina de asistencia a las víctimas del delito

Defensa cede a Paterna 
el primer edificio militar 
para el Campus de FP 

El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado, en Junta de Go-
bierno Local, la aceptación de 

la cesión, por parte del Ministerio de 
Defensa, de la antigua Residencia de 
Oficiales del Acuartelamiento Daoiz 
y Velarde de la ciudad.
  Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
quien se ha mostrado tremenda-
mente satisfecho de esta cesión y 
ha destacado que “con la incor-
poración municipal de este edifi-
cio militar no sólo cumplimos con 
nuestro compromiso con los veci-
nos de Campamento para dotar al 
barrio de más bolsa de suelo sino 
que también damos el primer paso 
para el Campus de Paterna para la 
Innovación y el desarrollo de la For-
mación Profesional en Ciberseguri-
dad y Biotecnología (CAPCIBI) que 
estamos proyectando en nuestra 
ciudad”.
  En este sentido, el primer edil tam-
bién ha señalado que “con esta ce-
sión materializamos, por primera 
vez, muchos años de negociaciones 
y mucho trabajo, sobre todo el rea-

lizado durante estos últimos meses 
por los técnicos municipales de Ur-
banismo y los del Ministerio a través 
de la Comisión Mixta creada para 
desarrollo el convenio urbanístico 
que regulará la desafección de los 
terrenos militares”.       

Fases
Sagredo ha recordado que la cesión 
de estas instalaciones forma parte 
de la primera de las dos fases reco-
gidas en el Protocolo de Intenciones 
suscrito entre el Ayuntamiento de 
Paterna y el Ministerio de Defen-
sa el 8 de abril de 2019 y en el que 
ambas administraciones acordaban 
un marco global de actuaciones en-
caminadas a desarrollar la enajena-
ción del acuartelamiento.   
  El Equipo de Gobierno socialista ha 
aprobado la aceptación de la conce-
sión demanial a favor del Ayunta-
miento de Paterna del uso de edifi-
cio denominado antigua Residencia 
de Oficiales así como la superficie 
necesaria para poder independizar  
dicho edificio del resto de las insta-
laciones del acuartelamiento. 

El alcalde de Paterna junto a dirigentes históricos de la Asociación de Vecinos de Campamento 

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

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

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

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.

LA CESIÓN DE ESTAS INSTALACIONES FORMA PARTE 
DE LA PRIMERA DE LAS DOS FASES 
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AUMENTAN LAS PAREJAS CON INFERTILIDAD Y, AL MISMO TIEMPO, LAS QUEJAS 
POR LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE ESTE PROBLEMA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Lista de espera para tratamiento 
de reproducción asistida 

en la Comunitat Valenciana

Pese a que España es uno 
de los países con el índice 
de natalidad más bajo del 

mundo, con la consiguiente re-
percusión en el progresivo enve-
jecimiento de la población, una 
de las medidas para paliar o fre-
nar este proceso, como es el trata-
miento de reproducción asistida, 
está siendo en los últimos años, 
paradójicamente, motivo de nu-
merosas quejas en la Comunitat 
Valenciana por la demora en su 
aplicación por parte de la sanidad 
pública, ya que existe lista de es-
pera para ello.
  Esta crítica situación de la nata-
lidad se agrava además por el he-
cho de que están aumentando las 
parejas con problemas de inferti-
lidad, un fenómeno debido a di-
versas causas, siendo una de ellas 
el retraso en la edad de la mater-
nidad, de forma que son cada vez 

más numerosos los casos de mu-
jeres que desean tener su primer 
hijo pasados los 35 años.
  Así pues, se da la llamativa cir-
cunstancia de que aumentan 
las parejas con infertilidad y, al 
mismo tiempo, las quejas por la 
demora en la atención de este 
problema por parte de la sanidad 
pública. Un hecho que ha llevado 
al Síndic de Greuges de la Comu-
nitat Valenciana, Ángel Luna, a 
abrir una queja de oficio, con el 
fin de “investigar y supervisar las 
demoras existentes a la hora de 
acceder a las técnicas de repro-
ducción asistida en la sanidad pú-
blica valenciana”.
  Estas demoras no sólo son per-
judiciales en sí para las parejas 
afectadas, sino que pueden lle-
gar a provocar la exclusión de su 
derecho a recibir un tratamiento 
que está incluido en la cartera de 
servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud, ya que, según 
señala el Síndic, ”en la actualidad, 
para acceder a esta prestación, la 
Administración exige una serie 
de requisitos, y uno de ellos, en 
el caso de la mujer, es que la edad 
límite para someterse a estos tra-
tamientos es los 40 años”.
  Por todo ello, el Síndic ha reque-
rido a la Conselleria de Sanidad 
información sobre el número de 
unidades de Reproducción Asisti-
da con que cuenta la red pública 
valenciana, detallando los depar-
tamentos de salud y la población 
a la que atienden. También sobre 
la organización de estas unida-
des, el número de sanitarios que 
trabajan en ellas y su categoría 
profesional. Asimismo, ha pre-
guntado por el volumen de las 
listas de espera en estas unidades, 
las medidas llevadas a cabo para 
reducirlas o la posibilidad de deri-
var casos a la sanidad privada.

Dotación de medios
Con anterioridad, el Síndic de 
Greuges ya había instado a la 
Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública “a dotar de los 
medios personales y materiales 
necesarios para atender la de-
manda existente de tratamientos 
de reproducción asistida”, tras la 
queja presentada por “una ciuda-
dana preocupada por la demora 
para iniciar un tratamiento de fe-
cundación in vitro en el Hospital 
Clínico Universitario de Valèn-
cia. La afectada, con baja reserva 
ovárica, había planteado su pro-
blema ante el SAIP y solicitaba 
un adelanto en la lista de espera 
atendiendo a sus circunstancias 
personales”.
  La Conselleria comunicó al Sín-
dic que ya había respondido a 
la interesada manifestando que 
“priorizar a personas con baja 
reserva es difícil, a la par que un 

ABRIMOS
UN NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

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

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

y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.

T. L.

agravio comparativo para otras 
usuarias inscritas en la lista de 
espera y que también se encuen-
tran en el mismo supuesto”, y aña-
díó que la lista de espera de dicho 
hospital para iniciar el ciclo era 
“la más baja de la Comunitat Va-
lenciana”.

Legítimo derecho
No obstante, el Síndic, tras sugerir 
en este caso que el Servicio de Gi-
necología del Hospital Clínico ci-
tara, a la mayor brevedad posible, 
a la interesada, replicó a la Con-
selleria que “la Administración 
sanitaria debe dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad va-
lenciana en el actual contexto so-
cial, en el que existe un evidente 
incremento de parejas y mujeres 
con problemas para concebir, y 
en el que el retraso de la materni-
dad por razones económicas, la-
borales y que se escapan muchas 
veces a la voluntad de las afecta-
das es una realidad indiscutible, 
con el consecuente descenso de 
la natalidad y el envejecimiento 
de la población”.
  Asimismo, recalcó que “el le-
gítimo derecho de las personas 
a ver colmada su ilusión de una 
maternidad/paternidad respon-
sable y deseada no puede verse 
limitada por los problemas de fal-
ta de infraestructuras o, en otras 
palabras, de desajustes entre la 
demanda y la oferta de la presta-
ción”.

Catarroja enquesta 
a les empreses del polígon 

L’Ajuntament de Catarroja ha 
estat realitzant una enques-
ta porta a porta en totes les 

empreses del seu polígon indus-
trial per a millorar el servei de 
recollida de residus. Amb tota la 
informació recollida es vol oferir a 
les empreses del polígon un servei 
més personalitzat en la recollida 
de residus i d’aquesta manera evi-
tar la col·locació de contenidors al 
carrer.
“Un dels nostres objectius en 
l’elaboració del Pla Local de Re-

sidus és ser més eficients en el 
treball de recollida selectiva dels 
residus urbans oferint a la ciuta-
dania les alternatives més eficaces 
per als seus costums diaris. En el 
cas del polígon apostarem per la 
recollida porta a porta donant un 
servei eficaç i millorant, al ma-
teix temps, el manteniment de les 
instal·lacions”, explica Elisa Gime-
no, regidora de Medi Ambient.
  Aquesta recollida d’informació 
en el polígon industrial també ser-
virà per a actualitzar el cens .

Jornadas para impulsar la zona 
industrial de Quart de Poblet

Empresas, Ayuntamiento de 
Quart de Poblet y Genera-
litat han unido sus fuerzas 

para impulsar la zona industrial y 
resolver reivindicaciones históri-
cas de industriales y consistorio. 
Uno de los aspectos más impor-
tantes es que se podrá construir 
y edificar tras solventar la situa-
ción de bloqueo provocada por 
el problema de inundabilidad 
detectado en zonas empresaria-
les. Los propietarios de los terre-
nos podrán presentar Planes de 

Acción Integrada para mejorar la 
zona industrial y el Ayuntamien-
to se compromete a agilizar los 
trámites para no perder ni un se-
gundo en rediseñar las zonas in-
dustriales con los últimos avan-
ces tecnológicos y convertirlos 
en parques empresariales más 
modernos y competitivos.
  En las jornadas también se ha 
abordado la importancia de la 
colaboración público-privada a 
la hora de dotar de infraestruc-
turas adecuadas a los polígonos, 

tales como alumbrado, alcanta-
rillado, viales o pavimentación, 
y acometer una urbanización 
integral de los mismos. Como 
ha destacado la alcaldesa de la 
localidad, Carmen Martínez, “Os 
tendemos la mano. Esta jornada 
es muy importante, pero nece-
sitamos de vuestro empuje. Así, 
entre todos y todas, alcanzare-
mos niveles de excelencia y es-
taremos alineados para superar 
este reto”. Por su parte, el con-
cejal de Promoción Económica 
y Empleo, Ángel Lorente, tildó 
esta cita de “oportunidad increí-
ble para decidir qué tipo de po-
lígono queremos”, explicó en el 
encuentro.
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LA NOVA ESTACIÓ COMPTARÀ AMB QUATRE LÍNIES PER A INSPECCIÓ I 
TINDRÀ UNA CAPACITAT MÀXIMA DE 40 VEHICLES/HORA

Torrent tindrà una ITV en el 
Polígon del Mas del Jutge

L’Alcalde de Torrent Jesús Ros 
i el Conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Produc-

tius, Comerç i Treball, Rafael Cli-
ment, han signat el protocol per 
a treballar en la instal·lació d’una 
estació d’ITV a Torrent, amb la 
previsió de la seua posada en 
funcionament al llarg de 2023. 

La instal·lació se situarà en una 
parcel·la municipal situada en el 
polígon industrial Mes del Jutge, 
adequada per al desenvolupa-
ment d’aquest servei, que compta 
amb una superfície de 7.000 m² i 
que l’Ajuntament cedirà a l’Institut 
Valencià de Competitivitat Empre-
sarial (Ivace).  “L’estació d’ITV de 
Torrent estarà situada en un espai 

immillorable en el centre del po-
lígon Mes del Jutge, la qual cosa 
permetrà prestar servei a més de 
50.000 vehicles de la pròpia ciutat, 
facilitant el seu desplaçament i re-
duint els temps d’espera”, ha asse-
gurat l’alcalde Jesús Ros.
  En aquest aspecte, cal destacar 
que l’estació d’ITV de Torrent 
està dotada d’un pressupost per 

Redacció

Paiporta impulsa el reciclatge de vidre 
entre els establiments hostalers

L’Ajuntament de Paiporta ha 
posat en marxa una cam-
panya per a impulsar el re-

ciclatge d’envasos de vidre en el 
sector hostaler de la localitat. La 
iniciativa, en una primera fase, 
ha començat amb la realització 
d’enquestes i entrevistes a tots els 
establiments d’hostaleria de la lo-
calitat, per a conéixer de primera 
mà quines són les seues necessi-
tats i poder adequar els recursos 
existents. 
   A més, s’ofereix informació de-
tallada als locals de com reciclar 
correctament i dels avantatges so-
cials, econòmics i mediambientals 
que té el reciclatge de vidre. 
   En una segona fase, i per a facili-
tar el reciclatge de vidre en el canal 
Horeca (Hostaleria, Restauració 
i ‘Càtering’), s’instal·laran conte-
nidors especials, dotats amb una 
boca més ampla, que permeten el 
reciclatge de grans quantitats de 
vidre com les generades pels hos-
talers. També s’entregaran poals 
adaptats amb rodes per a facilitar 
el transport dels residus de vidre 
i el seu posterior buidatge en els 
contenidors. 

S’INSTAL·LARAN CONTENIDORS DOTATS AMB BOCA 
MÉS AMPLA, I S’ENTREGARAN POALS AMB SISTEMA 
D’ELEVACIÓ ALS ESTABLIMENTS QUE HO SOL·LICITEN

part del Ivace de 723.570 euros, i 
comptarà amb un total de quatre 
línies: dos per a inspecció de vehi-
cles lleugers i altres dues línies per 
a la inspecció de vehicles pesants, 
així com un espai dedicat a la re-
visió tècnica de ciclomotors i mo-
tocicletes. I la capacitat màxima 
d’inspecció serà de 40 vehicles/
hora.

Servei d’ITV
Aquest acord s’emmarca en el pro-
cés que ha iniciat la Generalitat, 
i que està liderant l’IVACE, per a 
implantar la gestió directa en la 
prestació del servei d’ITV en la 
Comunitat Valenciana del qual la 
nova estació d’ITV de Torrent serà 
el projecte. 
  Sobre aquest tema, el Conseller 
Climent ha assegurat que aquest 
acord “estableix les bases per a 
construir una nova estació d’ITV 
que beneficiarà a la ciutadania de 
Torrent i també a les seues pobla-
cions pròximes, oferint un servei 
pròxim i de qualitat”. Així mateix, 
el Conseller ha destacat “la impor-
tància que tindrà per a l’activitat 
local i comarcal, millorant la seua 
eficiència, qualitat i competitivi-
tat”.  
  A més, el Conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, ha aprofitat 
l’ocasió per a deixar la seua signa-
tura en el Llibre d’Honor de To-
rrent.

Eliminen el punt negre en 
la connexió de la CV-370 de 
Manises al ‘bypass’

Les dues rotondes que 
eliminen el punt negre 
d’accidents en la connexió 

de la CV-370 de Manises amb 
el bypass ja estan finalitzades. 
L’obra que ha dut a terme la Di-
putació de València és una rei-
vindicació històrica dels Ajunta-
ments de Manises i Riba-roja de 
Túria.
  La intervenció, amb una inver-
sió de 719.000 euros i que s’ha 
desenvolupat durant sis mesos, 
s’ha fet entre els punts quilomè-
trics 5,5 i 6,5 de la CV-370 de Ma-
nises a Pedralba per Riba-roja i 
Vilamarxant, una carretera que 
suporta el pas de vora 17.000 ve-
hicles diaris.

  Abans, l’accés al bypass o des de 
l’autopista a aquesta carretera es 
feia mitjançant un carril central 
d’espera i incorporació per a gi-
rar a l’esquerra, per la qual cosa 
es considerava com un tram de 
concentració d’accidents, atesa 
la confluència de nombrosos ve-
hicles que s’hi encreuaven. Ara 
s’han substituït les interseccions 
per dues rotondes de 28 metres 
de radi exterior amb enllumenat 
i ornamentació de graveta de co-
lors.  Les obres pertanyen al ter-
me municipal de Manises, enca-
ra que bona part dels usuaris de 
la carretera viuen a Riba-Roja. 
També en aquesta via es troba 
l’accés a algunes urbanitzacions 
de Manises

Redacción

L’OBRA L’HA DUT A TERME LA DIPUTACIÓ

Aquesta setmana l’Ajuntament de 
Torrent ha posat en marxa un pro-
grama pilot de recollida de mobles 
en el municipi, amb l’objectiu de mi-
llorar la imatge i la neteja dels espais 
públics de la ciutat. Així, aquest pro-
grama s’ha implantat de manera sec-
torial en l’àrea del Alter, així com en la 
zona compresa entre el carrer de la 
Mare de Dèu de l’Olivar i el centre de 
majors Santa Elena. 
 “Amb aquesta mesura fem un pas 
més per a oferir als habitants de To-
rrent una ciutat més amable i neta, 
evitant l’acumulació de residus de 
gran volum que puguen ocasionar 
molèsties. Per a això és molt impor-
tant la col·laboració ciutadana, ja que 
exerceixen un paper clau en el co-
rrecte funcionament d’aquest servei”, 
ha destacat la regidora de Gestió de la 
Ciutat, Inma Amat.

Notificar
 D’aquesta manera, els diumenges i 
dimecres de 20h a 22h, els torrentinos 
i torrentinas hauran de depositar els 
mobles al costat del contenidor més 
pròxim a l’habitatge sense entorpir a 
la circulació rodada ni a les persones 
vianants, amb un màxim de 6 unitats 
i notificant prèviament aquest fet als 
telèfons 961565353, 961111111 o 010.

NETEJA
TORRENT POSA EN MARXA 
UN PROGRAMA PILOT DE 
RECOLLIDA DE MOBLES

  El sector de l’hostaleria i la res-
tauració és un dels eixos fonamen-
tals per a incrementar la taxa de 
reciclatge, ja que en ell es consu-
meixen prop del 50% dels envasos 
de vidre d’un sol ús que es pro-
dueixen a Espanya. 

10 quilos reciclats per persona
Segons les últimes dades dispo-
nibles corresponents a 2021, la 
ciutadania de Paiporta va reciclar 
un total de 259.780 quilograms 
d’envasos de vidre. Això suposa 
que cada habitant de Paiporta va 
reciclar una mitjana de 9,8 quilo-
grams de vidre. 
  Respecte a la taxa de contenerit-
zació, Paiporta se situa amb una 

mitjana de 330 habitants per con-
tenidor, comptant en l’actualitat 
amb un total de 80 iglús per als re-
sidus d’envasos de vidre instal·lats 
en tota la ciutat.

Beneficis mediambientals
El vidre que es deposita en els 
contenidors es recicla al 100% 
i s’utilitza per a la fabricació de 
nous envasos, de manera indefi-
nida i sense perdre les propietats 
originals. Reciclant vidre s’evita el 
creixement dels abocadors. 
  Reciclar vidre és un element clau 
en la lluita contra el canvi cli-
màtic. En usar vidre reciclat en la 
fabricació de nous envasos, s’evita 
l’extracció de matèries primeres 
de la naturalesa, evitant l’erosió 
dels sòls i la desforestació del nos-
tre entorn. A més, es minimitza 
l’emissió de CO₂ en el procés de 
fabricació i s’estalvia energia. 

Zona on estarà ubicada la ITV

Nova rotonda a la connexió CV-370
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UN PROGRAMA POSAT EN MARXA PER LA FEDERACIÓ DE BÀSQUET 

Massanassa es converteix 
en seu del Programa de 
Tecnificació de Bàsquet

A través d’un conveni amb 
la Federació de Bàsquet de 
la Comunitat Valenciana 

(FBCV), Massanassa serà seu del 
Programa de Tecnificació de Bàs-
quet durant els tres pròxims anys 
i acollirà a grups de xiquets i xi-
quetes jugadors/es de la categoria 
Aleví Generació 2011. 
  Amb un total de 30 xiquets i 30 
xiquetes, el Pavelló Municipal de 
Massanassa comptarà amb dos 
diumenges al mes d’entrenament 
de tecnificació d’este esport, amb 
un total de 14 sessions per tempo-
rada. El programa acull a xiquets i 
xiquetes de diferents municipis de 
la Comunitat Valenciana. Especí-
ficament, els clubs als quals per-
tanyen les persones seleccionades 
són: EEMM Massanassa, Funda-
ció València Basket, Nou Basket 
Torrent, Sportiu Xe D’Alaquás, 
Ajuntament de Marines, Básquet 
L’Horta Godella, SD Col·legi El Pi-

lar de València, CB Caxton Collage, 
CB Sedaví, CB Tavernes Blanques, 
Claret-Benimaclet, ED Sant Pere 
Pascual, Escola Básquet de Llíria, 
C.D. Maristes, CD Col·legi Ocell 
María Peñarrocha i CNB Paterna.
  A pesar que l’inici de les classes 
van donar inici al desembre de 
2021, la presentació del Progra-
ma de Tecnificació de Bàsquet es 
va realitzar diumenge passat 6 de 
febrer de 2022 durant la jornada 
d’entrenaments. Paco Comes, al-
calde de Massanassa, va expressar 
la rellevància que resideix en la 
col·laboració entre l’Ajuntament 
de Massanassa i la federació: “No-
saltres posem les instal·lacions i 
ells posen en marxa tota esta ini-
ciativa que al final el que pretén és 
millorar la tècnica dels xiquets i xi-
quetes que posseeixen eixa il·lusió 
per jugar al bàsquet. És tot un plaer 
rebre a tots els jugadors i jugado-
res dels diversos pobles que venen 
per a jugar a la nostra localitat per-

què amb això volem fer veure que 
existeixen altres instal·lacions que 
estan perfectament dissenyades 
i preparades per a tots ells i per a 
garantir sempre la seua diversió i 
disfrute”, manifesta Paco Comes.

Esport
Salvador Fabregat, president de la 
FBCV, afirma i agraeix a Massanas-
sa per “mostrar un complet interés 
i la contínua voluntat d’ajudar per 
a dur a terme el nostre programa, 
aportant totes les facilitats des del 
primer moment”. Així, destaca el 
“èxit perquè els equips estan al 
complet i el Pavelló Municipal que 
ofereix Massanassa té totes les ca-
racterístiques funcionals per a po-
der exercir l’esport”. 
 El president del Club de Bàsquet 
de Massanassa, Enrique Gimeno, 
va explicar que “serveix per a pro-
mocionar el bàsquet al poble i, a 
més, per a donar-nos a conéixer 
fora de Massanassa”. 

Redacció

L’Ajuntament de Sedaví, a través de 
la regidoria de Medi Ambient, va 
iniciar una campanya informativa 
aquest dilluns, que es prolongarà al 
llarg d’aquesta setmana, sobre l’ús 
del contenidor de fem orgànic i que 
a més tindrà un estand informatiu en 
el mercat municipal els dies 26 de fe-
brer i 5, 9 i 16 de març. El consistori  ha 
repartit pels habitatges poals domès-
tics per a aquest tipus de residus

SEDAVÍ

L’ÚS DEL CONTENIDOR 
DE FEM ORGÀNIC

Les obres per a la millora i adequació 
dels centres educatius públics em-
marcada dins del ``Pla Edificant´´, 
projecte de la Conselleria d’Educació 
en coordinació amb l’Ajuntament 
d’Alaquàs, arriba a la seua recta final. 
L’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura junt al 
regidor d’Urbanisme Jaime Marqués, 
a més dels tècnics i membres de la 
direcció del CEIP Sanchis Almiñano 
d’Alaquàs es donaven cita al pati del 
col.legi per comprobar de prime-
ra mà l’evolució de les obres per a 
la construcció d’un gimnàs de vora 
360,00 metres quadrats. Està previst 
que la instal.lació compte amb un es-
pai destinat als vestuaris, magatzem i 
despatx. 
Les obres es completen amb la re-
cent instal.lació d’una zona de jocs, 
la incorporació de dues porteries i 
quatre canastres per a la pràctica de 
bàsquet, així com la creació de noves 
zones verds. 

ALAQUÀS

CONSTRUCCIÓ DEL GIMNÀS 
CEIP SANCHIS ALMIÑANO 

Inés Serra Soria i Lucía Pérez Her-
nández son dos joves estudiants de 
Picassent que han sigut selecciona-
des per disfrutar el curs pròxim de 
la beca d’estudi que promou la Fun-
dació «Amancio Ortega» i que els 
permetrà cursar els seus estudis de 1r 
de Batxillerat als EEUU i Canadà res-
pectivament.   Inés cursa actualment 
4t de l’ESO al col·legi Sant Cristòfor 
Màrtir i Lucia ho fa a l’IES l’Om.

PICASSENT
2 ESTUDIANTS ACONSEGUEIXEN 
UNA BECA DE LA FUNDACIÓ 
«AMANCIO ORTEGA»

L’Ajuntament de Benetússer, a través 
de la seua regidoria de Patrimoni, 
ha presentat de manera oficial ‘Fà-
briques del km². Memòria veïnal del 
Benetússer industrial’, un projecte 
que ha pres forma en una exposició 
que recull materials d’arxiu, fotogra-
fies i entrevistes vinculats al context 
industrial del municipi i que han eixit 
a la llum després d’un elaborat treball 
de documentació i de rescat de la 
memòria del poble. “Per fi posem a 
l’abast de la ciutadania aquest projec-
te que conjumina la posada en valor 
patrimonial amb la reivindicació de 
la memòria dels nostres veïns i veï-
nes” assenyala la regidora d’Hisenda 
i Patrimoni, Reme Navarro Alapont, 
que afig, “es tracta d’un projecte viu, 
col·laboratiu i en permanent cons-
trucció, que esperem que propicie 
que apareguen nous materials i tes-
timoniatges que vagen sumant-se i 
enriquint als que conformen l’actual 
exposició”.
 El passat, 12 de febrer, va començar 
una de les tres rutes guiades pel mu-
nicipi que serveixen per a explicar el 
passat industrial de la localitat. Fàbri-
ques de licors com Cristóbal Pons o 
José Baixauli, el molí de San José, més 
recordat com la fàbrica MEIVEL, Fri-
gorífic “La Plata” o els antics telègrafs 
van ser algunes de les parades d’una 
ruta que posa en valor tots aquells 
edificis del municipi.

BENETÚSSER
EL PROJECTE ‘FÀBRIQUES 
DEL KM²’ VEU LA LLUM AMB 
UNA EXPOSICIÓ I RUTES 
GUIADES PEL POBLE

El ple de Paiporta ha aprovat 
el pressupost municipal per 
a 2022. Els comptes augmen-

ten un 5,75% respecte l’any anterior 
i superen els 18,5 milions d’euros, 
la xifra més elevada de la història. 
El regidor d’Hisenda i Administra-
ció General, Pep Val, ha defensat 
els comptes en nom de l’equip de 
govern, i ha sustentat el projecte en 
tres pilars fonamentals que guia-
ran l’acció municipal enguany: Les 
polítiques socials, la reactivació 
econòmica i la lluita contra el canvi 
climàtic.
   El pressupost ha comptat amb 
els vots favorables dels grups de 
l’equip de govern (Compromís i 
PSPV-PSOE), i en contra dels grups 
de l’oposició, formada per PP i Cui-
dadanos.
   L’alcaldessa de Paiporta, Maribel 
Albalat, ha explicat que «El pres-

Paiporta aprova un pressupost centrat en 
polítiques socials, reactivació econòmica
i la lluita contra el canvi climàtic
ELS IMPOSTOS CONTINUEN CONGELATS I ES MANTÉ EL DEUTE A ZEROLa nova edició del fòrum que con-

necta empreses amb persones en 
cerca activa d’ocupació està im-
pulsat per la Regidoria d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Benestar 
Social de l’Ajuntament d’Alcàsser, 
en col·laboració amb RH en positiu. 
«Enguany, com a novetat, es rea-
litzarà en dues jornades intensives 
per a ampliar el nombre d’empreses 
participants i duplicar les ofertes 
d’ocupació, per tant, les oportuni-
tats laborals», afirma la regidora 
d’ocupació, Paqui Abella. 
  La Marató d’entrevistes tindrà lloc el 
dijous 3 i el divendres 4 de març de 
9.00 a 14.00 hores en el Centre Social, 
situat en el Carrer Sant Antoni, 40 del 
municipi. Les persones interessades 
a aconseguir una entrevista labo-
ral, podran inscriure’s en les ofertes 
d’ocupació de forma telemàtica i 
molt senzilla, a través d’un formulari 
web.

ALCASSER

SISENA EDICIÓ DEL FÒRUM 
D’OCUPACIÓ EMPLEALCÀSSER

supost que hem aprovat és el més 
alt de la història de Paiporta. És un 
pressupost molt equilibrat, incre-
mentat gràcies a les aportacions 
d’altres administracions públiques 
i sense haver apujat impostos. Hem 
pogut dotar econòmicament nous 
projectes i propostes que aquest 
2022 seran una realitat. Especial 
menció mereix l’increment en In-
novació, àrea molt transversal i im-
portant respecte al funcionament 
de l’Ajuntament, que augment un 

95% respecte a l’any passat i que 
posarà al nostre Ajuntament al ca-
pdavant de les administracions lo-
cals, agilitzant i facilitant l’atenció 
ciutadana».
  Els tres pilars que sustenten el 
pressupost municipal de Paiporta-
son les polítiques socials, la reac-
tivació econòmica i la lluita contra 
el canvi climàtic. Altres aspectes 
a destacar es el manteniment del 
deute a zero, i la congelació des de 
2015 de tots els impostos i taxes.

Equip de govern de Paiporta

Xiquetes i xiquets del programa de tecnificació de bàsquet
Campanya informativa

L’alcalde visita les obres
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Alboraia, un dels pobles 
de l’Horta on més baixa 

la desocupació

El nombre de persones sense 
treball ha disminuït a Albo-
raia el mes de gener de 2022 

fins a aconseguir els 1.137 aturats, 
baixant dels 1.517 que hi havia en el 
mateix mes de l’any passat. Aquest 
percentatge, que suposa un des-
cens del 25,05%, situa al municipi 
com el segon de l’Horta Nord en el 
qual la caiguda ha sigut més pro-
nunciada, el quart parlant en xifres 
absolutes.
  Les dades, extrets de Labora i re-
copilats pel consorci Pactem Nord, 
que presideix l’alcalde d’Alboraia, 
Miguel Chavarría, confirmen la 
tendència a la baixa que es porta 
produint des del segon trimestre 
de l’any passat en l’àmbit comarcal 
i a escala local. 4.779 persones han 
deixat d’estar desocupades en la 
comparativa interanual entre tots 
els municipis de l’Horta Nord. No 
es registrava un nivell de desocu-
pació tan baix des de novembre de 
2008.
  D’altra banda, el nombre de con-
tractes de treball també ha crescut 
notablement a Alboraia, quasi du-
plicant la xifra respecte a gener de 
2021 (418 al gener de 2022 enfront 
dels 258 del mateix mes de l’any an-

terior). Amb això, Alboraia aporta 
prop de mig miler als 8.981 con-
tractes de treball que s’han realitzat 
al gener de 2022 a l’Horta Nord.
  Un municipi generador d’ocupació
La regidoria de Desenvolupament 
Econòmic, Treball, Comerç i Con-
sum que lidera Sebastián Torres 
desenvolupa una labor constant en 
matèria d’ocupació.   
  L’administració pública local ge-
nera llocs de treball a través dels 
plans d’ocupació, així com con-
té eines de gestió i de suport com 
l’Agència de Desenvolupament Lo-
cal i el Consorci Pactem Nord del 
qual forma part Alboraia, a més de 
les campanyes de promoció (el re-
cent ‘Compres amb cor’ o ‘Alboraia 
eres tu’, per exemple) del comerç 
local.
  L’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría, valora positivament les da-
des d’ocupació que es publiquen 
cada mes: “La reducció constant 
de la desocupació i l’augment de 
les contractacions sempre és una 
bona notícia per al nostre poble”. És 
un esforç en el qual l’Ajuntament 
d’Alboraia continuarà treballant, 
explica el primer edil, “ja que una 
de les nostres prioritats és garan-
tir la millor salut del teixit social i 
econòmic d’Alboraia”.

Redacció

Museros facilitarà la conciliació familiar 
amb ajuda del Pla Corresponsables

L’Ajuntament de Museros ha re-
but un total de 58.932,54 euros 
en concepte del Pla Correspon-

sables, un pla impulsat per la Direcció 
General de l’Institut Valencià de les 
Dones amb el qual es pretén ajudar a 
la conciliació de les famílies.
  Aquesta quantia serà destinada ínte-
grament al programa municipal cone-
gut com a Museros Concilia, a través 
del qual els pares i mares de menors 
de 14 anys, sol·licitaran ajuda exter-
na totalment gratuïta perquè, mentre 
compleixen les seues jornades labo-
rals, els seus fills i filles estiguen atesos 

i cures.
  Cristina Civera, alcaldessa de Mu-
seros, considera que “la conciliació 
familiar és necessària per a garantir 
la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones, i amb aquesta iniciativa, es 
posa de manifest una vegada més el 
compromís d’aquesta administració 
local amb les famílies”.
  Vicente Pérez, regidor de Benestar 
Social, afirma que “Museros Concilia 
augmentarà les oportunitats de con-
ciliació laboral i oferirà recursos edu-
catius i alternatives d’oci saludables 
durant els períodes en els quals no 
s’impartisquen classes”. 
  El Pla Corresponsables compta amb 

un total de 14.779.420,27 euros per a 
repartir entre programes de diferents 
municipis de la Comunitat Valencia-
na.

Redacció

Rafelbunyol investiga si queden restes dels 
refugis antiaeris prop de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Rafelbun-
yol i Aigües de València 
col·laboren en una inves-

tigació per determinar si encara 
queden restes dels refugis anti-
aeris construïts als voltants de 
l’edifici de l’ajuntament per pro-
tegir a la població civil durant la 
Guerra.
  L’empresa Aigües de València ha 
facilitat el seu georadar, normal-
ment empleat per a analitzar la 
bona canalització, per localitzar 
les entrades i possibles restes de 
les edificacions subterrànies.
L’historiador local Vicente Gó-
mez Herrráiz ha estat investigant 
les actes municipals on es fa re-
ferència a l’existència dels refugis, 
sembla que 2, que estarien situats 
a l’encreuament dels carrers Cal-
vari, Magdalena i Verge del Mira-
cle.
  Fruit de les seues investigacions, 
Vicente Gómez, esbrina que a Ra-
felbunyol hi havia una rellevant 
caserna d’intendència que era 
important protegir. A més, hi ha-
via diverses instruccions del Mi-
nisteri de Governació de l’època 
amb l’obligatorietat d’acollir a xi-
quets i xiquetes de fora. Aquesta 
documentació més la memòria 
oral i els records que encara te-
nen algunes persones majors, 

Ajuntament de Museros

Albalat dels Sorells ha posat connexió wifi 
gratuïta en diferents punts del municipi

L’Ajuntament d’Albalat 
dels Sorells ha posat en 
funcionament sis nous 

punts de connexió gratuïta a 
internet. La iniciativa forma 
part del projecte  impulsat pel 
govern europeu, mitjançant 
el programa “wifi4eu”. Amb 
aquests nous punts de con-
nexió, Albalat dels Sorells se 
suma a l’ampla xarxa de muni-

cipis europeus que promouen 
la connectivitat Wi-Fi gratuïta 
per als ciutadans i visitants en 
espais públics com ara parcs, 
places, edificis públics, biblio-
teques, centres de salut i mu-
seus a tot Europa.
  La prestació del servei con-
sisteix en l’habilitació de punts 
d’accés Wifi en emplaçaments 
de titularitat pública munici-

pal. Els punts de connexió que 
ja estan en funcionament són: 
el parc Hort del Comte, el parc 
Mestre Serrano, el Poliespor-
tiu i els “Paellers”, com a espais 
públics i oberts; i pel que fa a 
edificis públics, el Centre Cívic 
i l’edifici multiús “Escorxador” 
què des del consistori espe-
ren posar en funcionament en 
2022.

Societat digitalitzada
Una de les línies polítiques bà-
siques de l’actual equip de go-
vern és la de treballar per a mi-
llorar les condicions de vida de 
la ciutadania, a tots els nivells, 
també proporcionant un accés 
gratuït a internet i al món di-
gital, un dret que, amb aquesta 
iniciativa, arribarà a tota la po-
blació.
   En aquest sentit, l’alcalde, Ni-
colau Claramunt, ens comenta: 
“volem equiparar a  totes les 
persones que viuen en Albalat 
dels Sorells; totes i tots tenen 

dret a uns serveis bàsics de 
qualitat. La tecnologia avança a 
pas de gegants i tindre accés a 
internet és bàsic en una socie-
tat cada vegada més digitalit-
zada. Amb les noves zones wifi 
gratuïtes l’Ajuntament garan-
teix este accés”.

El circuit RunCáncer, que organitza l’Associació Contra el Càncer de València 
i que compta amb el suport principal de la Diputació de València i CaixaBank 
i Fundació ‘la Caixa’, arrancarà la seua edició de 2022 el mes d’abril.  El circuit 
RunCáncer continua sumant “seguidors” any rere any. Prova d’això és que, tal 
com ha avançat Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, localitat amfitriona per 
a acollir la presentació de la 8a edició de RunCáncer, una de les carreres em-
blemàtiques de la província de València, el 10K d’Alboraia, se suma enguany 
a RunCáncer. La cita se celebrarà el 25 de juny i les seues inscripcions ja estan 
obertes (www.10kalboraya.com).

ALBORAIA

RUNCÁNCER CELEBRARÀ DURANT 2022 MÉS DE 90 PROVES 

s’han determinat els punts apro-
ximats on estarien les entrades 
i eixides als refugis i per on s’ha 
passat el georadar.
 «Des de l’ajuntament hem de 
potenciar la investigació sobre la 
història local i fer possible que 
es documente amb rigorositat 
aquells fets que només ens han 
arribat per transmissió oral.
  Des del moment en què Vicente 
va acudir a l’Ajuntament a contar-
nos la seua investigació i el que 

necessitava per a trobar els refu-
gis, comptà amb el nostre suport» 
afirma Alicia Piquer, regidora de 
Memòria Democràtica. 
  «Volem agrair a Aigües de 
València la seua inestimable 
col·laboració desinteressada en 
aquest projecte publicoprivat, 
que no sols a posat la tecnolo-
gia sinó també el personal per a 
localitzar les restes bèl·liques» 
assegura Fran López, alcalde de 
Rafelbunyol.

La concejala Alicia Piquer junto a operarios de la empresa de Aigües de València

Presentació a Alboraia del circuit
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La Cordà arriba a la ciutat de València

S’estrena La Cordà de Paterna 
com a Bé d’Interés Cultural 
Immaterial (BICI) en la Plaça 

de l’Ajuntament de València sent 
l’espectacle pirotècnic que ha do-
nat eixida a les Falles 2022, i es que 
la ciutat de València va començar 
la seua festa fallera amb una exhi-
bició de la Cordà de Paterna. 
  60 tiradors i tiradores de Pater-
na han participat en l’exhibició 
que va deixar amb la boca oberta 
a tots els espectadors. Els experts 
tiradors van ser triats mitjançant 
sorteig i compten amb una expe-
riència prèvia mínima de 5 anys de 
Cordàs. A més, disposen del certi-
ficat CRE que els acredita com a 

experts en l’ús i maneig d’artificis 
pirotècnics.
  Sobre la distribució dels calaixos 
i dels llocs de tiradors, Policia Lo-
cal de Paterna i el Consell Sectorial 
van adaptar la seua col·locació. El 
recinte reixat va comptar amb 4 
portes de seguretat/evacuació de 
tiradors/as i amb un perímetre de 
seguretat allunyat 8 metre del pú-
blic.
  Els 342 quilos de pólvora, que es 
van disparar a partir de les 21.30 
hores, van quedar distribuïts en 60 
calaixos que es van repartir en 36 
llocs. En cada lloc va haver-hi 2 ti-
radors/as, 24 llocs es van col·locar 
en la perifèria del recinte i 12 llocs 

en el centre d’aquest. Tot això pen-
sat per a dotar de més seguretat a 
la tirada i de donar més espectacu-
laritat pirotècnica a l’acte.

Bé d’Interés Cultural 
La Cordà de Paterna va ser decla-
rada el mes de gener passat Bé 
d’Interés Cultural Immaterial de 
la Comunitat Valenciana després 
de l’aprovació d’aquesta distinció 
en el Ple del Consell, convertint-
se així en la primera manifestació 
festiva relacionada amb la pólvora 
a obtindre aquesta protecció.
   L’Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo va manifestar, en 
el seu moment, sentir-se tremen-

60 TIRADORS I TIRADORES DE PATERNA VAN DISPARAR 342 QUILOS DE PÓLVORA

El Campionat d’Espanya en ruta 
de Mitjana Marató i 5k que se ce-
lebraran a Paterna el pròxim 19 de 
juny i que compta amb importants 
novetats en aquesta edició ja ha 
obert les inscripcions.
  Així ho ha anunciat el Tinent Al-
calde de Cultura de l’esforç i Mo-
dernització, José Manuel Mora qui 
ha explicat que “una de les prin-
cipals novetats és precisament la 
celebració, per primera vegada a 
Espanya, del Campionat nacional 
de 5 quilòmetres en ruta, alguna 
cosa que enorgulleix enormement 
a la nostra ciutat i que evidencia 
el nostre ferm compromís amb 
l’esport, amb la seua promoció i 
amb millorar els hàbits de vida 
dels paterners i les paterneres”.
  D’aquesta manera, el matí del 
diumenge 19 de juny se celebra-
ran dues proves: la Mitja Marató 
amb eixida a les 8.30 del matí i el 
5K, que donarà el seu tret d’eixida 
a les 11.00.
  A més del Campionat d’Espanya, 
totes dues proves comptaran amb 
una prova popular oberta a tots els 
participants que ho desitgen. “I és 
que els organitzadors de la prova, 
l’Ajuntament de Paterna i el Club 
d’Atletisme Cárnicas Serrano, vol-
drem fomentar la participació en-
tre els corredors populars locals 
que comptaran amb un descomp-
te en la inscripció”, ha detallat 
Mora.

Incripcions
Les inscripcions a les dues proves 
ja estan obertes i tots els corredors 
que desitgen apuntar-se poden 
fer-ho a través de la plataforma 
www.sportmaniacs.com. Els pri-
mers 500 inscrits de totes dues 
proves podran gaudir d’un preu 
reduït de llançament, a més els 
corredors tindran l’opció de triar 
la modalitat d’inscripció sense sa-
marreta.

PATERNA
INSCRIPCIONS PER AL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
RUTA DE MITJA MARATÓ I 5K

dament orgullós per aquesta de-
claració que “reconeix l’especial 
relació de la nostra ciutat amb 
la pólvora i el foc i preserva tota 
aqueixa part immaterial d’aquest 

espectacle pirotècnic amb més 
de dos segle d’història, posant en 
valor una de les nostres tradicions 
més emblemàtiques que passa de 
generació en generació”.

Els tiradors entrant en la Plaça del Ajuntament
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Turisme a Almàssera, al cor de l’horta

Hem d’impulsar el turis-
me a Almàssera (Horta 
Nord). Un municipi sen-

se platja i, no obstant això, no és 
d’interior. A 2,5 km de la mar, el 
turisme d’aquesta població va-
lenciana no és de sol i platja, ni es 
fonamenta sobre el «turisme de 
masses». És un turisme basat en 
la seua especial ubicació, estem 
al cor de l’horta. En conseqüència 
resulta un turisme amb lligams 
als productes de quilòmetre zero, 
al paisatge i a la cultura. Totes tres 
coses formen part del nostre pa-
trimoni.

  Els productes de quilòmetre 
zero són els que es conreen i 
es cullen en la nostra horta, és 
el nostre patrimoni alimentari, 
distingit així per la FAO com a 
sistema Important de Patrimoni 
Agrícola Mundial (SIPAM). Són 
fruites i verdures de temporada: 
les carxofes, les cebes, les faves, 
els alls, les tomaques, .... Són amb 
els que elaboren els seus plats les 
cuines i obradors als restaura-
dors i a les llars de menjars. Són 
els productes que trobem a les 
botigues i al mercat de venda no 
sedentària dels dimecres. També, 
és l’agricultura lligada a la xufa, 
com a producte estrela i amb de-
nominació d’origen, i associada a 
tota una tradició consuetudinària 
que va des de l’aprofitament de 
l’aigua fins a l’ús de pràctiques i 
tècniques de conreu; sense obli-
dar la tecnificació del correu 
de la xufa que ha avançat per la 
mateixa iniciativa i coneixement 
del treballador del camp. Tot un 
ventall cultural i econòmic lligat a 
l’alimentació saludable.

 El patrimoni paisatgístic 
d’Almàssera es fonamenta en la 
policromia de l’horta en cadas-
cun dels períodes climatològics. 
Passejar vora als camps de con-
reus, tenint cura de no penetrar 
en ells i sent respectuosos amb 
el treball de qui els treballen. Cal 
recordar que l’horta d’Almàssera 
forma part d’aquella horta màxi-
ma protecció, segons la catalo-
gació que estableix la llei 5/2018 
de la Generalitat. A més, el nostre 
terme està travessat per tres rutes 
cicloturístiques i de vianants en-
trellaçades entre si. La que uneix 
València Ciutat amb Puçol, per 
l’anomenada «via xurra» i que en 
alguns trams conflueix amb la Via 
Augusta. La que uneix el municipi 
amb la mar, que naix al Museu de 
l’Horta d’Almàssera, i ens trans-
porta a les platges en poc més de 
dos quilòmetres. Les dues ribes 
del barranc del Carraixet o riu Sec 
i que enllaça des del municipi de 
Ròtova al d’Alboraia. On, al pas 
pel nostre terme s’ofereix com un 
espai natural de gran valor paisat-

gístic, biològic i, per descomptat, 
hidrològic.

  L’atractiu cultural d’Almàssera 
resulta innegable. Entre el seu 
patrimoni cultural cal destacar 
les seues dues societats musicals, 
amb sendes escoles que fan difícil 
trobar una llar al poble on algun 
dels seus membres no estiga vin-
culat a una d’aquestes. Al costat 
d’aquesta riquesa patrimonial tan 
valenciana com són les bandes 
de Música, en trobem també tota 
una xarxa d’associacions cultu-
rals i esportives, les quals oferei-
xen un ventall de possibilitats al 
veïnat i als qui ens visiten. 

L’Associació d’Amics del Corpus, 
amb la tradicional processó que 
transcendeix l’aspecte purament 
religiós per a ser també una ma-
nifestació cultural de primer or-
dre. L’associació Peloki Teatro, 
veritable escola d’arts escèniques 
i audiovisuals. Diversos Clubs es-
portius, a més de les moltes i va-
riades instal·lacions municipals, 

Joan Carles Jover, 2n Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica Sostenible 
i d’Agricultura de l’Ajuntament d’Almàssera

fan d’aquesta activitat una pràc-
tica habitual entre el veïnat, so-
bretot entre els més joves. Altres 
associacions culturals com els 
casals fallers o de columbicultura 
ofereixen programació específica 
durant tot l’any. A més, els nostres 
visitants poden gaudir d’un  patri-
moni arquitectònic que parla de 
la nostra història. La Creu Cober-
ta del segle XIV, l’església parro-
quial d’austeritat arquitectònica, 
la Plaça Major amb format de pati 
d’armes, són uns bons exemples. 
 
  A més, els nombrosos habitatges 
amb façanes modernistes amb o 
sense trencadís en elles i, per des-
comptat, les alqueries dissemina-
des per l’horta ens recorda com 
aquestes terres foren a bastament 
habitades durant tota l’Edat Mi-
tjana. Per últim, l’oferta cultural 
s’amplia amb la programació que 
des de l’Ajuntament cada tempo-
rada presenta a tot el veïnat i als 
qui ens visiten.   En definitiva, 
l’essència del nostre poble, al Cor 
de l’Horta, és el que oferim al tu-
risme: l’horta, el seu paisatge i la 
seua cultura. Una oferta de qua-
litat associada a un gran ventall 
patrimonial com el nostre medi 
natural, i lligada als productes de 
quilòmetre zero i la cultura. Tre-
ballem tots els dies per posar-la 
en valor i a l’abast del món.

Turisme al cor de l’horta
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La Garrofera de Serra cuina la 
millor paella de fetge de bou 

Meliana ha celebrat el seu  
Concurs de Paella de 
fetge de bou  i postres 

amb cacau del collaret, dins del 
marc de la V Setmana Gastronò-

mica Menja’t Meliana, en la qual 
del 21 al 27 de Febrer, es van re-
alitzar menús als restaurants de 
la població amb productes de 
l’horta de Meliana. Poc passava 

Participants i organització del concurs

de les 11h quan els 17 partici-
pants van rebre els ingredients 
de la mà de l’organització per a 
garantir la igualtat de condicions.
  El jurat professional, compost 
per Vicky Sevilla, xef del Restau-
rant Arrels (Sagunt), recentment 
reconeguda amb una Estrela Mi-
chelín; el xef Eduardo Espejo, de 
Honoo, Grup Tastem (València) 
també reconegut amb estrela en 
el restaurant Kaido (València); 
David Torres, director general de 
Desenvolupament Rural; Paco 
Alonso, periodista gastronò-
mic; Belén Arias i Sergio Terol, 
presidenta i vicepresident de 
l’Acadèmia de la Gastronomia 
de la Comunitat Valenciana i Javi 
Gimeno (El Racó, Meliana), pro-
motor del concurs i president 

del jurat, van catar a cegues les 
17 paelles participants, amb el 
cuiner Adolfo Cuquerella com 
a xef amfitrió, qui ha presentat i 
emplatat les paelles per a la seua 
degustació conservant la impar-
cialitat. 
  El jurat es va decantar per la pae-
lla de Mario Romero, de La Garro-
fera (Serra) com a guanyadora.

Postre
El jurat especialista format per 
l’agricultor productor de cacau de 
collaret Toni Montoliu (Meliana); 
la pastissera Christina Borchers 
del Gremi de Confiters de Valèn-
cia; el xef Quique Barella (Mistela 
i Cremaet, València), el crític gas-
tronòmic Pedro Garcia Mocholí i 
la biòloga divulgadora i directo-

ra de la Guia Sustentable, Maria 
Diago, deliberaven enfront de 9 
postres i dolços realitzats amb ca-
cau del collaret.
  Quatre Cantons, forn-pastisseria 
de Meliana, va resultar el guan-
yador d’aquesta edició amb unes 
postres inspirades en els dolços 
dels nostres avis i els productes 
de l’horta amb una base de cre-
ma lleugera de taronges sobre un 
bescuit farcit de carabassa amb 
una creme brulée de cacau i una 
mouse de cacau amb trossets de 
taronja i cacau caramel·litzat.
 D’altra banda, també es va fer un 
reconeixement a Amparo Pedrós, 
de Ca Ceba, perquè a la seua car-
nisseria ha mantingut sempre la 
tradició de la paella de fetge de 
bou oferint els productes.

se unieron para poder recuperar y 
exportar a todas las casas el cacau 
de collaret. Ellos son: el gastróno-
mo Toni Montoliu y el ya fallecido 
Juan Ballester.

Según Montoliu “la historia de 
este cacauet es que fue impor-
tado por un Obispo a las tierras 
del Puig y Puçol y poco a poco su 
siembra se fue expendiendo por 
l´Horta Nord. Después tuvo años 
de escasez hasta casi desaparecer. 
Ballester, vecino destacado de Me-
liana lo cultivaba en su casa, en 
su trocito de corral y lo repartía 
entre amigos y familiares”, por lo 
que según Montoliu “gracias a él 
tuvimos la semilla auténtica”. La 
amistad que siempre les unió y su 
trabajo en la tierra hizo a ambos 
que se unieran para recuperar este 
cultivo en la zona.

“El cacauet de collaret” es tan va-
lenciano como la paella, el esga-
rraet o els tramussos y sin darnos 
cuenta forma parta de la vida de 
los valencianos de una forma pre-
sencial en las mesas. No hay más 
que fijarnos en los almuerzos o 
cualquier quedada de amigos.

Montoliu siempre ha trabajado 
artesanalmente el tubérculo, que 
no falta nunca entre los clientes 
y comensales de su restaurante. 
“Siempre lo regalo para que la 
gente lo tenga y lo pueda sembrar 
en sus huertas; incluso he dado a 
gente de Barcelona, Tarragona, 
Bilbao” y añade que “es una ma-
nera mágica de que permanezca 
vivo”. 

Sobre los años 60/70 ambos se 
encargaban de cuidar el cultivo 

de “plantar, espolsar, triar…”. Se 
siembra de abril a junio y se puede 
recolectar hasta el mes de noviem-
bre. Para su cultivo se requieren 
tierras franco arenosas (ligeras) de 
coloración rojiza y con muy buen 
drenaje ya que el exceso de hume-
dad perjudica a las cacahueras o 
lo que es lo mismo las plantas del 
cacahuate.

Según Toni Montoliu, gastrónomo 
y defensor de la huerta, “las labo-
res preparatorias para el sembra-
do no son diferentes a lo habitual 
en estos cultivos de manera que se 
riega para su posterior arado en 
sazón con tiro animal haciéndolo 
todo a mano, a continuación, se 
nivela el terreno y se hacen surcos 
de 40 o 50 centímetrosde separa-
ción donde se plantan las semi-
llas”. Montoliu nos relata que “a 
finales de octubre principios de 
noviembre se empieza la recolec-
ción arrancando a mano las ma-
tas con su fruto y dejándolas secar 
sobre el surco arrancado anterior-
mente, a los 2 o 3 días se le sacu-
de la tierra y se le da la vuelta y se 
deja secar 2 o 3 días más”. 

En Meliana, Foios y municipios de 
alrededor se ha convertido en el 
aperitivo por excelencia. Muchas 

veces la frase de “posan’s cacauets 
o algo” se oye en las mesas de los 
locales valencianos para acom-
pañar la bebida, y es que esta pe-
queña joya, que lleva de apellido 
“collaret”, acompaña los mejores 
momentos de las celebraciones en 
toda Valencia.

‘Del terreno, com les fabes’. Así se 
conoce lo que hoy ha llegado a 
nuestros días: el cacauet de colla-
ret. ¿Por qué de collaret? Porque 
su corteza se asemeja a la cadena 
de un pequeño collar apretado, 
bueno y sabroso con nutrientes, 
y porque es de la zona, tal y como 
defienden los agricultores. 

Este tipo de cacahuete de dos gra-
nos por vaina y de unos 2,5 cms 
de longitud es el dueño ‘dels ar-
mortzarets valencians’, la picaeta 
o las jornadas de pasar un rato 
cocinando una paella. La vaina es 
de piel ligeramente rugosa y de co-
lor rojizo que adquiere de la tierra 
donde se cría, en Valencia, en con-
creto en l´Horta Nord.

Dos vecinos de Meliana, por su 
amistad y su amor por la ‘terreta’ 

de tradición

Terreno donde Juan Ballester plantaba el ‘cacau de collaret’.

Toni Montoliu secando el ‘cacau de collaret’.

EL ‘CACAU DE COLLARET’ QUE BRILLA EN L’HORTA

Texto y fotos: Redacción

ESTE TUBÉRCULO SE RECUPERÓ EN MEDIO DE L’HORTA DE MELIANA  POR DOS VECINOS: JUAN 
BALLESTER Y TONI MONTOLIU. HOY POR HOY TIENE UN HUECO EN LAS MESAS VALENCIANAS Y 

HASTA UN SALUDO VALENCIANO QUE SIGNIFICA ADIÓS: ¡AU, CACAU!

Toni Montoliu con Juan Ballester.
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L’ALCALDE HA MANTINGUT REUNIONS AMB OFICINES BANCÀRIES 

Massamagrell media amb els 
bancs perquè milloren la seua 
atenció a les persones majors

L’Ajuntament de Massama-
grell ha proposat diferents 
opcions per a millorar el 

servei de les entitats bancàries a la 
tercera edat. Aquesta iniciativa ha 
sigut impulsada arran d’una ini-
ciativa ciutadana que denunciava 
aquesta problemàtica davant el 
tancament de sucursals i la impo-
sició d’eines informàtiques per la 
reducció de les seues plantilles.
  Durant tot el mes de febrer, 
l’alcalde del municipi, s’ha es-
tat reunint amb les direccions i 
responsables de les entitats ban-
càries de Massamagrell. A princi-
pis de mes, des del consistori, se’ls 
va enviar una carta sol·licitant-los 
trobades per a mantindre reu-

nions en les seues oficines locals 
amb l’objectiu d’esmenar la situa-
ció.
  Diverses entitats, abans que el 
Govern adoptarà ahir la nova re-
gulació, ja havien presentat les 
seues noves mesures i protocols 
d’actuació per a ampliar el seu 
horari d’atenció; i fins i tot alguna 
d’elles s’ha oferit a fer-se càrrec 
del cost que supose realitzar pro-
jectes de digitalització o els tallers 
que el propi ajuntament està or-
ganitzant i que posarà en marxa 
pròximament. 
   “És important no oblidar als 
nostres majors en aquesta tran-
sició digital i des de l’Ajuntament 
estem treballant per a garantir 
que la tercera edat també tinga 

accés a les gestions bancàries. Per 
això, hem mediant amb les enti-
tats bancàries i també oferirem 
tallers perquè les persones majors 
aprenguen a manejar les princi-
pals operacions dels caixers”, asse-
gura Paco Gómez, alcalde del mu-
nicipi. Algunes de les accions que 
ha determinat el Govern per a afa-
vorir a aquest col·lectiu han sigut 
el tracte preferent en horari estés, 
de 9 a 14 hores, l’atenció preferent 
en cas d’aglomeracions, l’atenció 
telefònica sense cost addicional i 
a través d’un interlocutor perso-
nal, l’accessibilitat i senzillesa dels 
caixers, aplicacions mòbils i pàgi-
nes web, i el reforç de l’educació 
financera, digital i de prevenció 
de fraus.

Redacció

Amb l’objectiu de fomentar la lectu-
ra i agrair la confiança depositada a 
la biblioteca, La Biblioteca Pública 
Municipal de Massamagrell ha pre-
miat a les persones que més han uti-
litzat el servei de préstec l’any 2021, a 
través dels coneguts Premis Millors 
Lectors. El lliurament de premis va 
ser ahir, dimarts 15 de febrer, en les 
instal·lacions de la pròpia biblioteca.

BIBLIOTECA

ENTREGA DELS PREMIS 
MILLORS LECTORS DE 2021

Massamagrell serà un dels munici-
pis que participe en aquesta edició i 
a més acollint doble prova: carrera i 
marxa solidària de 5 quilòmetres. La 
població porta des de 2017 formant 
part del circuit. En la imatge l’alcalde i 
la presidenta de la Junta Local Contra 
el Càncer de Massamagrell.

RUNCÁNCER

MASSAMAGRELL PARTICIPARÀ 
EN LA HUITENA EDICIÓ

L’Ajuntament de Massamagrell ha 
rebut una ajuda de 106.911,40 eu-
ros gràcies al Pla Corresponsables, 
gestionat i impulsat per la Direcció 
General de l’Institut Valencià de les 
Dones.

Projecte
El projecte ha atorgat una quantia 
total de 14.779.420,27 euros entre 
diferents entitats locals per a desen-
volupar el projecte ‘Borses de cura 
professional per a famílies amb filles i 
fills menors de 14 anys’. Una iniciativa 
que naix amb l’objectiu d’afavorir la 
conciliació familiar per a les llars amb 
fills i filles menors de 14 anys, aspecte 
que suposa la participació equilibra-
da entre els homes i les dones en la 
vida familiar i el mercat de treball.
  D’aquesta manera, el programa de 
Massamagrell facilitarà la conciliació 
familiar i intentarà ajudar als pares i 
mares de l’alumnat de la població a 
l’hora si es fes càrrec dels seus fills i 
filles mentre estan treballant.
  “És la primera vegada que es convo-
quen aquestes ajudes i Massamagrell 
ha sigut un dels municipis afortunats 
a aconseguir-la, per això donem les 
gràcies. Considerem que és molt 
important impulsar i cooperar en 
aquesta mena d’iniciatives des del 
consistori, ja que ens permeten mi-
llorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia i dels nostres xicotets i xicotetes“, 
assegura Paco Gómez, alcalde de la 
localitat.
  El projecte s’establirà en el servei 
municipal de cangurs, l’escola de 
nadal, música de pasqua i l’escola 
d’estiu.

AJUDES
MASSAMAGRELL APOSTA 
PER LA CONCILIACIÓ 
FAMILIAR AMB EL PLA 
CORRESPONSABLES

Nova passarel·la de 
ciclovianants sobre el 
barranc del Carraixet entre 
Alboraia i Almàssera

La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obres Públiques 
i Mobilitat ha procedit a 

col·locar en la seua posició defi-
nitiva sobre el llit del Barranc de 
Carraixet, la passarel·la que dóna 

Nova estructura per a ciclovianants

continuïtat a la connexió ciclo-
peatonal de la Via Xurra entre Al-
boraia i Almàssera.
  Miguel Chavarría Díaz va visitar 
el muntatge de l’estructura al cos-
tat de part de la Corporació Muni-
cipal, i va celebrar la recuperació 
d’aquesta connexió entre Alboraia 
i Almàssera, especialment per a 
“millorar la seguretat de ciclistes 
i vianants, evitant el perill del pas 
existent en el qual convivia el ca-
rril bici amb la carretera, i aconse-
guint una connexió més àmplia, 
per als vianants i sostenible”.

Passarel·la
La passarel·la ha sigut fabricada 
en taller i muntada després en el 
marge nord del Barranc. Per a això 
ha sigut necessari el treball simul-
tani de tres grues de gran tonatge 
capaces de desplaçar les 160 Tn 
que pesa la passarel·la, la coor-
dinació d’un personal altament 
qualificat i el desenvolupament 
de treballs de gran precisió, com 
ha explicat la directora general 
d’Obres Públiques Transport i 
Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, 
que ha fet seguiment d’aquest 

procés acompanyada pels alcal-
des d’Alboraia i Almàssera, Miguel 
Chavarría i Ramón Puchades.
  Aquesta actuació s’emmarca en 
els objectius del departament que 
dirigeix el conseller Arcadi España 
de desenvolupar una xarxa de vies 
de ciclovianants al llarg de tota la 
Comunitat Valenciana i compta 
amb un pressupost de prop de 1,6 
milions d’euros finançat conjunta-
ment per la Generalitat i els Fons 
Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER).

Via Xurra
 La Via Xurra s’ha convertit en una 
via de ciclovianants que ha apro-
fitat el traçat històric de l’antiga 
línia del ferrocarril que connec-
tava Aragó amb València, passant 
per municipis de la comarca de 
l’Horta Nord, com Almàssera, Al-
boraia, Meliana o Rafelbunyol. 
Aquesta via és utilitzada per a fins 
lúdics, però també per la seua 
connexió directa amb València 
que permet els desplaçaments de 
curt recorregut tant a peu com 
amb bicicleta.
  En l’actualitat, el carril de ciclo-

vianants de la via Xurra està inte-
rromput longitudinalment en el 
punt d’encreuament del barranc 
del Carraixet. Per a poder creuar 
aquest llit, els usuaris han de des-
viar-se cap a la carretera CV-311, 
usant un carril bici pel marge dels 
brins del riu i pas per l’estructura 
existent de la CV-311.

Barranc del Carraixet
Per a evitar aquesta situació i unir 
de manera sostenible els dos mar-
ges, s’estan construint aquesta 
passarel·la al voltant de l’àmbit 
d’influència del Barranc del Ca-
rraixet al seu pas pels municipis 
d’Alboraia, Almàssera i Tavernes 
Blanques. La longitud del Barranc 
inclosa en l’actuació és de 0.5 km 
aproximadament.
  Estructuralment, es tracta d’un 
arc atirantat que salvarà la llum 
entre marges del Carraixet sense 
suports intermedis, evitant afec-
cions hidràuliques sobre aquest. 
  El material triat ha sigut acer 
“autopatinable”, que presenta 
un manteniment mínim, ja que 
s’autoprotegeix generant una pàti-
na d’òxid.

L’ESTRUCTURA DÓNA CONTINUÏTAT SOSTENIBLE 
A LA VIA XURRA 

Ajuntament de Massamagrell
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Turisme Carraixet presenta el primer 
cuaderno de viaje sobre l’Horta 

valenciana

Enfortir la connexió amb 
l’Horta i descobrir els seus 
secrets. Aquests serien els 

principals objectius que Turis-
me Carraixet persegueix amb el 
llançament del primer quadern 
de viatge sobre aquest espai natu-
ral, que és un patrimoni definidor 
de la identitat i de la cultura va-
lencianes. De fet, matisen que no 
consisteix en una guia turística a 
l’ús, sinó més aviat en una inicia-
tiva pionera amb forma d’història 
que vincula a la ciutadania amb 
el territori. 
 “Es tracta d’una invitació a 
l’experiència i al descobriment 
mitjançant un relat en pri-
mera persona. De fet, si eres 
valencià/a, és una invitació a 
l’autodescobriment, perquè que 
l’horta siga paradigma de la va-
lencianitat té la seua explicació. 
Només cal acostar-se i deixar-se 
portar. L’Horta no s’acaba mai”, 
explica el periodista i creatiu pu-
blicitari Rafa Borràs, autor del 
llibre.
 “Hem apostat per una publica-

Redacció

El Centre cultural la Marina 
del Puig inaugura l’exposició 
‘Patrimoni artístic Valencià’

L’exposició itinerant que abas-
ta des de la prehistòria fins al 
Segle XXI, s’exposarà des del 

23 de febrer fins al pròxim 16 de 
març en el centre cultural La Ma-
rina
  Se li atribueix una famosa fra-
se al filòsof i polític Cicerón que 
deia que “els pobles que obliden 
la seua història estan condemnats 
a repetir-la”, cosa que significa que 
conéixer, estudiar i comprendre la 
nostra història ens pot ajudar per a 
evitar tornar a cometre els mateixos 
errors que vam cometre en el pas-
sat.
  Patrimoni artístic Valencià, és una 
bona mostra d’això. Aquesta expo-
sició itinerant, mostra, a través dels 
37 plafons que componen la mos-
tra, un recorregut sintètic i visual 
de l’evolució del nostre patrimoni 
artístic des de la prehistòria fins al 
segle XXI
  A més, el públic d’aquesta exposi-
ció, coneixerà el ric ventall de tipo-
logies patrimonials artístiques que 
compartim en el nostre territori. 
Així doncs, podrà veure aspectes 
de l’arquitectura (tant civil com mi-
litar o religiosa), de la pintura, de 

l’escultura, del paisatge, de la cerà-
mica, de les arts decoratives, de la 
música, de les arts gràfiques, de la 
fotografia o del cinema. 
 Finalment, descobrirà també el 
treball efectuat pel Departament 
d’Història de l’Art de la Universitat 
de València des de fa més de tres 
dècades de formació, investigació 
i gestió, en els laboratoris, arxius i 
museus, en conservació i preser-
vació, en difusió i tutela dels béns 
artístics perquè puguem gaudir del 
nostre “Patrimoni Artístic Valencià”

Redacció

Foios redueix la factura 
elèctrica en un 40% des de 2015

Les inversions en eficiència 
energètica que ha portat 
a terme l’Ajuntament de 

Foios en els últims anys han do-
nat els seus fruits. Des del 2015, 
el consistori ha aconseguit reduir 
la factura de la llum en més de 
100.000 €, un important estalvi 
econòmic per a les arques muni-
cipals, a pesar del fort increment 
de preus en les tarifes elèctriques.
  A les inversions dels últims anys 
s’ha d’afegir la substitució recent 
a tecnologia LED dels halògens 
de la plaça del Poble, la renovació 
de les lluminàries dels polígons 
de la Jutera i del Molí, que s’està 
fent en aquests dies, i la renova-
ció de tot l’enllumenat d’Hugo 
Bacharach, plaça Rei en Jaume i 
carrers adjacents entre l’avinguda 
Mediterrani i Ausiàs March pre-
vista per a les pròximes setmanes. 

La tecnologia LED consumeix 
menys de la meitat d’energia i 
suposa un estalvi d’un terç en la 
factura de la llum.
  Com ha assenyalat l’alcalde de 
Foios, Sergi Ruiz, “mantenim in-
tacte el compromís, i al mateix 
temps el repte, de renovar el 100% 
de l’enllumenat del municipi a 
tecnologia LED, abans que acabe 
la legislatura, la qual cosa signifi-
ca un aire més net i menys con-
taminació, a més de l’important 
estalvi econòmic, que redunda 
en més inversions en eficiència 
energètica”.
  La regidora de Medi ambient 
i Sostenibilitat, Amparo Pérez, 
ha destacat que “l’estalvi s’ha 
produït també ajustant potèn-
cies, eliminant reactàncies en 
els quadres elèctrics i incre-
mentant les instal·lacions solars 
d’autoconsum a les cobertes dels 
edificis municipals”.

Redacció

Moncada tanca el seu pla d’ajust abans 
del previst i saneja els comptes

L’Ajuntament de Moncada 
ha fet pública la finalitza-
ció del pla d’ajust que es va 

aprovar en 2013 amb l’objectiu 
de sanejar les arques municipals 
i fer front a un deute de més de 
13 milions d’euros. Aquest pla 
estructural contemplava el sane-
jament econòmic de la institució, 
així com el pagament dels deutes 
mantinguts amb proveïdors.
  L’alcaldessa de Moncada i res-
ponsable de l’àrea d’Hisenda, Am-
paro Orts, ha explicat que el Con-
sistori compleix “tots els requisits 

per a tancar el dur pla d’ajust que 
es va posar en marxa d’urgència fa 
més de 8 anys”. “Ara, la sol·licitud 
de tancament del pla ha sigut ava-
lada pel Ministeri d’Hisenda, per-
què complim tots els criteris exigi-
bles”, ha assegurat. Entre aqueixes 
exigències es troba establir un 
nivell d’endeutament en un 50%, 
complir amb el període de paga-
ment a proveïdors i aconseguir un 
estalvi financer considerable.  
 “Hem finalitzat el pla abans 
del que es preveu i tot gràcies 
a l’immens treball desenvolu-
pat des de l’àrea econòmica de 
l’Ajuntament, que ha permés re-

duir el deute històric a través d’un 
clar full de ruta per al sanejament 
econòmic del municipi”, ha expli-
cat Orts.
  “És un moment històric per a 
Moncada, perquè ara podem co-
mençar des de zero fent les coses 
bé”, ha assegurat. L’alcaldessa ha 
recordat que, quan va assumir 
l’alcaldia en 2015, el deute as-
cendia a 13,1 milions d’euros, 
dels quals 8,6 milions procedien 
de préstecs bancaris, 3,5 milions 
de factures impagades a les em-
preses proveïdores, i un altre 
milió per una sentència ferma 
d’expropiació.

Redacció

Alfara del Patriarca posa en marxa un projecte 
per a millorar les habilitats socials dels menors

L’Ajuntament d’Alfara del 
Patriarca ha iniciat un pro-
jecte per millorar les habili-

tats socials dels xiquets i xiquetes 
de la població. Aquesta activitat 
es desenvolupa dins del col·legi 
CEIP San Juan de Ribera, i està 
destinat als escolars de primer a 
sisé de Primària. Després de di-
verses quarantenes, i l’aïllament 

que ha suposat la pandèmia, ha 
sorgit la necessitat de treballar 
amb els menors aspectes com 
l’autoestima, l’empatia i tot el rela-
cionat amb les interaccions socials 
que s’han vist afectades durant 
aquests dos últims anys. Des de 
l’escola ja s’anava donant suport a 
tots aquests aspectes, però ara es 
desenrotlla una sessió addicional 
cada quinze dies per cada curs 
gràcies al treball de la integradora 

social del consistori.
  El projecte transcorrerà de fe-
brer a juny i en ell es desenvolu-
pen les habilitats socials a través 
de dinàmiques individuals i de 
grup, role playing, i ferraments 
d’aprenentatge actiu, per tal de 
motivar i despertar l’interés de 
l’alumnat. De forma pràctica i 
amena es milloren les competèn-
cies essencials, així com les rela-
cions interpersonals.

Redacció

ció de qualitat, tant en contingut 
com en edició, que ens diferencia 
com a destí. No volíem oferir una 
mera llista de monuments, excur-
sions programades o restaurants 
recomanats. Aquest territori és 
molt ric en històries, sensacions i 
experiències”, completa Noelia Ri-
goberto, tècnica de turisme de la 
Mancomunitat del Carraixet.

Quadern disponible
El quadern de viatge sobre l’Horta 
estarà disponible en format digital 
amb descàrrega gratuïta en www.

turismecarraixet.com perquè tota 
la ciutadania tinga accés a aques-
ta proposta experiencial. A més, 
Turisme Carraixet ha previst una 
sèrie d’activitats també gratuïtes 
que es desenvoluparan des de la 
presentació d’aquesta publicació 
(febrer) fins a finals d’any, con-
figurant un itinerari que perme-
trà viure d’una manera diferent 
cadascun dels pobles d’aquesta 
mancomunitat: Meliana, Bonre-
pòs i Mirambell, Almàssera, Foios, 
Alfara del Patriarca, Albalat dels 
Sorells i Vinalesa.

Rafa Borràs, autor del llibre i Noelia Rigoberto, tècnica de turisme de la Mancomunitat del Carraixet

Ajuntament de Foios



17ACTUALITAT  HORTA NORDEL MERIDIANO L’HORTA   
FEBRER
2022 

La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obres Públiques i 
Mobilitat ha publicat el pro-

jecte de passarel·la sobre la V-21, 
que completarà el carril bici sobre 
el camí a la Mar entre el nucli de 
la Pobla de Farnals i la seua pla-
tja. Així, s’ha obert el període de 
consulta i participació ciutadana 
durant 30 dies, pas previ a lici-

tació de l’obra per a construir la 
infraestructura. Aquesta última 
tramitació s’allargarà aproxima-
dament durant sis mesos, amb la 
previsió que abans d’acabar l’any 
s’inicien els treballs per a executar 
el projecte amb el qual se salvarà 
l’obstacle de l’autovia per a via-
nants i ciclistes. 
  Es tracta d’una reivindicació his-
tòrica del municipi que prompte 

es veurà resolta, i que a més de 
suposar la connexió ciclopeatonal 
entre els dos nuclis, completarà la 
connexió amb altres rutes ciclistes 
metropolitanes com la Via Xurra i 
la Via Verda. «La passarel·la posa 
fi a una antiga reivindicació del 
nostre poble. Unir els dos nuclis 
de forma sostenible millorarà les 
condicions de vida dels habitants 
del barri de la platja, perquè tot i 

S’OBRI EL PERÍODE DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PREVI A L’ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES QUE CONNECTARAN ELS DOS NUCLIS

La passarel·la sobre la V-21 cap a la 
platja, a punt de ser una realitat

Redacció

L’ajuntament de la Pobla de Far-
nals centra els recursos durant 
l’hivern en actuacions de millora 
de l’entorn urbà. Les interven-
cions es realitzen tant del barri de 
la platja com en el nucli històric 
amb l’objecte de restaurar espais 
deteriorats per l’ús habitual o a 
causa de vandalismes ocasionals. 
La brigada municipal també re-

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals comença pròxima-
ment la creació d’una àrea 

per a caravanes, autocaravanes i 
campers en un espai de l’avinguda 
Rei Don Jaume, en el nucli de la 
platja. Es tracta de la proposta que 
va resultar guanyadora en el pro-
cés d’inversions participatives del 
passat any, amb 440 punts, per a 
la qual es contempla una inversió 
màxima de 32.000 euros.
  Després de reunir-se amb els pro-
motors de la proposta per a conèi-
xer els seus desitjos i necessitats, 
l’equip tècnic del Consistori ha 
començat a elaborar el projecte, 
que s’ajustarà el màxim possible a 

les seues demandes. “Volem que el 
resultat final siga l’esperat per tots 
els veïns i veïnes que apostaren per 
aquest projecte en la fase de vota-
ció, així com també pels promotors 
de la idea”, ha explicat el regidor de 
Participació Ciutadana, Sergio Ce-
brián. 
  “Pensem que aquesta nova àrea 
serà un important revulsiu turístic 
per al nostre poble, de la qual es 
beneficiarà tant el nostre veïnat 
com el teixit comercial i hostaler”, 
ha assegurat, i ha afegit que aques-
ta zona “completarà l’atractiu de La 
Pobla de Farnals cap a un perfil de 
turista i viatger que valora la platja 
i el contacte directe amb l’entorn”.

L’Ajuntament de La Pobla de Far-
nals, a través de la regidoria de 
Benestar Social, ha organitzat una 
programació especial amb motiu 
del 8 de Març, Dia Internacional 
de la Dona. “Enguany tornarem a 
disfrutar d’actes participatius per 
a commemorar aquesta data tan 
important, pensats per a que totes 
les dones del poble ens reunim, 
celebrem i reflexionem sobre les 
condicions de vida de les dones 
en la nostra societat”, ha explicat 
la regidora de l’àrea, Mari Carmen 
Benlloch.
  Els actes començaran el diven-
dres 4 de març amb l’espectacle 
d’humor “Reviscolar”, que tindrà 
lloc en l’Edifici Veles e Vents a les 
17:30 hores. El diumenge dia 6, 
la Plaça de l’Ajuntament acollirà 
l’activitat “Zumba per la Igualtat”, 
amb entrada lliure. El Saló de Plens 
de l’Ajuntament serà l’escenari on 
se celebrarà el dilluns dia 7 una 
“Conversa intergeneracional de 
dones”, amb la projecció de peces 
audiovisuals de diferents temàti-
ques, sobre les quals s’establirà un 
posterior diàleg entre les persones 
assistents.

Manifiest
  El dia 8 es tancarà la programació 
amb un dinar-homenatge a les do-
nes empadronades del poble. Pos-
teriorment, se celebrarà l’acte de 
lectura del manifest del Dia de la 
Dona. “Serà un acte de germanor 
que ens permetrà establir llaços, 
retrobar-nos i disfrutar juntes del 
nostre dia”, ha assegurat la regido-
ra, qui ha explicat que serà neces-
sària “la inscripció prèvia per a as-
sistir al dinar en les dependències 
municipals”. 
  Per a aquest acte, l’Ajuntament 
de La Pobla de Farnals facilitarà 
un servei d’autobusos per al des-
plaçament de les dones que viuen 
en el nucli de la platja.

LA POBLA DE FARNALS
CELEBRARÀ EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA 
AMB DIFERENTS ACTES

Comença la creació d’un 
àrea per a caravanes en 
La Pobla de Farnals

MILLORES A LA POBLA DE FARNALS

les millores en el transport públic, 
les necessitats de mobilitat obli-
guen a la població a dependre de 
vehicles particulars. També be-
neficiarà notablement el turisme, 
activitat importantíssima per a La 
Pobla de Farnals», afirma l’alcalde 
Enric Palanca.
 Amb la construcció de la 
passarel·la sobre la V-21 es cul-
minen anys de gestions per part 
de l’Ajuntament, que en 2016 co-
mençaven a donar fruits amb el 
compromís de la Generalitat de 
construir el carril per a ciclistes 
i vianants vora el camí a la Mar. 
En desembre del 2020 s’inaugurà 
la primera fase del projecte, 3 ki-
lòmetres des del poble fins a la 
rodona d’abans de l’autovia, que 
ara serà superada amb la sego-
na i definitiva fase amb la qual 
s’executarà l’esperada passarel·la.  

Quan es realitze es donarà per conclosa una reclamació històrica dels veïns de la població 

alitza intervencions necessàries 
per al bon funcionament de les 
infraestructures públiques, com 
ara la neteja dels albellons o la 
campanya de control de plagues 
que s’ha iniciat en estos dies. Les 
actuacions de prevenció se sumen 
a les de reversió com la neteja de 
pintades en els murs que poden 
transmetre sensació d’abandó.

Ubicació del àrea de caravanes
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LA SENSACIÓN

CON DINERO.
Y VOLVER A CASA

DE SALIR A COMPRAR… 

*Precio medio de cada artículo en resto de establecimientos, o precio medio de comparadores de precio on line españoles, o al menos 2 de las principales webs del sector.
Oferta disponible hasta agotar 700 unidades por tienda o fin de existencias. Promoción exclusiva para la tienda de Parque Comercial Alfafar Parc.
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3,25€
1,80€

1,95€

*Media de 
mercado:
2,39€

TE AHORRAS UN

25%

1,45€

*Media de 
mercado:
4,96€ TE AHORRAS UN

34%

1,70€
*Media de 

mercado:
1,34€

*Media de 
mercado:
2,19€

TE AHORRAS UN

44%

TE AHORRAS UN

34%

LA CIGALA Arroz 
Tracional / Largo 
1kg.

0,45€
TE AHORRAS UN

WUDY Salchicha 
Ave Clásica 250g.
el kilo le sale a 1,80€

LACTOVIT
Gel de Leche Nutritivo 
600ml+20%
los 100ml le salen a 0,30€

*Media de 
mercado:
1,33€

*Media de 
mercado:
3,56€

TE AHORRAS UN

66%

TE AHORRAS UN

*Media de 
mercado:
2,08€

TE AHORRAS UN

66%

COLGATE
Dentífrico Anti Caries 
100ml.

AXE
Desodorante Gama
150ml.
los 100ml. le salen a 1,13€

TE AHORRAS UN

52%

2x1

*Media de 
mercado:
2,61€

63%
CON 2x1

TE AHORRAS UN

FAIRY
Mano Ultra Poder
Pack 2x650ml.
el litro le sale a 2,50€ 14,95€

*Media de 
mercado:
36,04€ TE AHORRAS UN

59%

ORLANDO
Tomate Frito
Brick 3 x 350g.
el kilo le sale a 1,38€

0,70€

0,75€

ROC 
Pro-Correct 
Fluido Antiarrugas 
Hidratante 40ml.

ORAL-B 
Enjuague Pro-Expert
Multiprotección 250ml.
los 100ml le salen a 0,78€

www.primaprix.es

PARQUE COMERCIAL ALFAFAR PARC
 JUNTO A MEDIAMARKT
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Amb motiu de la commemora-
ció del Dia Internacional de la 
Dona, Alcàsser, a través de l’àrea 
d’Igualtat, ha organitzat les Jorna-
des del 8 de Març que s’estendran 
durant tot el mes. «L’objectiu no 
és un altre que continuar lluitant 
per la igualtat real i efectiva en-
tre dones i homes. És una lluita 
en la qual tota la societat ha de 
caminar de la mà. Per això, hem 
dissenyat aquestes jornades amb 
la col·laboració de diferents àrees 
municipals, associacions i entitats 
locals», ha assenyalat Cristina Lu-
cendo, regidora d’Igualtat.
  Així, de l’1 de març a l’1 d’abril, 
Alcàsser es prepara per a acollir 
activitats. L’alcaldessa del muni-
cipi Eva Zamora, ha explicat que 
«l’any passat, Alcàsser es va sumar 
a la Xarxa de Ciutats Lliures del 
Tràfic de Dones, Xiquetes i Xi-
quets destinades a la Prostitució, 
que ens va comprometre a dissen-
yar activitats per a sensibilitzar a 
la població. Per això, per primera 
vegada, aquestes jornades comp-
taran amb espais de reflexió per a 
abordar la prostitució».

Jornades
Sota el lema ‘Per la igualtat, tu 
tens la peça’, les Jornades del 8 de 
Març arrancaran el dia 1 de març, 
amb la conferència ‘Campanya 
Ser Dona al Sud 2022’. L’acte serà a 
les 18.30 hores al Centre Cultural. 
El 4 de març serà la inauguració 
de l’exposició ‘Dones Artesanes’ a 
les 18.30 h al Centre Cultural; així 
com amb el Lliurament de Reco-
neixements d’Igualtat 2022, a les 
19.00 h a l’Auditori. El 5 de març 
serà el torn del teatre ‘La comèdia 
de la vida’. L’obra començarà a les 
19.00 h al Centre Cultural. El 8 de 
març, l’Ajuntament ha convocat 
la lectura del manifest a les 18h, i 
una marxa per la Igualtat.
  A més s’ha organitzat una classe 
de zumba el dia 10 a les 18.30 h al 
poliesportiu, cinema-fòrum del 
curt ‘La butaca de la puta’ el dia 11 
a les 20.00 h al Centre Cultural i la 
projecció de la pel·lícula ‘Madres 
paralelas’ de Pedro Almodóvar el 
12 a les 19.00 h al Centre Cultural.

Xarrades
El dia 22 a les 18.00 h, al Centre 
Cultural, serà el torn de la xarrada 
‘El perill del discurs regulacionis-
ta i la captació de menors’ amb la 
participació d’una convidada que 
explicarà en primera persona la 
seua captació quan era menor. A 
més, el 24 de març, a les 11.30 h, hi 
haurà una màster class de ioga en 
l’espai d’Aigües Potables.
  La programació arribarà a la seua 
fi amb el taller ‘Espai intergenera-
cional de diàleg entre dones’.

ALCÀSSER
‘PER LA IGUALTAT, TU TENS 
LA PEÇA’, L’AJUNTAMENT 
ORGANITZA ACTIVITATS PER 
A LLUITAR PER LA IGUALTAT 
REAL I EFECTIVA



 ACTUALITAT 8M 21EL MERIDIANO L’HORTA   
FEBRER
2022 

La regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament d’Alboraia ja 
ha presentat la programació 

per a les activitats al voltant del 
8-M, Dia Internacional de la Dona. 
La regidoria dirigida per Zeudy Es-
tal ha preparat diverses accions i 
activitats en col·laboració amb les 
diferents associacions feministes 
del municipi, que tindran lloc del 
4 al 13 de març.
   Enguany l’eix vertebrador del 8M 
són les reivindicacions en matè-
ria de salut. Per exemple, que la 
investigació tinga en compte tam-
bé a les dones en els seus estudis, 
que es reconeguen oficialment les 
malalties que pateixen els sectors 
laborals feminitzats, o millorar la 
salut sexual i reproductiva, entre 
altres.
  El dijous 3 de març començarà la 

programació amb la presentació 
de dos llibres de l’escriptora Mar-
garita García Ruiz: “Confinada” i 
“En mi memoria”, a les 18:00 a la 
Biblioteca Pública Municipal. El 
divendres 4 de març a les 18:00h 
continuarà la programació amb 
un contacontes per a persones 
adultes, titulat “Les mil i una nits 
en clau de dona”, organitzat per la 
regidoria de Cultura i l’Associació 
Feminista Dons d’Alboraia. A les 
20:00 en el Teatre l’Agrícola, hi 
haurà una representació per a jo-
ves i persones adultes, “Cartes a 
Curí” de Maquinant Teatre, orga-
nitzat per la regidoria de Cultura.

Activitats lúdiques
El dissabte 5 de març d’11.00 a 
13:00 en el Passeig Aragó tindran 
lloc diferents activitats lúdiques 
per a tots els públics, organitzades 
per la regidoria d’Igualtat i Joven-

tut: Un joc de l’oca per a famílies 
centrat en la igualtat, tallers infan-
tils, masterclass de ball, i el lliura-
ment de premis del concurs de fo-
tografia “Dona’m una història”. Per 
a finalitzar, a les 12:30 tindrà lloc la 
manifestació en col·laboració amb 
el Consell de Dons d’Alboraia, i 
acompanyada per la batucada de 
dones de Cullera.
  El Dia de la Dona, 8 de març, 
es llegirà el manifest institucio-
nal a les portes de l’Ajuntament 
d’Alboraia a les 12:00h.
  Per al dimecres 9 s’ha preparat 
una taula redona de 18:00 a 19:30 
en el Centre Social El Portalet so-
bre “Dones, salut i cicles vitals”, 
amb la presència de Cloti Iborra i 
Alcaraz, secretària Donse i Igualtat 
de CCOOPV, i Ana Mª Peiró, doc-
tora i professora de farmacologia 
de la Universitat Miguel Hernán-
dez. Durant la taula s’oferirà servei 

de cures per a menors de 14 anys 
prèvia inscripció, i es finalitzarà 
amb un berenar per a les persones 
assistents.

Taller
El divendres 11 de març en el 
mateix espai hi haurà un taller 
d’empoderament femení per a 
dones, amb dos grups prèvia ins-
cripció: de 10.00 a 13.00, o de 
15.00 a 18:00h. Aquesta activitat 
està organitzada per la regidoria 
d’Igualtat i dinamitzada per la psi-
còloga de Serveis Socials i l’equip 
de la Unitat d’Igualtat.
  Finalment, el dissabte 12 de 
març a les 20:00 es representarà 
l’espectacle “Madonna” de Patri-
cia Pardo, en el Teatre l’Agrícola. 
I el diumenge 13 de març en la 
mateixa localització es projectarà 
la pel·lícula “Ama”, de Júlia de Paz 
Solvas, a les 19:00h.

ENGUANY LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA VISIBILITZA LES DESIGUALTATS EN MATÈRIA DE SALUT

El 8M en Alboraia, centrat en les 
reivindicacions sobre la salut de les dones

Redacción

Lectura del manifiest institucional 8M

L’Oca de la Igualtat
Dissabte 5 de març
11.00 h.
Passeig Aragó. Activitat dirigida per a 
tota la família

5
MARÇ

Taller de Dibuix Manga
Dijous de 17.30 a 19 h.

Taller de Música Moderna
Dimarts de 18.30 a 19.30 h.

Taller de Podcast i Stream
Dimecres de 17.30 a 18.30 h.

Inici a l’abril
Lloc: Espai Jove
Edat: Tots els tallers a partir dels 11 
anys
Inscripcions a partir de març

Més informació: cij@alboraya.com o 
673 69 60 05

MES
ABRIL
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YOLANDA SÁNCHEZ: “LAS ACTIVIDADES BUSCAN 
CONECTAR A LA CIUDADANÍA Y VISIBILIZAR LA 

IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD REAL”

Albalat dels Sorells, 
tejiendo por la 

igualdad con motivo 
del 8M

Redacció

Albalat dels Sorells, a tra-
vés de la concejalía de 
Servicios Sociales, Igual-

dad, Mayores e Inclusión So-
cial, une a diferentes colectivos 
de la población para construir 
un gran tapiz con motivo de la 
celebración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Bajo 
el lema “Entretejiendo por la 
igualdad”, se han organizado 
diferentes actividades que bus-
can “conectar a la ciudadanía y 
visibilizar la importancia de la 
igualdad real”, explica Yolanda 
Sánchez, concejala de Igualdad. 
   Las acciones de la Semana de 
la Mujer empiezan el 4 de mar-
zo a las 12 horas con la inaugu-
ración de la exposición “Tapiz 
en pro de la Igualdad”, en el bal-
cón del Centro Cívico. Esta obra 
ha sido confeccionada con los 
trabajos aportados por asocia-
ciones, alumnado del CEIP El 
Castell, talleres de “Albalat Acti-
va” y ciudadanía de Albalat. 
  Una actividad que ha consisti-
do en realizar con lanas de co-
lores, trenzas y formas geomé-
tricas con agujas de punto o 
ganchillo, de diferentes textu-
ras, grosor y tamaño con el fin 
de unir a toda la población a 
nivel individual y grupal en 
una tarea común.  “Un traba-
jo colaborativo que se nutre de 
momentos de compartir con un 
objetivo común que lo hace más 

bello y le aporta mayor sentido”, 
argumenta Sánchez.
    Por otro lado, las artes escé-
nicas también servirán para vi-
sibilizar la labor y relevancia de 
la mujer gracias a obra de teatro 
‘Històries amb minúscules’ de 
Amparo Vayá (Compañía kala 
Teatre), que tendrá lugar el sá-
bado 5 de marzo a las 19.30 ho-
ras en el Espai Cultural. Esta tra-
gicomedia cuenta la historia de 
dieciséis personajes femeninos 
valencianos de diferentes eda-
des, clases sociales e ideologías 
condicionados por el momento 
histórico que les tocó vivir.

Asociación Alana
El momento de reflexionar y 
analizar experiencias persona-
les llegará el lunes 7 de marzo, 
junto a la Asociación Alana, que 
realizará a las 10.30 en el Cen-
tro Cívico y Social el taller “Vi-
vencias personales: recorriendo 
nuestra historia”. Y por la tarde, 
a las 18 horas la población se 
volverá a unir para moverse con 
“Albalat baila por la igualdad”, 
con Encarna Pérez. 
   El momento más solemne ten-
drá lugar el 8 de marzo a las 12 
horas, con la lectura del Mani-
fiesto por el Día de la Mujer. Y 
ya por la tarde, a las 19.30 horas 
en el Centro Cívico y Social, se 
desarrollará otra actividad más 
lúdica, pero no por ello menos 
significativa, con la represen-

tación de la comedia “Sobre-
viviendo a la Adolestreinta” de 
la Compañía Contrahecho. En 
esta obra, dos actrices treinta-
ñeras se juntan para explicar-
nos su ‘NO crisis de la adoles-
treinta’. Cada una disfruta a su 
manera de cómo sobrevivir a 
la terrible treintena. Dos ami-
gas condenadas a entenderse 
porque la normalidad no está 
hecha para ellas. Comparten un 
cóctel de anécdotas entre clases 
de lactancia, festivales y ‘pija-
mas party’.

Todos los públicos
Desde la concejalía de Servicios 
Sociales, Igualdad, Mayores e 
Inclusión Social de Albalat dels 
Sorells se ha querido ofrecer un 
completo programa de activida-
des, para diferentes públicos, 
que busca visibilizar a las mu-
jeres y resaltar la importancia 
de la igualdad de género. “Que-
remos que la lucha por la igual-
dad sea tejida por toda la comu-
nidad en su día a día”, apunta 
Sánchez. 
   Por ello, estas acciones no 
terminan con la Semana de la 
Mujer, sino que se extienden a 
lo largo de todo el año. Desta-
car, entre ellas el Concert de la 
Dona, con la colaboración de 
la Unió Musical de Albalat dels 
Sorells, como una de las mu-
chas actividades que se desa-
rrollaran en 2022.

Yolanda Sánchez, concejala de Servicios Sociales,Iigualdad, Mayores e Inclusión de Albalat dels Sorells

Para lograr la conciliación e 
igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres este año desde la con-
cejalía de igualdad, que dirige 
Yolanda Sánchez, se ha puesto 
en marcha el proyecto municipal 
“Canguras Concilia”, destinado a 
menores de tres a 14 años cuyos 
progenitores necesiten conciliar 
tanto por contratación laboral, 
asistencia a programas forma-
tivos, desarrollo de acciones 
de búsqueda activa de empleo, 
como situaciones excepcionales 
sobrevenidas, ya sean tratamien-
tos médicos, enfermedad grave, 
juicios, entrevistas profesionales 
u otro tipo de necesidades pun-
tuales. 
  Este servicio gratuito se presta a 
los empadronados que lo solici-
ten en Servicios Sociales y se de-
sarrolla de 16.30 a 19.30 horas de 
enero a junio en el CEIP El Cas-
tell. La iniciativa ha sido posi-
ble gracias a una subvención de 
39.953,22 del Plan Corresponsa-
bles de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de 
Género del Ministerio de Igual-
dad, con una concesión directa 
al ayuntamiento otorgada por el 
Instituto Valenciano de las Muje-
res, de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. 

ALBALAT DELS SORELLS
UN MUNICIPIO PIONERO EN 
LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y 
LABORAL 



ACTUALITAT 8M 23EL MERIDIANO L’HORTA   
FEBRER
2022 

DURANT UNA SETMANA S’IMPARTIRAN EN ELS COL·LEGIS DEL MUNICIPI 
SESSIONS DE CONTES IGUALITARIS

Massamagrell organitza un grapat 
d’activitats per a gaudir del Dia de la Dona

El Dia de la Dona a Massa-
magrell es commemorarà 
amb una àmplia progra-

mació que tindrà la seua arran-
cada el dia 2 de març amb dos 
tallers: un sobre telèfons mòbils 
o Smartphones de 10 a 12 hores, 
que es repetirà l’endemà, i un al-
tre d’elaboració de pancartes per 
a la marxa per la Igualtat, que es 
realitzarà al Centre Cultural Joan 
Fuster a les 18 hores.

Redacció El divendres 4 de març serà el torn 
de marxar per la Igualtat, amenit-
zats amb el so de la Batukada, que 
recorrerà els carrers de la localitat 
a partir de les 6 de la vesprada. La 
fi de festa se celebrarà amb una 
Xarangatukacada de la Unió Mu-
sical, xocolate i bunyols.
El dilluns 7, es realitzarà un nou 
taller en el barri de la Magdalena, 
en el centre mèdic a les 18 hores. 
En aquesta ocasió el curs serà de 
risoterapia.

El 8 de març, serà el moment de 
l’acte institucional a les 12 del 
matí en el Passeig Rei en Jau-
me amb l’actuació de “Mujeres 
en Construcción”. A les 14.30, és 
l’hora del menjar del Dia de la 
Dona en el Tentadero La Paz. Les 
inscripcions per a poder acudir a 
l’esdeveniment es podran realit-
zar en les associacions de dones 
de la localitat. A la vesprada, a 
les 18 hores, s’entregaran els pre-
mis del XIII Concurs de Cartells 

“Carmen Tamarit Riera” en l’hall 
del Centre Cultural Joan Fuster i 
Ortells.
El dimecres a les 17.30 hi ha pre-
vista una eixida als cinemes Lys 
per a visionar la pel·lícula “El 
Acontecimiento”. Els interessats 
podran inscriure’s en les associa-
cions de dones. A les 18 hores, a la 
Biblioteca Municipal, hi ha pro-
gramat un laboratori d’igualtat 
dirigit al públic infantil d’entre 6 
i 11 anys, impartit per Eva Prada.

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:

El dijous 10 de març hi haurà una 
nova excursió tot el matí, aques-
ta vegada al Museu Valencià 
d’Etnologia.
El divendres 11, a la vesprada, es 
realitzarà una xarrada a la Biblio-
teca Municipal: “Ser dona i estar 
en xarxa”, dirigida a joves i ma-
jors. A la nit, serà el torn del So-
par i Bingo Feminista, amb sopar, 
beguda i picoteo per 3 euros. Per 
a inscriure’s en l’esdeveniment 
caldrà posar-se en contacte amb 
les associacions de dones de 
Massamagrell igual que en la res-
ta d’activitats. Per a l’ajuntament 
de Massamagrell és molt im-
portant treballar la igualtat des 
de la infància i l’adolescència, 
per això durant tota la setma-
na s’impartiran en els col·legis 
sessions de contes igualitaris i 
en l’IES Massamagrell el 9, 10 i 
11 de març es realitzaran tallers 
d’Apoderament de les Dones i 
Masculinitats.

Araceli Munera, regidora d’igualtat de Massamagrell durant la lectura del manifest contra la violència de gènere el passat 25N
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SE
TM

ANA DE LA DONA 
        2022

DISSABTE 5 DE MARÇ

19:30h Centre Cultural.
Concert 8M a càrrec de la Bandeta del 
Centre Estudi Musical d'Almàssera.

DILLUNS 7 DE MARÇ
17:00h Estació de metro.
Visita Camins màgics
Inscripció prèvia.

9:30h Eixida rotonda Bonrepós
Passeig Violeta de Vinalesa a Foios
Organitza Mancomunitat del Carraixet. 
Inscripció prèvia per a anar i tornar en 
autobús.

DISSABTE 12 DE MARÇ DIUMENGE 13 DE MARÇ
12:00h Centre Cultural.
Concert 8M a càrrec de la Coral Mixta 
Unió Artística Musical d'Almàssera.

DIVENDRES 11 DE MARÇDIJOUS 10 DE MARÇ
19:30h Centre Cultural.
Concert "Amb Veu de Dona" 
per l'Orquestra de les Saturnals.

Excursió a Chelva
09:30h Eixida Mercat Municipal
Inscripció prèvia.

DIMECRES 9 DE MARÇ
Cinema 17:00h Estació de metro.
Inscripció prèvia.

DIMARTS 8 DE MARÇ

12:00h porta de l'Ajuntament.
Lectura Manifest 8M
19:30h Centre Cultural. 
Teatre “històries amb minúscules”

INSCRIPCIONS FINS EL 4 DE MARÇ
Telefona o escriu al telèfon 664467152 

de 11:00 a 14:00 hores

Actividades lúdicas y reivindicativas 
para celebrar el 8M en Almàssera

EL 8 DE MARZO A LAS 12 HORAS TENDRÁ LUGAR LA LECTURA DEL MANIFIESTO EN EL AYUNTAMIENTO

La Concejalía de Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamien-
to de Almàssera ha prepara-

do una serie de actividades lúdi-
cas y reivindicativas que tendrán 
lugar del 5 al 13 de marzo con 
motivo del día Internacional de la 
Mujer.
   Los actos empezarán el sábado 
5 de marzo con un concierto de 
la banda joven del Centro Estu-
dio Musical a las 19:30 en el cen-
tro cultural. Y la coral mixta de la 

Unió artística Musical cerrará los 
actos conmemorativos con otro 
concierto el domingo 13 de marzo 
a las 12:00. Continuarán las activi-
dades con una visita guiada por la 
“Valencia mágica y sobrenatural” 
recorriendo calles y casas miste-
riosas donde habitan fantasmas y 
espíritus. Será el lunes 7 de marzo 
a las 17.00 horas.
  El día Internacional de la Mujer, 
8 de marzo, como no podía ser de 
otra manera se leerá a las puertas 
del consistorio (12:00h) el Mani-

fiesto para reivindicar la igualdad 
plena entre hombre y mujeres, 
cuestión fundamental para el pro-
greso de la sociedad y la democra-
cia. Por la tarde, a 19:30 la com-
pañía Kala Teatre representará la 
obra teatral “Historias con minús-
culas”, nueve historias de mujeres 
que transcurren todas al mismo 
tiempo y se enmarcan dentro de 
acontecimientos históricos im-
portantes como son el 23F, el día 
que España ganó el Mundial de 
fútbol o la visita del Papa a Valen-

Redacció

HORTA SUD

La Mancomunitat de l’Horta Sud, 
a través de su unidad de Igualdad, 
ha puesto a disposición de los 
ayuntamientos de la comarca una 
campaña con motivo de la cele-
bración del 8 de Marzo, día inter-
nacional de la Mujer, centrada en 
la corresponsabilidad, con el ob-
jeto de promover un reparto equi-
tativo de las tareas de la casa. La 
iniciativa consta de una propuesta 
interactiva coeducativa dirigida al 
alumnado de Infantil y Primaria, 
una formación para la ciudadanía  
y cartelería con el lema “Si com-
partim, guanyem”. 
   El objetivo de la campaña es el 
de realzar la importancia de los 
cuidados y del reparto equitativo 
de las tareas de la casa, afianzando 
el compromiso que debemos de 
tener las personas en los hogares, 
independientemente de cuál sea 
el modelo de convivencia que ten-
gamos, apostando de nuevo por la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
  La propuesta interactiva para el 
alumnado de Infantil y Primaria 
está formada por material como 
fichas para colorear, sopas de le-
tras así como un cómic en el que 
se plantea una situación real en 
una casa con diferentes tareas do-
mésticas pendientes de realizar y 
que el alumnado tiene que resol-
ver. Además, se ha puesto a dispo-
sición de los centros escolares un 
pequeño juego interactivo para 
que niños y niñas comprendan 
qué es la igualdad de género, iden-
tifiquen y analicen los estereotipos 
de género y aprendan el significa-
do de la corresponsabilidad.  

LA CORRESPONSABILIDAD 
CENTRA LA CAMPAÑA DE LA 
MANCOMUNITAT 

cia entre otros.

Película
El miércoles 9 de marzo las muje-
res más cinéfilas podrán disfrutar 
de la película “Coda: Los sonidos 
del silencio” dirigida por Sian He-
der y protagonizada por Emilia Jo-
nes que da vida a una joven de 17 
años que se verá obligada a tomar 
decisiones importantes sobre su 
familia, su vocación, el trabajo y el 
amor.
También habrá tiempo para salir 
de excursión hacia la comarca de 
Los Serranos y visitar la localidad 
de Chelva, el palacio vizcondal, la 
ermita y la iglesia arciprestal así 
como recorrer su calles y contem-
plar su paraje natural. Será el jue-
ves 10 de marzo a las 9:30h en el 
mercado municipal para salir en 
autobús hacia Chelva.
Y el viernes 11 de marzo vuelve 
la música al centro cultural de la 
mano de la Orquesta de las Sa-
turnals, una formación musical 
integrada por jóvenes músicos ti-
tulados valencianos con un reper-
torio tradicional, contemporáneo 
y también de nueva creación. A las 
19:30 ofrecerán un concierto que 
lleva por título “Con voz de mujer”.
Por otro lado, los vecinos y veci-
nas de Almàssera podrán partici-
par en la marcha que organiza la 
Mancomunitat del Carraixet. Será 
el sábado 12 de marzo a las 9:30 y 
se trata de un Paseo Violeta desde 
Vinalesa a  Foios bajo el lema “Mu-
jeres del Carraixet, hacemos cami-
no feminista” y que finalizará con 
la visualización del video “Traba-
jadoras del Carraixet . Volumen II”
Asunción Pérez, concejal de Igual-
dad y Divesidad del Ayuntamien-
to de Almàssera anima a todas las 
mujeres del municipio a partici-
par en las actividades propuestas 
“porque serán momentos de en-
cuentro, de compartir experien-
cias, de disfrutar de la música, el 
teatro y el cine, de salir por unos 
días de la rutina diaria y sentirnos 
fuertes, juntas e invencibles, sen-
timientos a tener en cuenta todos 
los días del año”.

Reivindicación
Por su parte, Ramón Puchades, al-
calde de Almássera considera im-
portante y necesaria la realización 
de estas actividades ya sea por el 
carácter lúdico pero también por 
el reivindicativo “ya que el 8 de 
marzo es una fecha destacada en 
el calendario internacional para 
recordar que la desigualdad de 
género aún es una realidad y que 
si bien han sido muchos los logros 
alcanzados todavía queda mucho 
por hacer”

BONREPÒS I MIRAMBELL

Bonrepòs i Mirambell se suma a 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, entre las ac-
tividades destaca el 12 de marzo 
que se celebrará el VI Encuentro 
Comarcal de Asociaciones  de Mu-
jeres del Carraixet con un Paseo 
Violeta por la Huerta y la lectura 
del Manifiesto.
  Como cada año, el Ayuntamiento 
de Bonrepòs i Mirambell, a través 
del área de Igualdad de la Man-
comunitat del Carraixet y en co-
laboración con la Asociación de 
Mujeres del municipio, celebrará 
diversos actos para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo.
  Así, se ha programado una sema-
na llena de actividades de toda ín-
dole y dirigidas a toda la población 
con el objetivo de reivindicar el pa-
pel de las mujeres en la sociedad y 
de concienciar sobre la necesidad 
de alcanzar la igualdad real entre 
hombres y mujeres.

SE SUMA A LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
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EL MÓN DE L’ESPORT TINDRÀ UN ESPECIAL PROTOGANISME 
EN LES JORNADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Programació “transversal” 
a Catarroja per al 8M

L’Ajuntament de Catarroja ha 
presentat un complet pro-
grama d’actes organitzats 

amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones. Les Jornades de la 
Dona organitzades per la regido-
ria de Transversalitat i Igualtat de 
Gènere presenten una programa-
ció molt transversal que va arran-

car el 24 de febrer i es prolongarà 
fins al 10 de març. Aquesta edició 
recupera la presencialitat en tots 
els esdeveniments i aposta per 
l’esport com a camí a la inclusió.
  “Per a aquesta edició m’agradaria 
destacar l’ampli ventall d’activitats 
en una programació molt intensa 
i transversal, on hem implicat en 
totes les edats”, destaca Beatriz 

Sierra, regidora d’Igualtat. “És una 
demostració més que la Igualtat és 
cosa de totes i tots i que ens hem 
d’implicar des de tots els àmbits 
de la societat, des de la cultura i 
l’oci, passant per l’esport”, explica.
   El 8 de març dia clau d’aquestes 
jornades, començarà amb la lec-
tura del Manifest a la porta de 
l’Ajuntament a les 12 hores. A la 

Redacció

vesprada a partir de les 17,30 ho-
res en la mateixa ubicació, tindrà 
lloc una representació del Grup 
Empoderament a Escena. Poste-
riorment, partirà un autobús a Va-
lència per a unir-se als actes que 
es realitzaran en el cap i casal en 
commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones, per a això cal 
inscriure’s prèviament enviant un 
mail a igualtat@catarroja.es.

‘Falleres per la Igualtat’ 
Els dies previs a aquest 8 de març, 
també presenten actes per a tots 
els públics. Va obrir la programa-
ció el 24 de febrer l’exposició ‘Fa-
lleres per la Igualtat’ una mostra 
fotogràfica que estarà en el Teatre 
Auditori fins al 20 de març. A con-

tinuació, el dijous 3 de març serà 
el moment de la Escola de Femi-
nisme amb Gisela Vaquero, Sara 
Galiana i Beatriz Olcina que ens 
parlaran del poder de la dona en la 

indústria del videojoc. Prèviament 
a aquesta xarrada, tindrà lloc la 
presentació del II Pla d’Igualtat 
Municipal.

Esport
D’altra banda, l’esport serà pro-
tagonista en la programació del 
Dia de la Dona ja que s’han pre-
vist dues activitats amb un gran 
ambient esportiu. En primer lloc, 
el diumenge 6 de març tindrà 
lloc el I Torneig de pàdel femení 
‘Catarroja és Igualtat’ en les pis-
tes del poliesportiu municipal de 
Catarroja, amb velocitat de verti-
gen en les recentment renovades 
instal·lacions. També en l’àmbit 
esportiu, el mateix dia tindrà lloc 
el triangular de futbol entre FBCD 
Catarroja, Llevant UDF i València 
CFF en el I Torneig de futbol fe-
mení, Catarroja és Igualtat. Com a 
colofó, a les 18.30 hores la Perfor-
mance Art Company oferirà en el 
TAC, l’espectacle de dansa, Muje-
res en Construcción amb entrada 
prèvia en igualtat@catarroja.es.
  Finalment, el 10 de març fina-
litzarà el programa del Dia In-
ternacional de les Dones amb la 
realització del taller ‘Disfuncions 
del sòl pelvià: incontinències”, or-
ganitzat per la regidoria de Salut. 
Hi haurà dos torns per a les perso-
nes interessades en aquest taller 
a les 17.00 i 18.30 hores, havent 
d’inscriure’s prèviament en igual-
tat@catarroja.es.

Les Jornades de la Dona 
estan organitzades per la 

regidoria de Transversalitat 
i Igualtat de Gènere 

Concentració a la porta de l’Ajuntament de Catarroja
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MONCADA

Este 8 de Marzo, Día Interna-
cional de las Mujeres, el mu-
nicipio de Moncada elige el 

lema “Som rebels, som lluires” 
para destacar el valor de las mu-
jeres en la sociedad moncadense 
y principalmente el papel que han 
tenido durante estos dos años de 
pandemia generada por la Co-
vid-19.
   Por ello, el Ayuntamiento de 
Moncada convoca la VI Marcha 
por la igualdad bajo el lema “Som 
rebels, som lluires”, será el próxi-
mo 5 de marzo y se recorrerán las 
calles del municipio, recuperando 
así una de las actividades insignias 
por el Día Internacional de las Mu-
jeres celebrado en Moncada.
  El eslogan fue escogido en el seno 
del ‘Consell de les dones i per la 
igualtat de gènere’.
   “En un momento donde los de-
rechos de las mujeres son puestos 
en cuestión, las mujeres debemos 
ser más combativas que nunca” 
apunta la concejala de Igualdad 
de Moncada, Feli Bondia. “El 
Ayuntamiento de Moncada siem-
pre apostará por la igualdad de 
mujeres y hombres” apostilla la 
alcaldesa de la población, Amparo 
Orts.
  Además de la marcha, el día 10 
de marzo, se realizará el acto a las 
mujeres homenajeadas del muni-
cipio. En esta edición se rendirá 
homenaje a las mujeres que du-
rante la pandemia han tenido un 
papel primordial en la contención 
de la misma. Junto a este acto, el 
Conservatorio “Ciudad de Mon-
cada” ha preparado un concierto 
donde sus alumnas interpreta-
rán obras de compositoras. Con 
el concierto En clau de dona  se 
pone en valor a las mujeres en la 
música.

L’AJUNTAMENT CONVOCA LA 
VI MARCHA POR LA IGUALDAD 
BAJO EL LEMA “SOM REBELS, 
SOM LLUIRES”

La Casa de Cultura de Burjassot va a 
ser el punto de encuentro de la co-
munidad educativa del municipio el 
próximo miércoles 2 de marzo a par-
tir de las 17:30 horas. La Concejalía 
de Educación, dirigida por Manuela 
Carrero, ha programado, dentro del 
Programa de Orientación Familiar 
Municipal (PROFAM), de la escuela 
de formación que desarrolla el de-
partamento de educación, la charla 
“El juego y el uso de las redes socia-
les”, impartida por Mauro Bólida. 
  Mauro Bólmida es psicólogo clínico 
y fundador del Instituto de Psicología 
Avanzada. Especialista en psicote-
rapia breve estratégica, coach profe-
sional, docente y colaborar de varias 
Universidades públicas

BURJASSOT
CHARLA SOBRE EL JUEGO 
Y EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES
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L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca, a través de la regido-
ria d’Igualtat, ha organitzat 

un complet programa d’activitats 
per a tots els col·lectius de la po-
blació amb motiu de la Setmana 
de la Dona. Aquest any s’ha bus-
cat visibilitzar l’empoderament 
femení amb referents que es tenen 
ben a prop, com són les iaies. Els 
xiquets i xiquetes de la població 
estan realitzant unes fitxes amb 
les característiques, dites i alguns 
records de les seues àvies, així 
com un dibuix o fotografia d’elles. 
Amb aquests treballs es farà un 
mural i es penjarà a la plaça de 
l’ajuntament la Setmana de la 
Dona. “Entre tots i totes es vol, 
amb la visió dels més menuts, re-
construir la història de les dones 
de la nostra població, una part 
important de la nostra memòria 
més recent i part del nostre futur”, 
explica Marisa Almodóvar, alcal-
dessa d’Alfara i regidora d’Igualtat. 
Aquest nexe entre generacions, 
servirà per a coordinar les accions 
pensades per a totes les edats.

Activitats per a tota la família
La Setmana de la Dona començarà 
el 7 de març amb una jornada lú-
dica que s’iniciarà a les 17 hores 
als Jardins de l’Ajuntament amb 
activitats per a tota la família, per 
a les xiquetes i xiquets hi haurà un 
circuit d’oficis, túnel de superhe-
roïnes i superherois, pintacares, i 
un chill out cultural. I per a adults, 
un taller de gastronomía sosteni-
ble.
   El 8 de març, a les 17 hores en 
el Centre Cívic tindrà lloc un “Be-
renar-Xocolatà” organitzat per 
les Ames de Casa, i s’inaugurarà 
l’exposició “Dones Científiques”, 
cedida per l’Associació Dones en 

EL PROGRAMA COMENÇARÀ EL 7 DE MARÇ AMB UNA JORNADA LÚDICA 

Alfara del Patriarca s’inspira en les 
iaies per a la Setmana de la Dona

Redacción

Judit Rambla, guanyadora del concurs de cartells, amb l’alcaldessa de la població
Acció de Xirivella. L’endemà, el 
9 de març, en el Teatret a les 18 
hores, actuarà María Juan i Carol 
Tomás amb el monòleg “Riures en 
Valencià”.

Vídeo/fòrum
El 10 de març, als Jardins de 
l’ajuntament, tornarà el torn dels 
més menuts, amb el contacontes 
d’Eva Andújar: “La porta del meu 
castell”, aquesta activitat s’integra 
dins del projecte “El passeig morat 
de Mussi”. Per altra banda, l’11 de 
març a les 17 hores en el Teatret 
es realitzarà el Vídeo/fòrum: “La 
sonrisa de Mona Lisa”.
  La Setmana de la Dona finalitzarà 
amb una activitat conjunta de les 
dones i col·lectius d’Alfara amb la 
Mancomunitat del Carraixet el 12 
de març. Es farà un Passeig Violeta 
que començarà a les 10.30 h a la fà-
brica de la seda de Vinalesa i fina-

litzarà en la plaça de l’ajuntament 
de Foios amb la lectura del Mani-
fest del 8 de març i el visionament 
del curt “Dones del Carraixet. Vo-
lum II”. “Unides som més fortes 
per aconseguir una igualtat efec-
tiva”, indica Almodóvar respecte a 
la rellevància d’aquest recorregut.
Aquestes accions es complemen-
ten amb altres com el segon con-
curs del Cartell de la Dona, que ha 
guanyat Judit Rambla, i el quart 
certamen de relats curts i poesia 
“Dona i igualtat”. Així com el taller 
d’habilitats socials “Café empo-
derat”, que també té lloc a març. 
“Aquest any s’han volgut recupe-
rar totes aquelles accions que en 
temps de pandèmia no es pogue-
ren realitzar, alhora que continuen 
altres sorgides els passats anys, per 
tal d’aconseguir una major visibi-
litat i poder reivindicatiu”, argu-
menta Almodóvar.

Unides i decidides

Un any més, ens preparem 
per a commemorar el 8 de 
març, Dia Internacional de 

la Dona. És una data ben assenya-
lada en el nostre calendari que ha 
de continuar sent-ho, perquè es 
fa ressò de la lluita històrica de les 
dones per a participar amb equitat 
en la nostra societat, amb dignitat 
i justícia. Però també és impres-
cindible perquè la desigualtat es-
tructural a diferents nivells (labo-
ral, familiar, social) és encara, en 
moltes ocasions, una realitat. Per 
això, en este dia hem de demostrar 
totes i tots el nostre compromís per 
a eradicar qualsevol tipus de dis-
criminació per qüestió de gènere, 
i reafirmar-nos en la defensa del 
feminisme. És, doncs, una jornada 
per a visibilitzar, per a incentivar 
un debat que encara és primordial. 
“Sempre hem de continuar lluitant 
juntes”, deia la nostra benvolguda 
Carmen Alborch. I tenia tota la raó. 
Es tracta d’un camí que necessi-
ta encara molta més implicació, i 
ser recorregut amb reivindicació, 
denúncia i exigència de polítiques 
que promoguen i protegisquen els 
drets de les xiquetes i les dones en 
qualsevol part del món.

Personalment, enguany viuré este 
dia d’una forma encara més activa, 
cosa que em plena de satisfacció. 
He tingut la sort de ser nomenada, 
recentment, secretaria d’Igualtat 

Amparo Orts. Alcaldesa de Moncada

i Lluita contra la Violència de Gè-
nere en la Comissió Executiva Pro-
vincial del meu partit, el PSPV. És 
de vital importància que, des de 
totes les institucions, entitats, em-
preses o associacions es dediquen 
esforços per a assolir, des d’una 
perspectiva de gènere, una socie-
tat on totes i tots tinguen exacta-
ment les mateixes oportunitats. 
És un treball a tots els nivells, que 
els representants polítics tenim el 
deure d’exigir i garantir, promovent 
iniciatives i mesures que empode-
ren a les dones i les xiquetes. Per 
la meua part, treballaré incansa-
blement per a que el feminisme 
impregne totes les esferes de les 
nostres poblacions i ho faça de ma-
nera conscient, implicant a tota la 
societat en un objectiu que ha de 
ser inqüestionable.

En temps on veus insensates i irres-
ponsables s’obstinen en deformar 
la realitat, defensant idees confu-
ses i entelant aquesta celebració 
amb falsedats, és més necessari 
que mai mostrar-nos unides i deci-
dides. Són moltes les persones que 
han lluitat per a eliminar barreres, 
en un esforç incommensurable 
que no es pot ignorar. I la lluita 
continua, no es pot detindre. Per-
què és el nostre futur, el de les nos-
tres filles i fills. Volem una societat 
segura, en pau, igualitària, íntegra. 
I tot açò no serà possible mentre les 
dones siguen tractades de manera 
diferent als homes en qualsevol es-
cenari.

Per això, este 8 de març isquem 
tots i totes junts a cridar que estem 
en moviment, que no ens pararan. 
Recordem, promoguem el debat, 
exaltem tot el que s’ha aconseguit 
i mirem cap al futur, cap als reptes 
a aconseguir. Feliç Dia Internacio-
nal de la Dona a totes. Seguim en 
marxa. 
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La Setmana de la 
Dona de Foios torna a 

reivindicar la necessitat 
d’avançar en la igualtat

L’AJUNTAMENT, EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 
DEL MUNICIPI, HA ORGANITZAT UNA COMPLETA 

PROGRAMACIÓ PER AL 8M

Foios es prepara per a com-
memorar el 8 de Març, Dia 
Internacional de la Dona, 

amb la ja tradicional Setmana 
de la Dona. Del 25 de febrer al 
12 de març, diferents activitats 
es desenvoluparan en el munici-
pi amb l’objectiu de reivindicar 
i conscienciar a la ciutadania la 
importància d’avançar en la igual-
tat. Com ha assenyalat la regido-
ra d’Igualtat, Mónica Chirivella, 
“en la creació de la programació 
d’enguany hem comptat amb la 
col·laboració de diferents associa-
cions i entitats de Foios, així com 
amb la implicació de les regidories 
del consistori”.
  La Setmana de la Dona de Foios 
va arranca el 25 de febrer, amb la 
inauguració a la Casa de la Cultu-
ra, de l’exposició ‘Les nostres com-
positores’. L’exposició es podrà 
visitar a la sala d’exposicions Fer-
nando Barrachina del 25 al 27 de 
febrer en horari d’11.00 a 13.00 i de 
19.00 a 21.00 hores. Aquesta acti-
vitat compta amb la col·laboració 
del CAM Santa Cecília, dins dels 
esdeveniments programats amb 
motiu del seu centenari.
  L’endemà, la programació va con-
tinuar amb la Taula Redona ‘Les 
dones en la música’, a les 19.00 h 
a la Casa de la Cultura. Les dones 
que van conformar la taula van 
ser Daniela González, Presidenta 
de la Federació de Societats Mu-
sicals de la Comunitat Valencia-
na; Guadalupe Marco, Presidenta 
del CAM Santa Cecília de Foios; 
Raquel Lacruz, catedràtica de 
violoncel; Carmen Mas, directora 
d’orquestra; Esther Pérez, com-
positora i percussionista; Neus 
Fontestad, professora de conser-
vatori i gestora artística; i Mariam 
Pradas, mestra de música. Com a 
moderadora Noelia Lerma, pro-
fessora de música i musicòloga.

‘Mujer, Vida y Risa’
L’1 de març, Foios serà testimoni 
de la Clownferència ‘Mujer, Vida 
y Risa’, organitzada per la Regido-
ria d’Igualtat, que tindrà lloc a les 
19.00 h a la Casa de la Cultura. Així 
mateix, el 3 de març, serà el torn 
de la xarrada ‘Passat, present i fu-
tur del camp des d’una perspecti-
va feminista’ amb Paula Duran. En 
aquest acte, que començarà a les 
19.00 h a la sala d’actes, col·labora 

la Regidoria d’Agricultura i Medi 
ambient.
  La Setmana de la Dona conti-
nua el 4 de març, a les 10.00 h, a 
la Casa de la Cultura amb ‘Esport 
i Dona’, amb la col·laboració de la 
Regidoria d’Esport; mentre que 
a les 18.30 h a la sala d’actes, s’ha 
organitzat, en col·laboració amb 
l’Associació de Ames de Casa 
Tyrius, la conferència ‘Saber dir 
que no’ amb Susana Puerto.
  La música arribarà de la mà de 
l’Orquestra Martín i Soler de Va-
lència el dia 6 de març a les 12.00 
h a l’auditori del CAM. Es tracta 
d’un concert de dones composito-
res en el qual col·laborarà el CAM 
Santa Cecília de Foios. A més, el 7 
de març, la Regidoria d’Igualtat ha 
organitzat la representació teatral 
‘Històries amb minúscules’ a les 
19.00 h a la Casa de la Cultura.

Dia Internacional de la Dona
El mateix 8 de març, Dia Interna-
cional de la Dona, l’Ajuntament ha 
convocat una marxa i manifestació 
pels carrers de Foios on, ha assen-
yalat Chirivella, “són benvingudes 
totes les persones que es vulguen 
apuntar”. L’acte començarà a les 
12.00 h des del parc Rei en Jaume.
  Un dia després – 9 de març – amb 
la col·laboració de l’Associació 
de Dones de Foios s’ha organit-
zat una vesprada de cinema a les 
18.00 h a la Casa de la Cultura. Així 
mateix, aquesta associació tam-
bé ha participat en l’organització 
d’una xarrada a les 18.00 a la sala 
d’actes.
  Finalment, el 12 de març, serà el 
torn de la Marxa pel Carraixet, de 
Vinalesa a Foios, que ha comptat 
amb la col·laboració de totes les 
Regidories d’Igualtat dels ajunta-
ments que conformen la Manco-
munitat del Carraixet. 
  L’acte començarà a les 10.00 ho-
res des de la Fàbrica de la Seda de 
Vinalesa.
 A les persones assistents se’ls farà 
lliurament d’una samarreta com-
memorativa per la igualtat – fins a 
acabar existències – que han sigut 
finançades pel Pacte d’Estat con-
tra la Violència de Gènere.
  Finalment, la regidora d’Igualtat, 
Mónica Chirivella, ha animat a la 
ciutadania a “penjar, de nou, als 
balcons les banderoles feministes 
que es van repartir l’any passat 
amb motiu del 8M”.
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Torrent presenta la XXXVI Setmana 
de les Dones 

LA PROGRAMACIÓN ELABORADA PARA ESTE AÑO SE ENMARCA BAJO EL LEMA 
‘DONES EN MOVIMENT. AVANÇA LA SOCIETAT’

El Ayuntamiento de Torrent, a 
través del área de Igualdad, 
impulsa la ‘XXXVI Setmana 

de les Dones’ de Torrent, que se 
iniciará el próximo martes 1 de 
marzo con motivo de la celebra-
ción del ‘Día Internacional de las 
Mujeres’ el día 8 de marzo, una 
fecha reivindicativa del papel ac-
tivo de las mujeres en la sociedad 
y de la igualdad de oportunidades 
sin que exista discriminación por 
razón de sexo y género. Con este 
propósito, el consistorio presenta 
la campaña de sensibilización y 
concienciación ‘Dones en movi-
ment. Avança la societat’, que pone 
en valor la participación y trabajo 
de las mujeres en todos los ámbi-
tos del asociacionismo, con una 
programación diversa y gratuita 
dirigida a todos los públicos. 

Reivindicación
 “Marzo es el mes por excelencia 
de la reivindicación de las muje-
res, pero desde el Ayuntamiento 
trabajamos durante todo el año 
para poner en valor la figura de 
la mujer y reivindicar la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
Hace 36 años iniciamos la celebra-
ción de la Semana de las Mujeres 
de Torrent para destacar el rol de 
las mujeres en la sociedad y, más 
concretamente, en nuestra ciu-
dad; sin embargo, luchamos por 
dar visibilidad el papel crucial que 
realizan las mujeres los 365 días 
del año”, ha destacado la concejala 
de Igualdad, Marina Olivares. 
  Así, la cara visible de la campa-
ña es una imagen de la artista e 
ilustradora torrentina Ana Her-
nández, que muestra a una mujer 
con marcado gesto de seriedad y 
disconformidad, así como una mi-
rada desafiante hacía la no igual-
dad de las mujeres; no obstante, 
cabe resaltar que lo que destaca 
de la ilustración es el espíritu de 
superación. De esta manera, el 
Ayuntamiento da continuidad a 

su apuesta por las artistas locales 
para diseñar las imágenes de las 
diferentes campañas municipales 
por la igualdad de las mujeres y 
contra la violencia de género, de 
forma que puedan dar a conocer 
la calidad de sus trabajos. 
Programación de la XXXVI Sema-
na de las Mujeres de Torrent
   Las actividades se iniciarán con 
el reconocimiento a las asociacio-
nes de mujeres que simbolizan el 
lema de la campaña, en continuo 
movimiento por el bienestar y la 
mejora de la sociedad. Para ello, 
desde el área de Igualdad, en cola-
boración con el departamento de 
Comunicación, se han preparado 
varios videos que se divulgarán 

a través de las redes sociales del 
consistorio entre el 1 y el 8 de mar-
zo, dando voz, visibilidad y reco-
nocimiento a la incansable labor 
de estas mujeres. 
   Asimismo, el martes 1 de marzo 
se entregará al colectivo de madres 
de la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Torrent (ADIS-
TO) el Premio Mujer Atenea 2022, 
que reconoce el papel activo de las 
mujeres en la vida social, cultural, 
política y económica de Torrent. 
Esta distinción viene motivada 
por la inconmensurable labor que 
realiza esta pionera asociación 
desde el año 2000, siendo todo 
un referente del tejido asociativo 
de la ciudad. Dicho acto será pre-
sentado por la joven periodista to-
rrentina Cristina Bea y amenizado 

por el cuarteto de saxofonistas Elle 
Sax. Igualmente, la asociación Ar-
tic colaborará con la confecicón y 
entrega de pulseras moradas, cuya 
facturación, a cargo del Ayunta-
miento de Torrent, será utilizada 
para abonar la estancia de varias 
mujeres en el congreso nacional 
de drogodependencias. 
  El miércoles 2 de marzo, a las 
18:30h en Casa de la Dona, el 
grupo de dibujo de la escuela de 
personas adultas de Torrent  di-
rigido por Roberto Martínez Al-
biñana presentará su exposición 
“Dibuixant drets”, que trata sobre 
momentos claves de la historia 
para el movimiento feminista a 
nivel internacional y las razones 
que hacen que el feminismo tenga 
aún mucho por hacer. Una mues-
tra que hace de nuevo mención al 
activismo social y movimiento de 
las mujeres, y recuerda la lucha de 
las mujeres por su reconocimiento 
social. 
   Por su parte, el jueves 3 de mar-
zo se dedicará a la salud y al em-
prendedurismo de las mujeres. De 
esta manera, los y las profesiona-
les del centro de salud pública de 
Torrent impartirán una charla so-
bre el cáncer de mama dirigida a 
mujeres migrantes, con el objetivo 
de eliminar tabúes sobre la explo-
ración mamaria y el miedo a las 
mamografías, tan importantes en 
la detección precoz del cáncer de 
mama. También se retomaran los 
encuentros de mujeres empren-
dedoras y empresarias de Torrent, 
con la intención de impulsar el li-
derazgo de las mujeres en un sec-
tor que continúa masculinizado. 
Así pues, todas las mujeres em-
presarias y emprendedoras serán 
bienvenidas el jueves 3 de marzo a 
las 13:30 en Casa de la Dona. 

Cultura
La programación continuará el 
viernes 4 de marzo, a las 19h en 
la Casa de la Cultura, con el con-
cierto Es Sonata en Femenino de 

Heilen Duo, una agrupación com-
puesta por Mayte Garcia Atienza, 
violonchelista que ganó el pre-
mio nacional de música en el año 
2005, y Maria Abad, pianista que 

también ejerce de profesora en un 
conservatorio de música. Esta ac-
tuación, que rendirá homenaje al 
Año de la Música en Torrent, na-
rra la historia de la música escrita 
por mujeres, resaltando la obra de 
compositoras del siglo XIX y XX 
como Ethel Smyth, Rebecca Clarke 
y Nadia Boulanger.
  Ese mismo viernes los menores 
de Torrent podrán disfrutar de una 
cuenta cuentos muy peculiar en la 
nueva biblioteca del Parc Central, 
situada en el número 3 de la pla-
za de la concordia. Celia Silva se 
atreverá con ‘La peluca de Lucas’, 
un cuento sobre los estereotipos 
masculinos,  y ‘Las princesas que 
cambian cuentos’, que versa so-
bre los estereotipos femeninos. 
Las personas que participen serán 
obsequiadas con el cuento sobre 
la corresponsabilidad familiar y 
doméstica, ‘Un papa con delantal’,  
que busca la concienciación sobre 
el reparto de las tareas del hogar y 
de cuidados entre mujeres y hom-
bres. 

Grans Dones de Torrent
Como cada año, el acto de reco-
nocimiento ‘Grans Dones de To-
rrent’, organizado por el colectivo 
Comissió 8 de març, dará inicio a 
las actividades programadas para 
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el fin de semana, a las 18:30h del 
sábado 5 de marzo en la Casa de la 
Cultura. Al día siguiente, domingo 
6 de marzo, las mujeres deportis-
tas serán las protagonistas con una 
jornada de padel organizada en el 
AQA Parc Central, desde las 9:30h 
a las 14h, en la que se impartirán 
clases de iniciación y tecnificación 
y se realizará un torneo (Informa-
ción e Inscripciones en el 655 073 
090 o el 603 892 511). 
  El lunes 7 de marzo, la activista y 
experta en comunicación y género, 
Yolanda Dominguez, hablará de la 
importancia de las imágenes en la 
creación de la identidad de las mu-
jeres, así como la influencia de la 
moda, los anuncios publicitarios y 
un largo etc. La obra de la activista 
invita a la reflexión continua con 
trabajos como ‘Poses’, una acción 
en la cual  las mujeres imitan en la 
calle las poses absurdas del  uso de 
la moda que muestra la reacción 
de la ciudadanía; “Accesorias y  Ac-
cesibles”, campaña en protesta por 
el anuncio sexista de una famosa 
marca de gafas que fue retirado; o 
“Niños y  Niñas versus Moda”, en la 
que las niñas y niños comentan las 
campañas de moda, revelando la 
violencia implícita que existe ha-
cia la figura femenina. 

Marcha
Finalmente, el martes 8 de marzo 
se realizará la tradicional marcha 
pacífica en reivindicación de la 
igualdad de las mujeres, que sal-
drá de la plaza de la Unión Musical 
a las 19h para terminar en la plaza 
Obispe Benlloch, junto al edifi-
cio consistorial. La actividad será 
amenizada por la colla de dolçaina 
y percusión Les Figues, y la comi-
sión feminista de la Muixeranga 
la Torrentina. Una muestra de la 
participación de las mujeres en la 
cultura valenciana. 

Más actividades 
La Federación de Fútbol de la Co-
munidad Valenciana se suma a la 
programación para esta semana 
con la celebración, el viernes 11 de 
marzo en el polideportivo Anabel 
Medina, de un clinic de fútbol sala 
para niñas de entre 6 y 14 años, que 
se acompañará de un triangular 
entre el C.E.F. Hispanic de Torrent, 
el Alzira F.S y el Joventut d’Elx. 
   Durante la misma semana los co-
legios de Torrent contarán con el 
taller ‘Esta no es la típica historia’, 
dirigido a niños y niñas de 1º y 2º 
de primaria que, a través de la ani-
mación de marionetas, conocerán 
el valor añadido de mujeres como 
Gloria Fuertes, Marie Curie, Hipa-
tia, o Mary Shelley. El objetivo de 
esta iniciativa es crear referentes 
femeninos desde la infancia tan-
to para niños como para niñas, ya 
que muchas veces estas mujeres 
son olvidadas en los libros de texto. 
  Igualmente, el EMAT acogerá 
una recopilación muy especial de 
libros escritos por mujeres, que 
durara todo el mes de marzo en el 
‘Espai de lectures violeta’. 

La cara visible de la 
campaña es una imagen 

de la artista e ilustradora 
torrentina Ana Hernández

En nuestra ciudad 
luchamos por dar 

visibilidad a las mujeres los 
365 días del año, explica 

Marina Olivares, concejala 
de Igualdad de Torrent
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PUÇOL

El dimecres 23 de febrer s’han 
reunit en l’edifici de Benes-
tar Social els representants 

municipals amb les tres escoles 
infantils de Puçol i la Federació 
de Sindicats Independents de 
l’Ensenyament (FSIE). L’objectiu: 
estudiar el complicat moment del 
sector, sobretot a nivell d’educació 
infantil.
  Després de la reunió en el nou 
edifici de Benestar Social amb 
els representants de les tres esco-
les infantils de la localitat, el sin-
dicat FSIE i el tècnic municipal 
d’Educació, el regidor José María 
Esteve ha explicat que la trobada 
ha sigut molt útil «per a analitzar 
la situació complicada en què es 
troba el sector de les guarderies, 
per la disminució de naixements 
i la creació de les aules públiques 
de dos anys, per a estudiar la pos-
sibilitat d’establir un bo municipal 
per al pròxim curs amb el qual 
ajudar als alumnes de les escoles 
infantils».
  El regidor valora la reunió de 
treball com molt positiva i s’han 
emplaçat a una nova reunió a la fi 
de març, per a proposar mesures 
concretes que es puguen dur a ter-
me en el futur.

REUNIÓ DE L’AJUNTAMENT 
AMB LES ESCOLES INFANTILS 
DE PUÇOL

«En els anys anteriors hem organitzat 
xicotets tallers de robòtica i progra-
mació, que han funcionat bé», recor-
da el tècnic de Joventut, José Luis Gó-
mez. «Però estem comprovant que la 
programació els atrau des de molt jo-
ves i ja amb 11 anys estan interessats 
i són molt hàbils amb projectes més 
complexos, per això esta primavera 
pretenem que aprofundisquen més, 
amb un curs de 22 hores de duració».
  Un curs que els permeta treballar 
diferents matèries complementàries, 
de manera que s’animen a posar en 
marxa la seua pròpia pàgina, apli-
cacions per a mòbils, millores en les 
seues xarxes socials i tot el que com-
porta moure’s hui dia per les noves 
tecnologies. Amb les sessions entre 
l’1 de març i el 12 d’abril, de 2 hores 
els dimarts i els dijous a la vesprada a 
l’Espai Jove, l’alumnat estarà en con-
dicions —per a les vacances de Pas-
qua— de crear les seues pròpies xar-
xes i fins i tot pàgines o aplicacions: 
formació i oci de la mà, perquè les 
tecnologies també han de ser diver-
tides. «Per a això hem organitzat dos 
cursos fonamentalment pràctics, di-
rectament sobre l’ordinador: un a la 
primavera i un altre a la tardor. I cada 
curs servirà per a treballar amb tres 
eines complementàries. A la prima-
vera: Wordpress, Canva i Arduino. I 
a la tardor: xarxes socials, aplicacions 
per a mòbils i Roblox», finalitza José 
Luis.

PUÇOL
CURS PER A DOMINAR LES 
NOVES TECNOLOGIES



LA CULTURA Y EL DEPORTE, PROTAGONISTAS DE LAS JORNADAS DE LA MUJER 
POR LA IGUALDAD, QUE ESTE AÑO CUMPLEN TREINTA Y CINCO EDICIONES

Mislata, iluminada de violeta 
para conmemorar el 8M

Con la llegada del mes de 
marzo, y más concretamen-
te con la conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer 
que se celebra el día 8 del mes, la 
ciudad de Mislata se vuelca con la 
visibilización de las reivindicacio-
nes de una ciudad que, como co-
menta el alcalde, Carlos Fernán-
dez Bielsa, “se ha convertido en un 
referente de políticas de igualdad 
gracias a la acción y el trabajo de 
la concejalía de la Mujer por hacer 
de estas jornadas un éxito año tras 

año,  demostrando el firme com-
promiso de Mislata por conseguir 
una ciudad donde hombres y mu-
jeres sean libres e iguales”.
   Del 1 al 10 de marzo, la Casa de la 
Dona de Mislata -en colaboración 
con las asociaciones de mujeres 
de la ciudad- programa un amplio 
abanico de actividades cultura-
les, deportivas y lúdicas para que 
las mujeres se conviertan en las 
auténticas protagonistas de estas 
jornadas y donde el camino hacia 
una igualdad real es su motiva-
ción.
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Última edición de la Carrera de la Dona de Mislata en 2020 

Las jornadas demuestran 
el firme compromiso de 

Mislata por conseguir una 
ciudad donde hombres y 

mujeres sean libres e iguales, 
afirma Carlos F. Bielsa

Reunión del Consell de la Dona para preparar las jornadas por el 8M 
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La programación de las XXXV Jor-
nadas de la Mujer, que se celebran 
bajo el lema “Amb las dones, cap 
pas arrere”, cuenta con diversos 
eventos culturales entre los que 
destacan la exposición “El lápiz y 
el pincel a lo largo de mi vida” de 
la artista mislatera Vicen Serrano; 
la presentación del libro “La Habi-
tación” de la escritora de Mislata 
Carmen Andreu – que ganó el úl-
timo Premio de Narrativa Erótica 
Luis García Berlanga – o una vuel-
ta al pasado circense de Mislata 
con la actuación de Dones Clown 
de Xirivella y su musical “Los 60 
son nuestros” en el que se reflexio-
na, a través del humor y la positivi-
dad, sobre la igualdad y los condi-
cionantes de género.  
   Dentro de la programación, como 
en ediciones anteriores, uno de los 
eventos principales será la Carrera 
de la Dona por la Igualad, una cita 
que cumple ocho ediciones y que 
reúne anualmente a más de medio 
millar de personas en esta activi-

dad reivindicativa, deportiva y so-
lidaria con el principal objetivo de 
promover la igualdad a través del 
deporte, además de servir para re-
caudar fondos a favor de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer.

Manifiesto
Y por supuesto, el día 8, Día Inter-
nacional de la Mujer, que contará 
con una batucada y la lectura de 
un manifiesto realizado por el 
alumnado de Primaria de los co-
legios de Mislata, quienes además 
recibirán 2.700 portabocadillos 
con el lema “Alimentando la Igual-
dad”. 
   El color violeta inundará un año 
más las calles y balcones de Misla-
ta con el reparto entre la ciudada-
nía de 3.000 banderolas moradas y 
la iluminación con luces violeta de 
la fachada del ayuntamiento y de 
la calle Miguel Hernández, donde 
está localizada la Casla de la Dona 
de Mislata, centro neurálgico de 
las políticas por la igualdad

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
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Quart de Poblet ha organi-
zado diferentes actos con 
motivo del Día Internacio-

nal de la Mujer.   Entre los actos 
organizados por la concejalía de 
Igualdad, dirigida  por Cristina 
Mora, destaca la tradicional Mar-
cha de Mujeres Empoderadas se 
realizará el día 8 por la mañana y 
recorrerá varias calles del muni-

cipio hasta finalizar en el Ayunta-
miento con la lectura de un mani-
fiesto. 
  Por la tarde, como siempre, el 
Ayuntamiento pondrá autobuses a 
disposición de la ciudadanía para 
acudir a la manifestación del Día 
Internacional de las Mujeres, que 
discurrirá por las calles de Valen-
cia bajo el lema “Las mujeres ha-
cemos revolución feminista”. El 

itinerario este año será más corto 
y comenzará en la Plaza de San 
Agustín finalizando en las Torres 
de Serrano. 
  Se repartirán las pañoletas iden-
tificativas de Dones Empoderas 
entre las personas asistentes a la 
marcha y a la manifestación, que 
estará amenizadas por una batu-
cada. 
Por otra parte, desde Quart és 

LA TRADICIONAL MARCHA DE MUJERES EMPODERADAS VUELVE AL MUNICIPIO 
TRAS EL PARÓN POR LA PANDEMIA 

Quart de Poblet se vuelca 
en la conmemoración del 8M 

Redacción

Uno de los actos del 8M celebrados en Quart de Poblet antes de la pandemia

Europa se han organizado varios 
actos con motivo del Día Interna-
cional de las Mujeres dentro del 
proyecto Total Peace, que preten-
de fomentar la solidaridad y una 
cultura común entre los miembros 
de la Unión Europea. Cada socio 
se centra en una personalidad his-
tórica y el personaje elegido por el 
municipio de l’Horta Sud es Fede-
rica Montseny, que fue la primera 
mujer española que ocupó un car-
go en el Gobierno. Concretamente 
fue ministra durante la Segunda 
República. 
  El 7 de marzo se proyectará en El 
Centro Cultural el Casino “La dona 
que parla”, una película biográfica 
sobre Montseny. También se habi-
litará un espacio para dar a cono-
cer su figura. 

  Además, un año más se celebra 
una nueva edición de la Mesa Re-
donda “Mujer y Discapacidad” en 
el salón de actos del consistorio. 
Además, en colaboración con el 
área de Mayores se realizará un 
cinefórum en el edificio municipal 
Trenquem Barreres donde se pro-
yectarán varios cortos y un taller 
sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Calendario
La imagen de la campaña de la 
Dona de Quart de Poblet corres-
ponde a la ilustración del mes de 
marzo del calendario “12 meses, 
12 conceptos” que se ha editado 
este año con el objetivo de fomen-
tar la igualdad real y la erradica-
ción de la violencia machista. La 
idea surgió con el fin de compartir 
una visión del mundo desde una 
perspectiva de género, eliminar 
perjuicios, barreras y fomentar el 
aprendizaje de la ciudadanía en 
igualdad.   
    A través de la pregunta “¿Sabías 
qué?”, las ilustraciones repasan 
doce conceptos de igualdad de 
género de una manera didáctica 
y formativa. Unos dibujos que no 
solo pretenden educar en igualdad 
a los pequeños y pequeñas del mu-
nicipio, sino también sensibilizar a 
las personas más mayores.  Cada 
mes del calendario municipal está 
orientado hacia una fecha repre-
sentativa.  
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JORNADAS DEPORTIVAS, CINÉFILAS, TEATRALES, JUVENILES, DE OCIO 
Y DE COLOQUIO CENTRAN LAS ACTIVIDADES DEL 8M

Massanassa por la igualdad

Un año más, el Ayuntamien-
to de Massanassa está or-
ganizando un programa 

para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer que abarca las 
áreas de Servicios Sociales, Educa-
ción, Juventud, Deportes y Cultura 
de la entidad local y que agrupa 
actividades dirigidas a todos los 
públicos.
  “Massanassa per la igualtat” da 
inicio el 4 de marzo con un acto de 
presentación y baile inaugural del 
Grup de Danses de la Gent Gran 
a las 17:30h. A las 18:00h habrá la 
conferencia “Ser Dona al Sud” en 
el Auditorio Municipal sobre las 
mujeres líderes de Bolivia y sus ex-
periencias reales de trabajo como 
empoderamiento político. 

5k por la igualdad
El sábado 5 de marzo, el ayun-
tamiento ha organizado un acto 
novedoso que consiste en una 
caminata y una carrera 5K por la 
igualdad, cuyas inscripciones se-
guirán abiertas hasta completar 
el límite de dorsales. En la carrera 
5K, habrá entrega de premios a las 
tres primeras y tres primeros co-

rredores en llegar a la meta para 
consumir en el comercio local 
del municipio. La jornada estará 
acompañada por el grupo Massa-
batuka y Aiye Axé.
  El domingo 6 de marzo a las 12h 
un cuentacuentos basado en his-
torias reales de superación estará 
presente en la Plaza País Valencià, 
destacando a mujeres como Mary 
Shelley, Gloria Fuertes o Hipatia.
  El 8 de marzo, se ha programado 
una salida conjunta desde la esta-
ción de tren de Massanassa a las 
18:30h para todas aquellas perso-
nas que quieran asistir a la mani-
festación de Valencia. A su vez, de 
18:30 a 19:45h se podrá asistir al 
entrenamiento del Club de Fútbol 
Femenino Sub-21 en el Polidepor-
tivo Municipal, con posterior firma 
de autógrafos. También, desde el 
alumando de Primaria y ESO trae-
rán un mensaje de igualdad en for-
mato audiovisual sobre la igualdad 
de género.

Alumnando
El 9 de marzo, a las 11h habrá una 
charla-coloquio al alumnado de 5º 
y 6º de Primaria para la promoción 

del fútbol femenino en el Audito-
rio Municipal. Además, el público 
podrá contemplar un triangular de 
fútbol femenino en el Polideporti-
vo Municipal a partir de las 17:30h 
con entrega de trofeos incluida.
  El 10 y 11 de marzo de 09:30 a 
11:30h se ha organizado un au-
téntico Scape Room dirigido al 
alumnado de 6º de Primaria en 
el Edificio Sociocultural llamado 
“Atrapadas en la Ciencia”. Asimis-
mo, el jueves 10 de marzo a las 19h 
se emitirá la película “Pago Justo” 
en el Auditorio Municipal, con 
coloquio final a cargo de la Aso-
ciación de Dones Progressistes de 
Massanassa.

Espectáculos
La programación semanal finaliza-
rá el fin de semana con dos espec-
táculos en el Auditorio Salvador 
Seguí para todas aquellas personas 
que quieran acudir. El día 11 a las 
19h el escenario se convertirá en 
una obra de teatro que permitirá 
conocer la vida de la gran cien-
tífica ganadora de dos premios 
Nobel, Marie Curie. Le seguirá el 
sábado 12 de marzo para poner el 

broche final a la semana de con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el espectáculo de 
humor “Las Uterinas” a las 19h en 

el Auditorio Municipal donde, Sor-
Oridad, Sor-Coágulo y Sor-Pélvica 
vendrán a recordar que las muje-
res deben estar unidas.

Rafelbunyol organitza la setmana 
de les dones i la igualtat

LA SETMANA DE LES DONES I LA IGUALTAT QUE TINDRÀ LLOC DEL 7 AL 13 DE MARÇ

L’Ajuntament de Rafelbunyol, 
coincidint amb la commemo-
ració del Dia Internacional de 

la Dona, està organitzat durant tot el 
mes activitats coeducatives, cultu-
rals, juvenils i esportives que se cen-
tren principalment en la Setmana de 
les Dones i la Igualtat que tindrà lloc 
del 7 al 13 de març.
  “La igualtat real entre homes i do-
nes ha de ser un objectiu prioritari 
de totes les institucions i organismes 
públics. Per al nostre Consistori, 
tots els dies són 8 de març, amb més 
motiu volem commemorar aquest 
dia amb activitats transformadores 
i enriquidores” afirma Fran López, 
alcalde de Rafelbunyol.
  “La igualtat en aquest Ajunta-
ment és una àrea transversal a la 
resta d’àrees i com a tal concebem 
les activitats d’Igualtat durant tot 
l’any i amb la mateixa filosofia 
hem planificat aquesta setmana en 
col·laboració amb altres regidories i 
amb els centres educatius o el teixit 
associatiu. Entenem que la cons-
trucció d’una societat igualitària 
passa perquè la ciutadania menor 

d’edat assumisca que les xiquetes i 
els xiquets tenen els mateixos drets 
i les mateixes aspiracions” declara 
Alicia Piquer, regidora d’Igualtat.

Avançar
Com a avançament d’aquesta pro-
gramació, el divendres inauguraren 
l’exposició “NO. Las mujeres no es-
tamos en venta”. Una mostra basada 
en la història real d’ Amelia Tiganus, 
supervivent del sistema prostitucio-
nal, plasmada en el còmic “Amelia. 
Historia de una lucha” que conta la 
realitat de milers de dones i xiquetes 
que són explotades sexualment per 
les xarxes de tràfic que consideren 
els seus cossos i vides com a merca-
deria.
  La mostra que estarà oberta fins al 
27 de febrer a la sala d’exposicions 
de la Casa de la Cultura és propie-
tat de l’Institut de les Dones orga-
nisme autònom adscrit al Ministeri 
d’Igualtat que ha sigut cedida per 
aquest Organisme i que està Cofi-
nançada pel Fons Social Europeu, 
Programa Operatiu d’Inclusió Social 
i de l’Economia Social 2014-2020.
  Des del 28 de febrer i fins al 10 de 
març, la Biblioteca Municipal des-

envoluparà la activitat de foment de 
lector “Un món de dones extraor-
dinàries” per a xiquetes i xiquets a 
partir de 5 anys que conclourà amb 
l’exposició dels dibuixos resultats 
a partir del divendres en les seues 
instal·lacions.
  El dilluns, 7 de març, es durà a ter-
me l’acte institucional de la setmana. 
Una marxa coeducativa amb el lema 
“Perquè pus ser seré” que comptarà 
amb la participació de tota la comu-
nitat educativa de Rafelbunyol.

Recuperación
Una iniciativa que  té com a objec-
tiu principal recuperar la genea-
logia feminista de les dones pio-
neres de la Comunitat Valenciana, 
en l’educació, les lletres, les arts, 
la ciència, la política, per a trencar 
amb la criptogínia que ens va privar 
de les seues històries de vida i asso-
liments.
  “Volem, que xiquetes i xiquets, les i 
els joves, protagonitzen aquest 8 de 
març, mostrant a la ciutadania a 22 
dones i la seua conquesta d’aquells 
espais educatius, laborals i camps 
d’estudi, als quals durant anys se’ls 
va privar l’entrada, des d’on van 

aconseguir afermar i consolidar els 
drets humans, que també són drets 
de les dones” ens conta Alicia Pi-
quer.
  Aquesta activitat consistirà en que 
tant l’alumnat d’ambdues CEIPS 
com el de l’IES i el Talleram, redac-
tarà i llegirà un missatge parlant cap 
sobre dels assoliments de les
dones amb el qual identifique i que 
reflectisca l’àmbit laboral al qual es 
vulguen dedicar, trobant en elles la 
motivació per a fer-ho.

Educar en igualdad
L’Ajuntament conscient de la impor-
tància d’educar en la igualtat, no sols 
ha planificat aquesta activitat sinó 
que ha pensat en les i els més xico-
tets de la casa amb el conta-contes  
“Esta no és la típica història”, dime-
cres 9 de març, i el taller mural “Do-
nes importants” el dijous 10.
  Un dels actes centrals serà la pre-
sentació pública als agents socials 
de la localitat del I Pla Municipal 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Do-
nes i Homes el dimecres a les 19 
hores al saló d’actes de la Casa de la 
Cultura.
 Després de l’aprovació al plenari  

Redacció

per unanimitat d’aquest important 
document marc que ratifica el ferm 
compromís de tota la corporació 
per l’avanç en la implementació de 
polítiques públiques que impulsen 
la igualtat efectiva entre dones i ho-
mes, es presentarà al teixit associa-
tiu aquest document que promou la 
igualtat a través de mesures eficaces, 
així com la intervenció en la des-
igualtat de gènere tenint en compte 
les circumstàncies socials i institu-
cionals de Rafelbunyol. 
  El dijous, aprofitant l’afluència del 
mercat, les Ames de Casa Tyrius, fa-
ran demostracions dels tallers que 
duen a terme des de l’associació. 
Uns tallers als quals obriran les 
seues portes durant tota la setmana 
perquè qualsevol que vulga puga 
participar de manera gratuïta: Cris-
tal, tall i confecció, polseres, boixets, 
punt de ganxo, flors de tela i tul.
  A més, per a apropar la seua activi-
tat a la ciutadania, durant el cap de 
setmana, tindrà lloc una exposició 
amb les treballs elaborats en els di-
ferents cursets.

Esport igualitari
El dissabte, 12 de març, a les 10 ho-
res, arribarà el moment de les més 
esportives amb una masterclass 
d’Aquafitness gratuïta per a dones a 
la piscina coberta municipal.
  Per últim, el diumenge, 13 de març, 
tancarem la programació amb l’obra 
de teatre “Les Solidàries” a les 19 ho-
res a la Casa de la Cultura.
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Sedaví celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, con talleres de defensa personal y de autoestima

UN LAZO GIGANTE, ELABORADO POR EL ALUMNADO DE PRIMARIA, SE COLGARÁ EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

La concejalía de Igualdad 
y Políticas Sociales del 
Ayuntamiento de Sedaví 

ha preparado con motivo de la 
celebración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, diferen-
tes actividades. Es por ello que el 
martes 1 de marzo comienza en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
un taller de autoestima que se rea-
lizará en dos grupos, uno de ma-
ñanas de 11 a 12 h y otro de tardes 
de 16 a 17 h los días 1, 22 y 29 de 
marzo, 12 y 26 de abril, 10 y 24 de 
mayo y 7 y 21 de junio.
  La segunda actividad será un ta-
ller completo de defensa personal 
femenina que se desarrollará en el 
Polideportivo Municipal los días 
30 de abril, y 7, 14 y 21 de mayo en 
horario de 10 a 13.30 h. 
  Para inscribirse en los talleres el 
consistorio ha puesto a disposi-
ción de las personas interesadas 
un código qr, que puede encon-
trarse en el cartel de las activida-

des. Por otra parte el IES Sedaví 
albergará una jornada de defensa 
personal los días 1 y 8 de marzo de 
10 a 13.30 h en la que participará 
el alumado femenino del instituto 
y las alumnas de secundaria del 
Colegio Sedaví.
  Además el 8 de Marzo, coinci-
diendo con  la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer 

se colocará un lazo gigante en el 
Ayuntamiento de la población, 
elaborado por el alumnado de 
primaria de los cuatro centros del 
municipio: Fernando Baixauli, Vi-
cente Pla, San Clemente y Colegio 
Sedaví.

Pleno municipal
Finalmente el pleno del Ayunta-
miento, en la sesión celebrada 
este jueves, aprobó la declaración 
institucional de la FEMP del 8 de 
Marzo, convertida en moción con 
los votos a favor de los grupos 
Socialista, Compromís, Popular 
y Ciudadanos y otra moción que 
salió adelante con los apoyos de 
Compromís y el Grupo Municipal 
Socialista en la que se mostraba 
el compromiso del consistorio de 
elaborar políticas de igualdad de 
carácter interseccional y trans-
versal, a incorporar la perspec-
tiva de género interseccionales 
en presupuestos e inversiones, 
especialmente en los fondos eu-
ropeos Next Generation, elabo-
rando un informe de impacto de 
género vinculante para tal fin, a 
desarrollar el Plan de Igualdad y 
estratégico con especial atención 
a la distribución equitativa de los 
usos del tiempo, la brecha salarial 
y la interseccionalidad y al uso del 

Redacció

Aprobada una moción para 
incorporar la perspectiva 

de género interseccional en 
presupuestos e inversiones

lenguaje inclusivo y no sexista en 
todos los documentos de la admi-
nistración y la  habilitación de las 
bajas laborales por razón de curas 

en casos de enfermedad o confi-
namiento de menores de edad y 
personas a cargo por el Gobierno 
de España.
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TEATRE, EXPOSICIONS, VISITES GUIADES, TROBADES I XARRADES 
COMPLETEN LA PROPOSTA 

Igualtat reivindica el paper històric 
i social de les dones paiportines amb 

motiu del 8M

La Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Paipor-
ta inicia el mes de març la 

programació amb motiu del 8 de 
Març, Dia de la Dona. Exposi-
cions, xarrades, teatre, trobades, 
tallers i entregues de premis com-
pleten una proposta que té com 
a inspiració principal el reconei-
xement a les dones anònimes de 
la història que han construït el 
poble en el passat i no apareixen 
en els llibres de text, però també 
a les que ho fan en el present i ho 
continuaran fent en el futur.
  Aquesta orientació global 
cristal·litza en el cartell promo-
cional de les activitats, obra de 
l’artista i il·lustradora valenciana 
‘Tres voltes rebel’, on apareixen 
representades dues generacions 
de dones paiportines baix el lema 
‘Per les dones que construïren el 
poble de hui i el de demà’.
  La regidora d’Igualtat de Paipor-

ta, Esther Coronado, ha explicat 
que «és necessari continuar re-
coneixent el paper que les dones 
paiportines han desenvolupat al 
llarg de la història, i no parlem 
sols de l’esfera pública, sinó de 
la privada, on les dones han sigut 
motor, han tingut cura de xique-
tes, xiquets, persones dependents 
i ancianes, que han posat la vida 
en el centre, i tot això mentre con-
querien també l’àmbit laboral, 
que han compaginat amb totes 
les altres funcions».
«Per això -ha continuat Corona-
do-, volem posar el focus en elles 
a través del cartell i també de totes 
les activitats programades, per-
què s’ha de recordar la importàn-
cia del nostre paper en la societat, 
més encara ara, quan pareix que 
s’estén el negacionisme sobre la 
situació real de discriminació que 
hem patit i continuem patint les 
dones».

Exposició fotogràfica 
La primera activitat pel 8M a Pai-
porta tindrà lloc dimecres, 2 de 
març, a les 19.00 hores, al Museu 
de la Rajoleria, amb la inaugu-
ració de l’exposició fotogràfica 
‘Márgenes, mujeres, miradas’, de 
la fotògrafa Concha Martínez, que 
es podrà visitar fins al 31 de març.
  El dia 3 hi ha prevista una visita 
guiada pel barri antic de Valèn-
cia organitzada per l’Associació 
d’Alumnes del Centre de Forma-
ció de Persones Adultes (CFPA). 
L’autobús és gratuït i les places 
són limitades. La inscripció es pot 
formalitzar al CFPA de Paiporta. 

Reconeixement
L’acte institucional pel 8M tin-
drà lloc el mateix 8 de març a 
l’esplanada de l’Ajuntament, a les 
12.00 hores, mentres que el dia 
11, a L’Auditori municipal se ce-
lebrarà l’acte de reconeixement 

a les persones guanyadores de la 
XIV edició del Premi Carolina Pla-
nells de narrativa curta contra la 
violència de gènere. 
  A l’endemà, es representarà 
l’obra de teatre ‘La confiança’ a 
L’Auditori municipal, amb una 
taula-debat posterior sobre vio-
lència obstètrica. Per al dia 23 
de març es reserva la xarrada-
taller ‘Parlem de sexualitat per a 
previndre violències’ a càrrec de 
Towanda Rebels, a les 18.00 ho-
res, també a L’Auditori. 
  El 25 de març hi ha sessió 
del taller ‘I’m remarkable’ en 

col·laboració amb Google, orien-
tat en aquesta ocasió al treball 
amb el currículum vitae per a 
promoure’s laboralment. 
   Per últim, el 30 de març tindrà 
lloc a l’esplanada l’Ajuntament 
l’habitual concentració mensual 
en record de les víctimes de la 
violència masclista, el 31 es lliu-
raran els premis del II Concurs de 
Còmics ‘Per la igualtat de gènere’ 
i el 27 d’abril, a les 17.30 hores, se 
celebrarà una trobada de dones 
soles per a fer comunitat en una 
localització encara per determi-
nar. 

Esther Coronado, regidora d’Igualtat de Paiporta

Amb motiu del 8 de Març, 
Dia Internacional de la 
Dona, l’Ajuntament de 

Massalfassar, a través de la regi-
doria d’Igualtat, ha preparat una 
setmana plena d’actes per a tots 

els públics. Natacha López, regi-
dora de l’àrea, ha destacat, “que 
espera que aquestes jornades 
servisquen per a visibilitzar el pa-
per de la dona en la societat ac-
tual. Com ha sigut l’evolució en el 
temps gràcies a la lluita de totes 

elles, sense oblidar-nos del punt 
de partida”.
 La novetat més destacada 
d’enguany és la celebració del 
primer concurs literari sobre el 
8M.
Quant a la resta d’activitats que 

COM A NOVETAT TINDRÀ LLOC UN CONCURS DE RELATS

Tot preparat a Massalfassar per a 
commemorar el Dia Internacional 
de la Dona

Redacción

hi ha programades per a aquests 
dies, el dimarts, 8 de març, es pro-
jectarà un documental que parle 
de la dona i de la desigualtat de 
gènere. En finalitzar la projecció 
es durà a terme un café-col·loqui.
  A més, aquests dies l’Ajuntament 
entregarà a les dones un detall: 
una polsera d’artesania Masai.
  El dimecres tindrà lloc un taller 
de defensa personal. El dijous es 
representarà una obra de teatre 
de marionetes dirigida als més 
xicotets del municipi, i finalment, 
el divendres hi ha programat un 
sopar en Salons El Castell de Ra-
felbunyol amb música fins a les 3 
de la matinada.
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