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No sé si el lector té la mateixa sen-
sació que un servidor, però la veritat 
siga dita vivim uns temps endimo-
niats que es tradueixen en una cris-
pació constant, a flor de pell. No hi 
ha dia d’assossec i prova fefaent és 
el clima polític que es respira a casa 
nostra: una mena de nus gordià que 
qualsevol dia sobtadament es talla.

Si Sánchez fou fulminat en el seu 
partit i, rediviu, tornà a la secretaria 
general per a escalar contra pronòs-
tic fins la presidència del primer 
govern en coalició, tota una aven-
tura per a intrèpids; no és menys 
cert que a Rivera i Casado les coses 
no els han eixit igual i han passat 

de presidenciables a l’ostracisme 
més decebedor, mentre que l’aposta 
s’ha quedat a mig camí en el cas 
d’Iglesias, un dels fills ideològics del 
15M. Tres joves prestidigitadors, els 
darrers, que volgueren donar-nos 
lliçons de tot tipus i, per això mateix, 
mai no aprengueren la seua pròpia 
i desaparegueren de la palestra tan 
ràpidament com un dia entraren. 
Promeses que, entre d’altres, anaren 
posicionant-se a poc a poc fins que 
els esdeveniments –tan canviants i, 
si se vol, capritxosos- ho han per-
mès. Moriren joves en eixe sentit, 
però a diferència d’altres que es de-
diquen a diversos menesters ningú 
els recordarà, ja saben passaren sen-

Viure frenèticament

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

se pena ni tampoc glòria: espectres.

Ens queda Pedro Sánchez, un home 
que a banda de ser literalment 
maleït a diari per l’oposició, la qual 
cosa per se és infame i denota també 
el seu nivell, educació i mal perdre, 
ha capejat fins ara com ha pogut i sa-
but –frenèticament, vaja- governar 
amb Podemos, pactar amb els na-
cionalistes catalans i bascos, lidiar 
amb les restes del Procés després de 
l’herència enverinada que deixà un 
personatge tan peculiar com Rajoy 
i cia., torejar amb la crisi econòmi-
ca que, des de 2008, no hi ha forma 
de llevar-se de damunt, els efectes 
judicials de la corrupció endèmica 
i institucionalitzada, gestionar la 
Covid-19, la fugida de l’emèrit i el 
consegüent desprestigi a la monar-
quia, la reforma laboral, l’arribada 
dels fons europeus per a la recupe-
ració econòmica, la immigració, els 
efectes catastròfics del volcà de La 
Palma, la invasió russa d’Ucraïna, 
la factura energètica, l’espionatge 
des de Pegasus… i, a més, governar 

per al comú. Quelcom que ni en els 
seus pitjors somnis pogué imaginar 
i que no sé si –de saber-ho- hagués 
donat aquell pas transcendental que 
l’abocà a recórrer Espanya sencera 
amb el seu vehicle per a reivindicar-
se i fugir de l’aquelarre que li havien 
preparat els que tant el detesta-
ven. M’ho pregunte seriosament, 
d’haver-ho sabut ¿hagués aspirat a 
tant i en aquestes circumstàncies tan 
dramàtiques?  Sempre ens quedarà 
el dubte, però fem-nos-la cadas-
cú de nosaltres: de sospitar que en 
arribar al cim tot seria radicalment 
diferent a com ho imaginàvem, ¿as-
piraríem a pegar el salt?

Ja els anticipe que no. Estic segur 
que ni ell en les seues responsabili-
tats ni nosaltres en altres de menors 
haguérem donat el pas endavant per 
a trepitjar un pou cec inescrutable. 
Ningú s’arrisca a donar-lo en fals 
amb la certesa d’un fracàs anunciat. 
Ningú s’arrisca a viure frenèticament 
perquè sí i que, a més a més, li’n di-
guen més que a un porc (amb tots els 

meu respectes als porcins, per des-
comptat). Però en eixes estem quo-
tidianament, amb la col·laboració 
de no pocs mitjans de comunicació, 
per tremendistes, parcials i, diguem-
ho clarament, sectaris.

No volgués posar-me en la pell de 
Sánchez ni d’altres que, com ell, 
han gestionat i gestionen com po-
den aquesta gàbia de grills en què 
s’ha convertit governar i, més abas-
tament, fer política casolana. Un 
despropòsit que, ja ho anuncie molt 
a pesar meu, acabarà estenent per 
tot l’estat (amb la Moncloa com a 
epicentre) un altre tipus de governs 
de coalició: la dreta i l’extrema dreta 
en perpètua comunió. Un nou expe-
riment que ens retornarà a la senda 
dels impostos baixos (per a seguir 
privatitzant-ho tot) i de l’España 
cañí que començàrem a deixar al 
baül dels records de Karina en les 
acaballes dels anys 70 de la passada 
centúria. És gratis imaginar… però 
què trist el panorama que s’albira en 
l’horitzó.

Silvia Tormo
Directora

El Meridiano L’HORTA

L’agricultura i el xicotet comerç, tan importants en la 
vida de les nostres poblacions, no estàn passant pel seu 
millor moment. El problema del relleu generacional, 
l’escàs marge de benefici en l’agricultura, i la baixada de 
clientela del xicotet comerç que ha sigut absorbida per 
grans superfícies, fa plantejar-se nous models de negoci 
per a la persistència d’aquests dos sectors.

Aquesta serà la pròxima temàtica que tractarem en el 
fòrum comarcal El Meridiano de l’Horta, que tindrà lloc 
el 2 de juny a les 19h en el Museu de l’Horta d’Almàssera. 
A més, a partir d’ara la televisió pública valenciana, À 
Punt, també col·laborarà en la difusió i organització dels 
Fòrums. Una aposta de la televisió pública valenciana 
que posa en valor el treball periodístic de proximitat que 
realitza El Meridiano.

Els fòrums comarcals van nàixer fa ja cinc anys. De ma-
nera continuada realitzem aquestes trobades. Cada ve-
gada en una població i cada vegada tractant una temàti-
ca que afecta la comarca.

Els convide a assistir al pròxim Fòrum Comarcal El Me-
ridiano, on podran escoltar la veu d’experts en el sector.

Agricultura i xicotet comerç: el problema del relleu gene-
racional. Els esperem al Museu de l’Horta d’Almàssera.

Según la OMS “La violencia sexual es todo acto, 
tentativa de consumar un acto sexual o los co-
mentarios e insinuaciones no deseados, ejercidos 
mediante coacción por otra persona, independien-
temente de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo.”

El año pasado en España se registraron 547 casos 
de violencia sexual, un incremento del 34% respec-
to al año 2020.

Mas de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido 
en algún momento de su vida violencia sexual.

Y uno de cada cinco niños y niñas han sido vícti-
mas de delitos tipificados como violencia sexual en 
el ámbito del deporte.

Es notorio que los abusos y los actos tipificados 
como violencia sexual van en aumento. También 
que estos se denuncian con mayor frecuencia que 
en tiempos pasados, derivado, quizás, de una ma-
yor permisividad en la sociedad, pero también en 
gran parte por el desconocimiento y la vergüenza 
de la persona agredida que ahora encuentra un en-
torno más favorable que propicia que la víctima se 

Els convide

EDITORIAL

La violencia sexual 
y el deporte 

sienta acompañada en todo el proceso y no juzga-
da ni revictimizada.

Hoy la valentía de mujeres que han destapado ca-
sos a través de la campaña “me too”, a pesar del 
transcurso del tiempo, o de hombres que se han 
atrevido a contar, especialmente en el ámbito del 
deporte, las agresiones sufridas cuando eran me-
nores, ponen en la agenda social y política la ne-
cesidad de combatir una forma de violencia ma-
chista recogida en los convenios internacionales 
como una vulneración de los derechos humanos.

Estos días asistimos a juicios como el de Santi 
Mina, un futbolista condenado por abuso sexual. 
No es el único deportista que en los últimos años 
hemos conocido y que ha sido condenado por 
tales hechos, pero en esta ocasión concurre una 
situación diferente. Quizás el hartazgo de una so-
ciedad que entiende cada vez menos que iconos 
deportivos, referentes para muchos niños, niñas y 
jóvenes, tengan actitudes tan ofensivas y cerriles.

Un entrenador que incita a sus jugadores a hacer 
una violación grupal para animar al equipo, los 
cánticos de aficionados contra la ex novia que 
denunció a un jugador por agresión, la campeo-
na Olímpica Simone Biles que dejó el deporte 
después de denunciar las violaciones a las que la 
sometía el médico del equipo o los abusos que se 
producen en el deporte base: tocamientos, ritos 
de iniciación sexual, miradas o comentarios se-
xuales…

Quizás ha llegado la hora de que el mundo del de-
porte de un paso al frente. No es suficiente con los 
protocolos del CSD o las Federaciones. Los clubes 
deben trabajar y educar a los menores, sus proge-
nitores, el staff administrativo, técnico y médico 
para que aprendan a detectar los casos de abusos 
y violencia sexual, para corregir aquellos com-
portamientos que se dan por buenos en la prác-
tica del deporte y no siempre son consentidos (la 
palmada en el culo del entrenador, los masajes no 
solicitados, los chistes machistas con contenido 
sexual).

Algunos ya lo han hecho. Son los pioneros. Estoy 
convencida de que esta lacra la paramos entre to-
dos y todas.

Isabel García

Ex diputada 
de deportes e 

igualdad 

Fundadora de 
Elig Consultoría 
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LA SENSACIÓN

CON DINERO.
Y VOLVER A CASA

DE SALIR A COMPRAR… 

PARQUE COMERCIAL ALFAFAR PARC
 JUNTO A MEDIAMARKT
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TE AHORRAS UN

47%
*Media de 

mercado:
5,18€

2,75€

1,95€

MIMOSÍN Suavizante 
Concentrado Moussel 
60 lavados 1,5l.
el litro le sale a 1,30€

*Media de 
mercado:
3,35€ TE AHORRAS UN

42% TE AHORRAS UN

40%

1,25€

CUÉTARA
Campurrianas
0% Azúcares
Pepitas Chocolate
200g.
el kilo le sale a 6,25€

LAVAZZA
Café Molido
Qualità Oro 250g.
el kilo le sale a 11€

NIVEA
Protector Solar Spray 
Protege Niños SPF50+ 
300ml.
los 100ml. le salen a 3,65€0,50€

EL ÁGUILA
Sin Filtrar
Cerveza Rubia 33cl.
el litro le sale a 1,52€

12,95€

10,95€
*Media de 

mercado:
20,29€

L’ORÉAL
Age Perfect Crema 
Renacimiento Celular 
Día SPF15 50ml.
los 100ml. le salen a 25,90€

6,50€

COLON
Detergente Líquido + 
Vanish  2en1 40 Dosis 2l.
el lavado le sale a 0,16€

*Media de 
mercado:
10,89€

6,95€
*Media de 

mercado:
10,45€

2,50€
*Media de 

mercado:
3,33€

TE AHORRAS UN

25%

CON 2x1
TE AHORRAS UN

67%

TE AHORRAS UN

36%

GARNIER
Spray Solar UV Water 
SPF20 150ml.
los 100ml. le salen a 4,63€

*Media de 
mercado:
0,73€

TE AHORRAS UN

32%

*Media de 
mercado:
2,98€

TE AHORRAS UN

58%

2x1

ORAL-B
Dentífrico Pure Active 
Cuidado Esmalte 75ml.
los 100ml. le salen a 3,33€

www.primaprix.es
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La Generalitat insta als ajuntaments 
a aprovar ordenances municipals per 
a acabar amb la prostitució

La consellera de Justícia, In-
terior i Administració Públi-
ca, Gabriela Bravo, ha instat 

els municipis a adoptar el model 
d’Ordenança Municipal Aboli-
cionista elaborat en el marc del 
Fòrum Valencià per a l’Abolició de 
la Prostitució que protegeix les do-
nes i multa amb fins a 3.000 euros 
als qui demanden sexe pagat, així 
com als intermediadors i els locals 
on s’exercisca aquesta “forma de 
violència de gènere”.
  La consellera va presentar aquest 
model d’ordenança en un acte a 
Mislata al costat del seu alcalde, 
Carlos Fernández Bielsa, i el presi-
dent de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, Rubén Alfa-
ro, i davant una vintena d’alcaldes 

de tota la Comunitat Valenciana.
  Durant la seua intervenció, Ga-
briela Bravo ha defensat que les 
corporacions locals tenen “com-
petències i capacitats suficients 
per a estar en la primera línia de 
l’erradicació de la prostitució a tra-
vés de les ordenances municipals, 
que són un instrument molt potent 
per a marcar la diferència entre 
aquells municipis que protegeixen 
la dignitat de totes les persones i 
els que, per a la seua vergonya i la 
nostra, abdiquen d’ella”.

Albal i Quart de Poblet
En aquest sentit, ha posat com a 
exemples els casos d’Albal i Quart 
de Poblet “que han sigut pioners en 
l’aprovació d’ordenances abolicio-
nistes” i ha lamentat l’existència de 

“aqueixa ordenança de la vergon-
ya de l’Ajuntament d’Alacant que 
criminalitza les dones en prostitu-
ció i les fa responsables de la seua 
situació, sense reparar que és un 
sistema desigual i injust les que les 
sotmet i les priva d’una vida digna 
de drets”.
  La consellera ha recordat que 
els estudis científics elaborats pel 
Fòrum han revelat que en les tres 
províncies hi ha entre 10.000 i 
13.000 dones en situació de pros-
titució. 
  “I si l’oferta és així de gran és per-
què hi ha homes disposats a pagar 
per això. Només així s’entén que el 
20% dels homes valencians majors 
de 18 anys -1 de cada 5- admeta 
que ha pagat per sexe alguna vega-
da en la seua vida”, ha dit.

Redacció

EL TEXT CONSIDERA A LES DONES PROSTITUÏDES COM A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE I INCLOU PLANS D’AJUDA SOCIOLABORAL PER A ELLES

La consellera i l’alcalde de Mislata durant la presentació del projecte

Multes de fins a 3.000 euros
El model d’ordenança abolicionis-
ta -que s’ha posat a la disposició de 
tots els ajuntaments de la Comuni-
tat Valenciana- recull en el seu ar-
ticulat la prohibició de la demanda 
de prostitució, a la qual considera 
com a infracció greu, i la sanciona 
amb multes de fins a 1.500 euros.
  A més, si aquesta demanda es 
produeix a menys de 200 metres 
d’un centre educatiu, de llocs amb 
afluència de públic infantil o de la 
celebració d’un acte festiu o espor-
tiu la considera com a infracció 
molt greu i la sanciona amb multa 
de fins a 3.000 euros. D’igual ma-
nera podran ser sancionats els qui 
col·laboren amb els demandants 
de sexe pagat com a intermedia-
dors (proxenetes) o persones que 
alerten de la presència d’agents de 
l’autoritat.
  D’altra banda, també prohibeix 
la publicitat que promoga el con-
sum de prostitució, que considera 
com a infracció lleu, i la sanciona 
amb multes de fins a 750 euros. En 
aquest cas, serà responsable tant 
qui execute materialment l’acte 
de publicitat (com repartir fullets) 
com l’anunciant.
  Una part important del model 
d’ordenança reconeix a les dones 
en situació de prostitució com a 
víctimes de violència de gènere. 
Per aqueix motiu, no se sancionarà 
en cap cas a les persones prostituï-
des i promourà polítiques d’ajuda 
per a traure-les de la seua situació.

Acció integral
En aquest sentit, el model 
d’ordenança preveu l’aprovació de 
plans municipals d’acció integral, 
que continguen mesures perquè 
les dones en situació de prostitució 
accedisquen a serveis i recursos 
que els permeten eixir del sistema 
prostitucional. Aquest pla inclourà 
accions de suport social, laboral, 

formatiu i residencial.
  Segons Bravo, “som la primera 
comunitat autònoma a posar a la 
disposició dels municipis un mo-
del d’ordenança abolicionista, la 
qual cosa ens converteix en una 
referència per a altres territoris 
compromesos amb la igualtat en-
tre homes i dones, així com amb 
l’erradicació de tota forma de vio-
lència de gènere, inclosa la compra 
del cos de les dones”.
  La consellera ha anunciat que 
continuarà “reclamant al Govern 
d’Espanya una Llei Integral per 
a l’Abolició de la Prostitució”. No 
obstant això, “des del Consell del 
Botànic no estarem de braços 
plegats perquè ja hem posat en 
marxa la modificació de la Llei 
d’Espectacles en la Comunitat Va-
lenciana, que es troba actualment 
en tràmit d’audiència pública”.
 Aquesta norma contempla la 
sanció a aquells establiments que 
permeten o afavorisquen la pros-
titució, la prohibició de publicitat 
que incite o fomente la prostitució 
o qualsevol forma d’explotació se-
xual i la sanció administrativa de la 
demanda de prostitució en locals i 
establiments públics.

Mislata
Per a l’alcalde de la ciutat, Carlos 
F. Bielsa, ”el nostre ajuntament 
serà un dels primers a acollir-se 
a aquesta normativa i aprovar 
l’ordenança, perquè considerem 
que és essencial per a continuar 
liderant projectes de Polítiques 
d’Igualtat, generant una societat 
més justa i garantint dignitat per 
a les dones, especialment les més 
vulnerables”. 
  A més, ha recalcat que “és fona-
mental que totes les institucions 
ens coordinem i sumem esforços 
per a garantir drets socials, treba-
llar per la igualtat i lluitar contra 
qualsevol forma de violència sistè-
mica cap a les dones”.

La Mancomunitat crearà una Protecció 
Civil conjunta per a l’Horta Sud 

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud ha presentat al secreta-
ri autonòmic de Seguretat i 

Emergències José María Ángel el 
seu pla per a la creació d’una Pro-
tecció Civil mancomunada per a la 
comarca de l’Horta Sud. Els enca-
rregats la presentació van ser Eva 
Zamora, presidenta de la comissió 
d’Infraestructures de la Manco-
munitat de l’Horta Sud i Fulgen-
cio Torres cap de la Policia Local 
d’Alcàsser. 
  En la reunió José María Ángel ha 
mostrat tot el suport de la conse-
lleria a un projecte que considera 
molt interessant per a la comarca. 
Per part seua, Eva Zamora li va 
traslladar la necessitat que existeix 
a l’Horta Sud de poder comptar 
amb una Protecció Civil forta i or-

EL SECRETARI AUTONÒMIC VA MOSTRAR EL SEU SUPORT AL PROJECTE

Reunió del secretari autòmic i presidenta de la comissió d’infrastructures de la Mancomunitat de l’Horta Sud
ganitzada que puga fer costat als 
municipis que ja disposen i alhora 
prestar servei als quals no comp-
ten amb agrupació. 
  El projecte de creació d’una agru-
pació comarcal de Protecció Civil 
per a la comarca és una iniciativa 
proposada pel Pla Estratègic Co-

marcal 2018-2022 de la Mancomu-
nitat. 
  El mes de març passat es va re-
alitzar una campanya de capta-
ció de voluntaris amb una res-
posta de prop de 50 sol·licituds 
d’incorporació al futur grup de 
Protecció Civil de l’Horta Sud. 

Transició Ecològica i l’Ajuntament 
d’Alcàsser, amb el suport tècnic de 
l’Entitat Pública de Sanejament 
d’Aigües (EPSAR), van organitzar 
el dissabte 7 de maig una visita de 
representants socials d’Alcàsser 
a les instal·lacions de l’Estació de 
Depuració d’Aigües (EDAR) Ala-
cantí-Nord. Igual que està previst 
en l’EDAR d’Alcàsser, la instal·lació 
alacantina ha permés reutilitzar 
en agricultura part de les aigües 
depurades i recuperar l’entorn 
mediambiental gràcies a les apor-
tacions hídriques al riu Monnegre.
  Durant la visita, a la qual van assis-
tir els membres i tècnics del consis-
tori i representants d’associacions 
veïnals i ecologistes, es van expli-

car els beneficis que ha suposat a 
la comarca de l’Alacantí la cons-
trucció de la depuradora que ofe-
reix servei al Campello, Sant Joan 
d’Alacant, Mutxamel i Bussot. Des 
que va finalitzar la seua construc-
ció, fa una dècada, s’ha recuperat 
la conca deficitària del riu Monne-
gre, també conegut com a Riu Sec i 
el consegüent augment de la biodi-
versitat en la zona. 
   L’alcaldessa de la població 
d’Alcàsser, Eva Zamora, destaca 
que “.els veïns i veïnes que van as-
sistir a la visita van poder compro-
var de primera mà el que és una 
EDAR de primera generació, sense 
sorolls, ni olors, ni molèsties”, va 
afirmar.

Ciutadans d’Alcàsser visiten 
la depuradora Alacantí-Nord 
davant els dubtes de la 
instal·lació d’una a la població
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Municipio pionero en la lucha contra la pros-
titución, ¿por qué se les ocurrió hacer esa or-
denanza?
Hemos tenido la desgracia de ser un muni-
cipio donde se han producido dos asesina-
tos de dos mujeres prostituidas. Ivanna en 
el 2004 y Florina en el 2021. Eran dos chicas 
de 21 y 19 años que ejercían la prostitución. 
La ordenanza que hemos puesto en mar-
cha considera a las prostitutas como vícti-
mas, y las multas se imponen a los puteros. 
No hay que olvidar que las mujeres que 
ejercen la prostitución no lo hacen porque 
quieren sino porque están obligadas por 
mafias, proxenetas y personas que ejercen 
la trata de blancas. Ellas están amenazadas 
y obligadas a ejercer la prostitución.    

¿En la práctica esa ordenanza que supone?
Multas de 800 euros para los puteros. La 
Policía Local identifica al usuario, ellas no 
se tienen que identificar si no quieren, y se 
impone la multa. En esta medida no hay 
ningún afán recaudatorio, es una medida 
de presión para que los usuarios de estos 
servicios sepan que, si vienen a Albal, se-
rán multados. 

¿Cuántas multas se han impuesto?
Desde que pusimos en marcha la orde-
nanza llevamos impuestas 20 multas de las 
cuales 8 ya se han pagado.

¿Le han preguntado por esta ordenanza muni-
cipios fuera de la Comunitat Valenciana?
No, se han puesto en contacto con noso-
tros Ayuntamientos cercanos como Quart 

de Poblet, que también han aprobado una 
ordenanza similar. También desde la Man-
comunitat de l’Horta Sud estamos traba-
jando, a través del departamento de igual-
dad, en esa línea.

¿Qué les diría a aquellos que no entienden o no 
comparten la puesta en marcha de esta orde-
nanza?
Seguro que hay personas que no están de 
acuerdo con esta ordenanza. Yo les diría 
que es de conciencia su puesta en mar-
cha. Las personas que tienen que ejercer 
la prostitución lo pasan mal, no son libres, 
viven explotadas por mafias y proxenetas.

Con la ordenanza la prostitución se va de Al-
bal, pero se traslada a otras poblaciones, ¿qué 
le pide a las administraciones autonómicas y 
estatales?
Recientemente la Policía Local impuso 
una denuncia a un putero, y comentó que 
pensaba que estaba en Beniparrell y no en 
Albal. De ahí la importancia de no ser una 
gota en el océano, sino que más munici-
pios aprueben ordenanzas similares. 
A las administraciones competentes para 
acabar con la prostitución, Estado y Ge-
neralitat, les diría que hay que aprobar la 
abolición de la prostitución y modificar las 
leyes para acabar con ella.  

Han puesto esta ordenanza, ¿van a poner más 
medidas en marcha? 
Inicialmente pensamos poner un piso 
para que las mujeres que quisieran dejar 
la prostitución tuvieran un hogar. De esta 
forma, podrán estar empadronadas y tener 
acceso al SIP o a diferentes ayudas. 

Sin embargo, antes de poner en marcha 
ese proyecto hablamos con entidades que 
trabajan con ellas, como es el caso de Cá-
ritas Diocesanas, y nos comentaron que es 
mejor que derivemos esa ayuda a las en-
tidades que trabajan en el terreno porque 
debe ser un piso tutelado y debe cumplir 
una serie de requisitos para que no las 
identifiquen y que los proxenetas no vayan 
a por ellas. Por eso, finalmente hemos de-
cidido seguir trabajando con Cáritas y Cruz 
Roja, y que sean ellos los que se encarguen 
directamente.

¿Alguna vez ha acudido al Ayuntamiento una 
mujer prostituida a pedir ayuda?
No, nunca ha venido ninguna mujer. Las 

asociaciones que trabajan en la zona son 
las que sí hablan con ellas y les ofrecen 
ayuda. 

Estas multas se han impuesto a hombres que 
demandaban prostitución en la calle, ¿qué 
pasa con la que se ejerce en los pisos? 
En los pisos no tenemos competencia, solo 
podemos actuar cuando se ejerce la pros-
titución en la vía pública, con las leyes ac-
tuales los Ayuntamientos poco podemos 
hacer para acceder a los pisos, salvo si hay 
un permiso judicial.
En Albal hemos tenidos tres pisos y conse-
guimos que se fueran de la población en-
viando a la Policía Local a la zona. Pusimos 
un coche patrulla en la puerta del patio, y 
a las personas que salían del portal a partir 
de la una de la madrugada se les pedía que 
se identificasen. Esa medida de presión 
provocó que finalmente se fueran de Albal. 

¿Hasta qué punto un Ayuntamiento tiene capa-
cidad para evitar la apertura de discotecas, que 
después dentro se ejerce la prostitución?
En Albal no hay ninguna. Una vez sí que 
vino un señor que quería montar un su-
puesto club de lujo. Yo le contesté que el 
Ayuntamiento iba a poner todas las trabas 
que pudiera para evitar su apertura en la 
población. Finalmente desistió.

¿Mucho camino por hacer?
Dicen que es el “oficio” más antiguo del 
mundo, evidentemente falta mucho cami-
no. Lo que se trata es de paliar y cambiar 
las leyes, para que la mujer que ahora está 
siendo prostituida y amenazada, pueda vi-
vir libremente.

“Desde que pusimos en marcha la ordenanza 
llevamos impuestas 20 multas a puteros”

ALCALDE DE ALBAL, RAMÓN MARÍ

S. Tormo

EL AYUNTAMIENTO DE ALBAL 
ES EL PRIMERO DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA EN 
PERSEGUIR A LOS CLIENTES 

DE PROSTITUCIÓN.
 LAS PERSONAS QUE 

DENANDEN SEXO A CAMBIO 
DE DINERO EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALBAL SERÁN 
MULTADAS CON 800 EUROS.

 “LAS MULTAS SON A LOS 
PUTEROS, A ELLAS NO LAS 

MULTAMOS. ESTAS MUJERES 
SON VÍCTIMAS, LO QUE 

TENEMOS QUE HACER LAS 
ADMINISTRACIONES Y LA 

SOCIEDAD ES AYUDARLAS”, 
EXPLICA EL ALCALDE DEL 

MUNICIPIO

Ramón Marí, alcalde de Albal

En Albal hemos tenido tres pisos 
donde se ejercía la prostitución y 
conseguimos que se fueran de la 
población enviando a la Policía 

Local a la zona. Pusimos un coche 
patrulla en la puerta del patio, y 

las personas que salían del portal a 
partir de la una de la madrugada se 

les pedía que se identificasen
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EL PASSAT ESTIU VAN TANCAR TERRASSES DE BARS PEL GRAN 
VOLUM D’INSECTES

Drons fumigaran 56 hectàrees 
de marjal per a acabar amb el 

mosquit tigre al Puig, Puçol i La 
Pobla de Farnals

La Diputació de València es 
farà càrrec del cost de fu-
migar amb drons la zona de 

marjal situada enfront de les plat-
ges de Puçol, El Puig i que afecta 
també els veïns de La Pobla de Far-
nals.

  En concret, segons ha confirmat 
l’Ajuntament de Puçol, “l’acció 
afectarà una extensió de 56 hec-
tàrees en la zona de marjal”. Es re-
alitzarà amb drons i el producte no 
és perjudicial per al medi ambient, 
només afecta als mosquits tigres.
  L’alcaldessa del Puig, Luisa Sal-
vador, juntament amb l’alcaldessa 

de Puçol, Paz Carceller, es van re-
unir amb el president de la Dipu-
tació de València, Toni Gaspar, per 
a sol·licitar de nou ajuda contra el 
mosquit tigre, un problema que 
es troba sobretot en la zona cos-
tanera on estan situats les marjals 
i afecta als veïns dels apartaments 
d’aquestes poblacions.

S. Tormo

  El problema dels mosquits no és 
nou, encara que en els últims anys 
la situació ha empitjorat conside-
rablement. L’any passat, a Puçol 
van arribar fins i tot a tancar te-
rrasses dels bars a la platja per la 
quantitat de mosquits tigres que hi 
havia.  Enguany, i després dels epi-
sodis de pluges que s’han originat 
des d’abril, els veïns de les zones 
d’apartaments ja han començat 
a queixar-se per les molèsties 
d’aquests insectes.

Marjals
La zona d’apartaments de Puçol, 
La Pobla de Farnals i El Puig, situa-
des enfront de la mar, estan envol-
tades de marjals. Zones humides 
amb una rica flora i fauna, però 
que també s’han convertit en zo-
nes ideals per a l’aparició del mos-
quit tigre.
  Els Ajuntaments de Puçol, El Puig 
i Massamagrell (termes munici-
pals als quals pertanyen les mar-
jals) realitzen periòdicament plans 
de fumigació en les seues àrees ur-
banes. També la Pobla de Farnals 
en el barri de la platja. No obstant 
això, les marjals, independen-
tment del terme municipal al qual 
corresponguen són competència 
de la Generalitat. La realització de 
plans de vol depén de la Conselle-
ria, previ estudi, perquè no afecte 
les altres espècies que allí habiten.
  Des de la Diputació de València 
continuen treballant en la cerca 
d’una solució conjunta a totes les 
poblacions afectades per la zona 
humida. Estan en converses amb 
empreses perquè aporten solu-
cions i posar-les en marxa abans 
del començament de la tempora-
da estival.

Zona de Marjal

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Contraté con una tienda de muebles la compra e instalación de los muebles 
de mi cocina. Se realizó un pago por adelantado de la mitad del presupuesto, 
y la empresa trajo parte del mobiliario a mi casa, y posteriormente pagué el 
importe restante, como condición para que iniciaran el montaje. El trabajo 
de montaje se ha realizado de forma discontinua, hasta el punto de que tuve 
que reclamarles que acudieran y los finalizaran, y además la instalación de 
estos no es la correcta y presenta diversos desperfectos que imposibilitan su 
utilización. Me gustaría saber cómo puedo reclamar la instalación correcta o 
que me devuelvan el dinero que aboné con antelación.

En este caso, es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que 
en su artículo 116 establece que la falta de conformidad que resulte de una 
incorrecta instalación del producto se equiparará a la falta de conformidad 
del producto. Por lo tanto, y si tras la incorrecta instalación de los muebles es 
imposible darles el uso adecuado la utilidad adecuada, debería dirigirse a la 
empresa instaladora y ateniendo a todos los desperfectos expuestos solicitar la 
devolución de los importes abonados, así como retirar los muebles instalados.

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.

Els municipis de L’Horta rebran 
altres 5,4 milions d’euros de la Di-
putació de València en el marc del 
Fons de Cooperació Municipal, 
que ja va deixar una mica més d’11 
milions a la comarca fa a penes 
dos mesos. L’Horta Nord té assig-
nats 2.586.000 euros i L’Horta Sud 
2.879.000 euros en aquest segon 
lliurament provincial, que tindrà 
continuïtat abans d’estiu amb una 
altra aportació similar, la qual cosa 
elevarà a més de 20 milions d’euros 
l’assignació de la Diputació als 
ajuntaments de L’Horta a través 
del Fons de Cooperació. D’aquesta 
manera, la Diputació quadruplica 
els 20,6 milions d’euros que va co-
mençar aportant al Fons de Coope-
ració en 2017.
  Paterna, a L’Horta Nord, i Torrent, 
a L’Horta Sud, rebran 210.000 i 
218.000 euros respectivament, 
mentre que Burjassot, Alboraia. 
Moncada i Puçol, a L’Horta Nord, 
i Mislata, Aldaia, Manises, Xirive-
lla, Alaquàs, Catarroja, Paiporta, 
Quart, Picassent, Alfafar i Silla, a 
L’Horta Sud, tindran una assigna-
ció superior als 150.000 euros. 
  Amés, hi ha prevista un segon 
lliurament del Fons de Cooperació 
2022 la Diputació per als municipis 
d’entre 3.000 i 10.000 habitants. Els 
20 milions d’euros aprovats en la 
Comissió, que arribaran a ple la se-
tmana vinent, s’ingressaran a con-
tinuació als ajuntaments.

DIPUTACIÓ

L’HORTA REBRÀ 5,4 MILIONS 
EN EL SEGON LLIURAMENT 
DEL FONS DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL
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Port de Catarroja

UNA INICIATIVA PARTICULAR APOYA UN ANTEPROYECTO INNOVADOR 
PARA PRESERVAR EL LAGO

Objetivo: Salvar a L’Albufera 
de su aterramiento

Después de muchos años 
de estudios, proyec-
tos y legislación sobre 

L’Albufera, su saneamiento con-
tinúa siendo una asignatura pen-
diente porque, aunque en algu-
nos aspectos se ha mejorado su 
estado, se halla muy lejos de que 
se vuelva, por lo menos, a la si-
tuación en que se encontraba en 
los años 60, que es la meta que 
se han propuesto instituciones y 
técnicos. Sin embargo, por enci-
ma de los esfuerzos por mejorar 
la calidad del agua y el entorno 
ambiental, está por resolver el 
problema del progresivo aterra-
miento del lago, que amenaza 
con acabar con su propia existen-
cia. Un reto al que ha plantado 
cara una iniciativa particular, que 
apoya un anteproyecto innovador 
para evitarlo.
  Para hacerse cargo de la magni-
tud del problema hay que tener 
en cuenta que la profundidad 
media del lago era antiguamen-
te de unos tres metros y ahora es 
de uno y medio, mientras que el 
aterramiento viene aumentando 
poco a poco cada año. La solución 
planteada para evitarlo, aunque 
hay técnicos que dudan sobre su 
efectividad o conveniencia, es el 
dragado del fondo del lago. Sin 
embargo, el citado anteproyecto 
de la iniciativa particular, aunque 
contempla también este procedi-
miento, va a la raíz del problema, 
al constatar que el principal apor-
te de tierra al lago es el barranco 
del Poyo, sobre todo con ocasión 
de grandes avenidas de agua, y 
concluir que sin evitar este aporte 
no se puede salvar el lago de su 
colmatación.
  La propuesta innovadora apunta 
pues a realizar una serie de obras 
que impidan que el barranco del 
Poyo, principalmente en momen-
tos de fuertes avenidas de agua, 
desemboque directamente en 
L’Albufera, como lo hace ahora, y 
lo haga mar adentro, con lo que la 

tierra que arrastra no entraría en 
el lago. Para ello, harían falta unas 
compuertas en la actual desem-
bocadura del cauce en el propio 
lago y unos espigones en la costa 
a partir de la playa, de forma que 
se desviaría el barranco hacia el 
mar. Asimismo, también se indica 
la conveniencia de una conexión 
del barranco, aguas arriba, con el 
nuevo cauce del Turia, para deri-
var ya desde ese punto parte de la 
tierra arrastrada.
  En este anteproyecto, el dragado 
se contempla de forma secunda-
ria y se destina a aumentar la al-
tura y el refuerzo de las motas del 
perímetro del lago que delimitan 
el marjal. En definitiva, se trata no 
de aumentar la capacidad del le-
cho a base de continuos dragados, 
sino de llegar casi a no hacerlos 
necesarios porque se evitaría el 
aporte de tierra a L’Albufera, con 
lo cual se disiparía la amenaza de 
su aterramiento y se facilitaría su 
saneamiento y recuperación.
  La existencia de esta iniciativa 
se ha comunicado a Presidencia 
de la Generalitat Valenciana, así 
como a varios representantes de 
agrupaciones políticas, habiendo 
mostrado alguno de estos últimos 
su interés por ella.

Reducción de aportes
La Confederación Hidrográfica 
del Júcar viene llevando a cabo 
obras en el barranco del Poyo, 
que es de su competencia, prin-
cipalmente destinadas a la re-
estructuración del cauce para 
minimizar los riesgos de inunda-
ciones, aunque sus responsables 
aseguran que dichas actuaciones, 
que contemplan la instalación de 
“elementos de laminación y de 
derivación hacia el Turia, redu-
cirán también los aportes sólidos 
a la Albufera y contribuirán al 
control de los procesos de aterra-
miento del lago”.
  Asimismo, este organismo esta-
tal ha anunciado que tiene otras 
obras previstas dentro de un 

T. L

plan integral contra avenidas en 
esta cuenca, “tanto estructurales 
como no estructurales, con una 
inversión prevista del orden de 
250 millones de euros, con la fina-
lidad, no sólo de proteger al lago 
de los procesos de aterramiento, 
sino también de la pérdida de 
ecosistemas y de la calidad de las 
aguas”.

Obras de adecuación
Por otro lado, hay que señalar la 
existencia de otra obra en proyec-
to, también de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, denomi-
nada ‘Adecuación ambiental y 
drenaje de la cuenca del Poyo 
vertiente a la Albufera’, en la que, 
entre otras actuaciones, se prevé 
la realización de una “vía verde 
para derivar el exceso de caudal 
del Poyo al nuevo cauce del río 
Turia”, la cual se explica indican-
do que, “dado que el tramo aguas 
abajo de Paiporta ha sido acondi-

cionado para un caudal máximo 
de 800 m³/s y el caudal estimado 
para T= 500 años es de 1.500 m³/s, 
a fin de evitar inundaciones en 
dicho tramo, es necesario aliviar 
el exceso hacia el río Turia (700 
m³/s)”. La longitud de este nuevo 
cauce previsto en la citada obra es 
de 2.270 m.”.
   Este proyecto, que tiene un pre-
supuesto en conjunto de 265 mi-
llones de euros y afecta a los tér-
minos de Alaquás, Aldaia, Buñol, 
Chiva, Loriguilla, Paiporta, Pican-
ya, Quart de Poblet, Riba-roja de 
Túria, Torrent y Valencia, tiene 
como principal objetivo “la re-
ducción del riesgo de inundación 
en las poblaciones situadas en el 
ámbito de los barrancos Poza-
let, Saleta y Poyo”, pero también, 
según se indica en el mismo, “la 
protección del parque Natural de 
la Albufera frente a los procesos 
de colmatación y pérdida de cali-
dad de los ecosistemas”.
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PARA LAS FAMILIAS

Actividad subvencionada por:

PROYECTO 
SOM FUTUR

ESPAI 
CONCILIA 
PASCUA

OFRECEMOS MÚLTIPLES SERVICIOS COMO:

Servicio flexible orientado a atender las 
necesidades de conciliación familiar 
fuera del horario lectivo.
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Amb motiu del 35 aniversari de l’Escola Municipal de Teatre d’Aldaia, iniciem al Teatre del Mercat un 
cicle teatral amb companyies vinculades a l’escola municipal. Els seus intèrprets, creadors i 
creadores o companyies s’han format a la cantera de l’EMTA.

20.05

20.00 h. | 1h | 3€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

CLOWN

MARÍA ANDRÉS
“Fràgil” de l’actriu aldaiera Maria Andrés 
(exalumna de l’EMTA). Una barreja entre 
el clown i la poesia, l’amor, la musica, les 
rialles... i la vida.

FRÀGIL
27.05

20.00 h. | 55’ | 3€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

NOKAUT TEATRO
“El guante y la piedra” de la companyia 
Nokaut Teatro, interpretada per l’actor 
aldaier (ex-alumne de l’EMTA) Pablo 
Blasco i dirigida per Nacho Diago. Un 
monòleg dramàtic sobre les oportunitats 
perdudes.

EL GUANTE Y
LA PIEDRA

03.06

20.00 h. | 1h | 3€ | CAST i FR 

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE-HIP HOP

LEAMOK
“Lázaro” versió llarga de la companyia 
Leamok, creada i interpretada per l’actor 
aldaier (exalumne de l’EMTA) Roberto 
Hoyo, una versió molt lliure del Lazarillo 
amb un llenguatge jove.

LÁZARO

14.05

20.00 h. | 1h | 3€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

FORMACIÓ II - EMTA
El grup de Formació II de l’EMTA 
presenta l’espectacle “Romeo y Julieta” 
de William Shakespeare. A Verona dos 
joves enamorats, de dues famílies 
enemigues, són víctimes d’una situació 
d’odi i violència.

ROMEO Y 
JULIETA

05.06

20.00 h. | 1h | 3€ | CAST

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

L’ESCOLETA - EMTA
El grup de L’Escoleta de l’EMTA presenta 
l’espectacle “El mago de Oz”. Dorothy i 
les seues germanes somien a viatjar més 
enllà i arribar a la terra d’Oz, més enllà 
del “rainbow”. Quan el seu desig es fa 
realitat descobreixen molts personatges i 
viuen moltes aventures.

EL MAGO
DE OZ

26.06

20.00 h. | 1h | 3€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

FORMACIÓ I - EMTA
El grup de Formació I de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Los locos de Valencia” de 
Lope de Vega. Coneguem Floriano, un 
jove que simula bogeria per fugir d’un 
càstig amagant-se a l’Hospital de 
València.

LOS LOCOS DE
VALENCIA

21.05

20.00 h. | 1h | 3€ | VAL

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

LA CANALLA - EMTA
El grup de La Canalla de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Robert i Julieta”. Adaptació 
contemporània de l’obra de W. 
Shakespeare a càrrec de Xema Palanca.  
Dues classes de sisè enfrontades, no 
impedeixen que Robert i Julieta mostren 
el triomf del seu amor.

ROBERT I 
JULIETA

28.05

20.00 h. | 1h | 3€ | VAL

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

LA COLLA - EMTA
El grup de La Colla de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Robert i Julieta”, adaptació 
de Xema Palanca. Amor i odi, a parts 
iguals, entre dues famílies de la Itàlia del 
segle XVI.

ROBERT I 
JULIETA

04.06

20.00 h.

MÚSICA

UNIÓ MUSICAL D’ALDAIA

XXII FESTIVAL 
DE BANDES
JUVENILS

21.06

ESCOLA MUNICIPAL DANSA 
ALDAIA - EMDA

5a EXHIBICIÓ 
DE COREOGRAFIES

20.30 h.

TOTS ELS PÚBLICS

DANSA

5a Exhibició de les coreografies dels 
grups de ballet i dansa clàssica de 
l’Escola Municipal Dansa Aldaia (EMDA).

11.06

20.30 h.

MÚSICA

BANDA SIMFÒNICA D’ALDAIA

CONCERT DE 
BANDES
EXCEL·LENT

19.06

22.30 h.

MÚSICA

UNIÓ MUSICAL D’ALDAIA
Concert de música de Bandes Excel·lent 
de la Diputació de València, a càrrec de 
la Unió Musical d’Aldaia. Sota la direcció 
de J. Amadeo  Guillot.

Concert de música de Bandes Excel·lent 
de la Diputació de València, a càrrec de 
la Banda Simfònica d’Aldaia. Sota la 
direcció de Rafael López Marchal

CONCERT DE 
BANDES
EXCEL·LENT

ACTIVA’T 1er CICLE DE TEATRE 
 FET DES D’ALDAIA

TAMA. PROGRAMACIÓ ESCÈNICA

MAIG I
JUNY

—
20

22

#CULTURASEGURA

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

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

www.giglon.com

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

www.aldaia.es

HORARI DE TAQUILLA i VENDA 
D’ENTRADES
Les entrades del trimestre es 
posaran a la venda el dimecres 23 
de març de 2022. En venda online 
s’activaran a partir de les 14.00 
hores d’eixe mateix dia.
L’horari general de taquilla del TAMA 
és el dimecres d’11.30 h a 13.30 h i de 
19.00 h a 21.00 hores, excepte 
aquells dimecres que siguen festius. 
El dia que hi haja programació, la 
taquilla obrirà dues hores abans de 
començar l’espectacle, excepte quan 
l’entrada siga gratuïta que la taquilla 
estarà oberta una hora abans de 
començar l’acte.

Activitats al TEATRE DEL MERCAT

Estrenes EMTA al TEATRE DEL MERCAT

TEMPLET DE MÚSICA DE LA PLAÇA D’EUROPA

PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

Buscan’s
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AQUESTA MESURA VA ENTRAR EN VIGOR EL DIUMENGE 1 DE MAIG
 I ESTÀ SENT TOT UN ÈXIT

Viatjar amb metro i amb tramvia és gratis 
tots els diumenges fins al 31 de juliol

Des del passat 1 de maig i 
fins al pròxim 31 de juliol 
el metre i el tramvia a Va-

lència seran gratis els diumenges. 
Una mesura que afecta també a 
Castelló i Alacant on els diumen-
ges també serà gratis el transport 
en TRAM d’Alacant i TRAM de 
Castelló.
  Aquesta mesura va entrar en vi-
gor diumenge passat 1 de maig i 
va ser tot un èxit. Segons ha expli-
cat el conseller de Política Territo-
rial, Obres Públiques i Mobilitat, 
Arcadi España «aquesta mesura 
que ja va anunciar el president de 
la Generalitat, Ximo Puig, en Les 
Corts Valencianes s’emmarca en 
el conjunt d’accions previstes per 
la Generalitat, el Pla Reactiva, per 
a ajudar a pal·liar els efectes de la 
inflació en les famílies valencia-
nes».
  D’altra banda, la mesura pretén 
també fomentar l’ús del transport 
públic per a contribuir a la des-
congestió de les ciutats i reduir la 
pol·lució amb l’objectiu de conti-
nuar avançant en la lluita contra 
el canvi climàtic.

Reducció de tarifes
L’aposta de la Generalitat en el 
transport públic ve acompanyada 
també per la integració tarifària 
gràcies als nous títols SUMA on 
s’han reduït fins a un 50% les ta-
rifes.
  Segons el conseller Arcadi Es-
paña, «amb metre i TRAM gratis 
els diumenges estem contribuint 
a facilitar la mobilitat d’aqueixos 
dies festius i ajudarà a guanyar 
nous i noves usuaris i usuàries 
de la xarxa de la Generalitat en 
l’aposta que estem fent des del 
Consell per potenciar el transport 
públic».

Portes obertes
L’accés de viatgers i viatgeres es 
farà, en Metrovalencia i TRAM 
d’Alacant, a través del sistema de 
portes obertes i les validadoras 
deixaran d’estar en servei els diu-
menges perquè ningú pague per 
error. Tant en Metrovalencia, com 
en el TRAM d’Alacant i en el TRAM 
de Castelló es podrà viatjar els 
diumenges des de l’inici del ser-
vei, al matí, fins al final del servei 

ordinari. També, hi haurà infor-
mació en tots els canals habituals, 
megafonia recordant el transport 
gratuït i cobertura d’assegurança 
per a totes les persones usuàries 
encara sense tindre bitllet. Ferro-
carrils de la Generalitat Valencia-
na ha previst reforçar la seguretat 
si fora necessari.

Èxit
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha destacat l’«èxit» co-
llit el primer dia d’implantació de 
la gratuïtat dominical del metre i 
del tramvia, ja que s’han registrat 
un important augment del nom-
bre de persones usuàries, d’entre 
el 29% i el 41%.
 Segons ha destacat el president, 
si es comparen les persones 
usuàries d’aquest 1 de maig, pri-
mer diumenge gratuït en Metro-
valencia i en el TRAM d’Alacant 
i de Castelló, amb les del passat 
diumenge 3 d’abril de 2022, fa no-
més un mes i amb una situació de 
pandèmia similar, s’estima que hi 
ha un increment de més del 30% 
de viatgers i viatgeres.

S’esfondra part del vessant del 
barranc del Carraixet a l’altura 
de Bonrepòs i Mirambell

El divendres passat sobre les 
15h es va enfonsar part del 
vessant del barranc del Ca-

rraixet a l’altura de Bonrepòs i Mi-
rambell. El mur de contenció es va 
enfosar i va caure part del vessant i 
també la via de servei situada en la 
part alta i paral·lela a les antigues 
casernes militars.
  La zona ja estava acordonada. 
L’alcaldessa de la població, Raquel 
Ramiro, va donar la veu d’alarma 
a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer (de qui depén el barranc) fa 
més de dues setmanes després de 
percebre un enfonsament en la via 
de servei.
  La Policia Local va tancar des de 
llavors l’accés a la zona del barranc, 
que habitualment està molt transi-
tada per veïns per a passejar o fer 
esport. 
  Fa just uns dies enginyers de la 
Confederació van acudir a la zona 
per a veure in situ el moviment de 
terres i preparar un informe per a 
realitzar una actuació. No obstant 
això, el divendres entorn a les 15h 
s’ha sentit un gran estrèpit i és que 
s’ha enfonsat part del vessant que, 
fins i tot, ha afectat a una séquia que 

pertany a la depuradora d’Alboraia.
  La zona es troba totalment acor-
donada i l’alcaldessa de la pobla-
ció, Raquel Ramiro, ha explicat a El 
Meridiano que “ja hi havia prevista 
una reunió amb la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer, i, després de 
l’ocorregut, m’han informat que es 
realitzarà una actuació urgent”.

No és la primera vegada que passa
Fa just un any també es va produir 
un altre moviment de terres en la 
mateixa zona, molt més xicotet, en 
aquella ocasió des de Confederació 
van demanar a l’Ajuntament que 
cobriren la zona amb formigó.

Reparació
L’alcaldessa de la població, Raquel 
Ramiro, es va reunir dilluns passat 
amb Miguel Polo, President de la 
Confederació Hidrogràfica del Xú-
quer. En la reunió des de la CHJ van 
explicar a l’alcaldessa que ja s’està 
realitzant el projecte per a l’execució 
de les obres, que les mateixes tenen 
caràcter d’urgència i “també he 
sol·licitat”, explica l’alcaldessa, “que 
realitzen una neteja de l’interior del 
barranc i m’han dit que també ho 
faran”.

Redacció

LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER FARÀ 
UNA ACTUACIÓ URGENT

Barranc del Carraixet

Portes obertes els diumenges en el metre

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.
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EL CAMPO TAMBIÉN SE HACE MODERNO

Texto y fotos: Redacción

LA AGRICULTURA DE LA COMARCA SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS
Y LA VENTA DIRECTA LLEGA A LAS REDES SOCIALES 

culándome en ambientales, pero me 
quedé cuidando la tierra con lo que 
me enseñó mi padre.” 
  “He hecho de todo, manufactura-
ción, cultivo, venta directa, huertos 
ecológicos etc… El que no haya gente 
joven en el campo es por el tema eco-
nómico y porque es una faena muy 
pesada”.
  Romeu como es popularmente co-
nocido asegura que “integré en mi 
forma de trabajar máquinas y probé 
con lo del tema de los alquileres de 
parcelas, que está relacionado, pero 
no era el cultivo”. Romeu ha vivido la 
transformación; la ida y la vuelta de 

la venta directa y de también la venta 
por internet.
  Actualmente tiene desde hace 6 
años junto a su socio Jose Manuel 
Gutiérrez una empresa de produc-
to ecológico de ensaladas ECOAMA 
comenta que es “un proyecto com-
plejo y diferente a lo que he estado 
haciendo, pero estoy muy contento”. 
Romeu asegura que la venta direc-
ta “es un canal que está muy bien y 
tiene un valor añadido porque es un 
producto directo; una persona puede 
vender sus productos a la marchi-
ta, pero sí que es difícil mantener al 
cliente siempre, pero es una buena 

vía, aunque no es una vía económi-
ca de salida”.
   El joven recuerda ver a su familia 
con sillas en la puerta de casa para 
vender de forma directa cuando era 
pequeño. Pero piensa que hace falta 
gente joven en el modelo actual de 
agricultura.
  Por su parte algo similar le sucede 
a Francisco Tamarit, vecino de Ma-
huella, pedanía de Valencia y cerca-
no a Albuixech. Según argumenta 
“comencé en el campo porque desde 
pequeño íbamos a la huerta; estu-
diábamos y ayudábamos en casa 
pues mis padres y mis abuelos eran 

De venta directa desde la 
puerta de casa, de trueque, 
de puerta a puerta, en los 

mercados municipales, en los am-
bulantes, debiendo dinero y si deber. 
De esta manera se vendía hace más 
de 70 años las frutas y las verduras en 
nuestra comarca. 
  Todas las formas válidas para ganar 
el sueldo del mes sobre todo para 
aquellos que vivían y se dedicaban 
al campo. De pleno, de sol a sol, la-
brando, recogiendo o recolectan-
do. El cliente siempre era el vecino, 
los amigos o el boca a boca entre 
las calles de cada municipio. Ahora 
todo ha cambiado. La forma de re-
lacionarse y la forma de vender; de 
trabajar el campo y comercializar-
lo de la mejor forma posible, con la 
mejor calidad precio, pero, aunque 
las formas de llegar al cliente han 
cambiado, la forma de cuidar, traba-
jar la huerta y de quererla, no. Y es 
que, aunque pocos, aun hay un tanto 
por cien de jóvenes que se dedican 
al campo. Que el legado que les han 
dejado sus padres está intacto, inclu-
so sus abuelos.
  Algunos por lo que han vivido, otros 
por lo que marcaba la situación del 
momento. Cada época unas formas, 
pero la lucha, es la misma. Así lo re-
lata Vicent Ruiz Romeu, vecino de 
Meliana, de poco más de 40 años 
que ahora regenta una empresa de 
hortalizas pero que ha pasado su la-
bor tocando casi todos los palos en 
lo que a l’horta se refiere.
  Según Ruiz “lo mío fue una cosa 
más bien entre algo fortuito por el 
tema económico, y por otra parte 
pura vocación; es cierto que siempre 
había tenido una atracción por el 
campo. Fue una motivación y deci-
sión personal porque desde pequeñi-
to iba con mi padre al campo a ver 
y me sentía libre; jamás me imaginé 
trabajando en un despacho así que 
decidí dedicarme a eso, aunque aca-
bé mis estudios en la facultad matri-

de L’Horta

agricultores, incluso mis bisabuelos”.
  Actualmente trabaja sus propios 
campos situados por varios munici-
pios de  l´HortaNord. Según Tamarit 
“algunos los trabajo y otros delego en 
gente y obviamente con mi hermano 
que también se dedica a la huerta 
desde los 17 años”.
  Cultivan y riegan sus campos según 
la temporada. Tamarit asegura que 
“el futuro de la agricultura de ven-
ta directa es difícil pues se trabaja 
mucho y se compite con las gran-
des superficies aun así yo la alterno 
y la practico; la vendo a vecinos, 
o cualquier persona que la quiera 
comprar, aunque es difícil creer en 
un futuro agrícola. Hay que seguir 
luchando”.
  A sus   43 años se siente orgullo-
so de su trabajo, su trayectoria y su 
historia, no es muy diferente a la de 
Romeu. Ambos recuerdan que en la 
venta directa se utilizaba en las ca-
sas, el histórico peso de toda la vida; 
ahora son conscientes que la venta 
directa es diferente y está adaptada 
a las tecnologías. 
  El campo se hace moderno.

Venta directa de productos agrícolas en la puerta de casa. Venta directa de los productos en la puerta del campo.

Amigos visitando parcelas de cultivo (imagen de archivo) Francisco Tamarit en uno de sus campos
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Desde hace décadas Quart de Po-
blet celebra la semana cultural 
del mayor. Es durante este mes de 
mayo cuando las actividades se 
centran más en los mayores de la 
población. 
   Uno de los actos más especia-
les es el homenaje que el Ayun-
tamiento rinde a las parejas que 
cumplen cincuenta años desde 
que se dieron el sí quiero. El do-
mingo 29 de mayo a las 18:30 ho-
ras podrán celebrar sus Bodas de 
Oro por todo lo alto en el Centro 
Cultural el Casino donde actuará 
la Asociación Musical L’Amistat.
  Entre las excursiones previstas 
con motivo del Mes Cultural de las 
Personas Mayores se encuentra la 
salida a Teruel, la visita a las Cortes 
Valencianas, la visita a la ONU, la 
salida guiada por la Valencia His-
tóric y la visita al Jardín Botánico.
    Las citas musicales se repiten a 
lo largo de estas semanas. Tam-
bién los talleres y clases de yoga 
en el cauce del rio Turia.
  El broche final será el sábado 28 
con una Cena de Convivencia.

TERCERA EDAD

LAS PERSONAS MAYORES DE 
QUART DE POBLET CELEBRAN 
SU MES CULTURAL 

Una vegada tancat el termini de 
sol·licitud de petició de fraccio-
nament de l’Impost de Bens Im-
mobles, segons fonts municipals, 
s’han presentat un total de 2.515 
peticions, de les quals, més de 130 
són noves. El pagament es farà en 
sis mesos a través de domicilia-
ció bancària, sent el primer càrrec 
en compte el proper dilluns 16 de 
maig i l’últim, el 15 d’octubre de 
2022.
 D’esta manera, l’Ajuntament de 
Picassent ofereix un any mes la 
possibilitat de fraccionar el paga-
ment tant de l’IBI Urbana com l’IBI 
Rústica per tal de fer més còmode 
el compliment d’esta obligació tri-
butària a la ciutadania. “És la nos-
tra intenció facilitar el pagament 
dels impostos, sobretot a aquelles 
persones que travessen dificul-
tats econòmiques. Per això agraïm 
l’acollida que ha tingut sempre esta 
mesura des de fa més de 10 anys 
que es posà en marxa”, afirma el re-
gidor d’Economia i Hisenda, Fran-
cisco Quiles.  
  Per altra banda, el període de pa-
gament en voluntària és el mateix 
que en els últims anys anteriors: 
del 15 de juliol al 14 d’octubre. I per 
als veïns i veïnes que tenen el rebut 
domiciliat, se’ls passarà el rebut pel 
seu compte bancari l’1 de setem-
bre, l’IBI Urbana i el 2 de setembre, 
l’IBI Rústica.

PICASSENT

L’AJUNTAMENT REP MÉS 
DE 2.500 SOL·LICITUDS DE 
FRACCIONAMENT DE L’IBI 
2022

Quart de Poblet reducirá las emisiones 
de CO2 en más de 417 toneladas al año 
tras implantar led en todas las farolas

Quart de Poblet reducirá la 
factura de luz un 64% tras 
implantar leds en todas las 

farolas del municipio si el precio 
de la energía se mantuviera igual. 
Gracias a esta iniciativa, no solo se 
pagará menos por la electricidad 
sino que también, y más importan-
te, será menor la huella de carbo-
no que Quart de Poblet deje en la 
atmósfera. La actuación supondrá 
una reducción de las emisiones de 
CO2 al en más de 417 toneladas al 
año- 
El Ayuntamiento sustituirá las lu-
minarias tradicionales existentes 
en el municipio por unas nuevas 
de tecnología LED de última ge-

neración. Esta proyecto será posi-
ble gracias a la subvención de más 
de 1,1 millones de euros otorgada 
por el Fondo Europeo Regional, 
FEDER, a través del instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, dependiente del Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, IDAE. El 
FEDER, que aporta el 50% del coste 
del proyecto (valorado en más de 
2,2 millones), considera que este 
cambio en la iluminación viaria fa-
vorece el tránsito hacia una econo-
mía baja en carbono y que cumple 
el objetivo específico de lograr la 
eficiencia energética en las infraes-
tructuras y servicios públicos.   
Así, de las 2.971 luminarias de las 

calles, el consistorio sustituirá 
2.800 con antigua tecnología, un 
94,2% del total, lo que se tradu-
cirá en una bajada de la potencia 
eléctrica de 477,5 kilovatios a 124,6 
kilovatios y un ahorro energético 
del 64,5% con respecto al consumo 
actual. También contarán con una 
regulación escalonada preprogra-
mada que disminuye la intensidad 
lumínica en intensidad de la ilumi-
nación en las horas donde no sea 
necesaria tanta.   
Para completar el proyecto, se ac-
tuará sobre 29 de los 32 cuadros de 
mando para adaptarlos a la nor-
mativa vigente y poder ser gestio-
nados a distancia con un sistema 
de comunicación interconectado.   

Redacció

Luminarias  en Quart de Poblet

FEDER OTORGA UNA AYUDA DE 1,1 MILLONES PARA SUSTITUIR LAS LUMINARIAS

Bailes para los mayores

CAMPAMENTOS

Más de cuatrocientos niños, niñas 
y adolescentes podrán disfrutar 
cada semana de los Campus de 
verano organizados por el Ayun-
tamiento de Quart de Poblet. 
  El objetivo es que las familias 
puedan conciliar la vida familiar 
y laboral y que los asistentes se lo 
pasen en grande a unos precios 

ABIERTO EN QUART DE 
POBLET EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN

muy asequibles y con la gratuidad 
de la hora matinera. 
  En unas semanas acabarán el 
cole, aparcarán los libros y po-
drán disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. Desde el consistorio 
se ha preparado un mes lleno de 
actividades para todas las edades 
y todos los gustos. Como todos los 
años, el área de Educación pone 
en marcha el Campament Urbà 
en el colegio Villar Palassí para 
los nacidos entre 2010 y 2018. 
Las inscripciones se realizan por 
semanas completas y la primera 

arranca el 27 de junio y la última 
es la de que finaliza el 29 de julio.    
   Los niños y niñas podrán acce-
der desde las 7:30h de la maña-
na hasta las 14:00h por un precio 
semanal de 50 euros y 45 a partir 
del segundo hermano. En el caso 
de querer optar al comedor, el ho-
rario se amplía hasta las 15h y el 
precio se incrementa en 32 euros. 
Para que los nacidos entre 2014 
y 2015 aprendan a utilizar los or-
denadores jugando, Quart Jove ha 
preparado “Menuda Informàtica”. 
El precio es de solo 5 euros por se-

mana y el horario de 9:30 a 12:30. 
Y, cómo no, también hay un cam-
pus para adolescentes. El precio 
es de 30 euros por semana y el 
horario es de 9:00 a 14:00. Hay 
previstas muchísimas actividades 
que empezarán el 4 de julio y fina-
lizarán el 31 del mismo mes 
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El Hospital de Manises cuenta 
con la tecnología más innovadora 

para cirugías de rodilla
MANISES ES EL CENTRO PÚBLICO CON MENOR DEMORA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN ESTE TIPO DE OPERACIONES, CON UNA MEDIA DE 43 DÍAS DE 
ESPERA

La rodilla es una de las articu-
laciones del cuerpo humano 
sometida a mayores esfuerzos 

y cargas a lo largo del día. Los do-
lores de rodilla son algunas de las 
molestias más comunes que se ven 
agravadas por el paso de los años y la 
falta de ejercicio. Una de las más co-
munes, especialmente a partir de los 
55 años es la artrosis de rodilla, una 
enfermedad degenerativa que con-
siste en un desgaste del cartílago ar-
ticular, y que suele comenzar con un 
dolor de forma repentina que luego 
se desarrolla lentamente. Si la artro-
sis empeora, las articulaciones de-
jan de funcionar normalmente y nos 
dificulta realizar tareas cotidianas, e 
incluso si no se trata adecuadamen-
te pueden ser un serio impedimento 
para caminar.
  Por este motivo, es aconsejable 
acudir a un especialista para evitar 
un deterioro demasiado rápido de 
esta zona del cuerpo. En algunos 
casos, el mejor tratamiento para este 
problema es la intervención quirúr-
gica. Es una cirugía habitual que sir-

ve para reemplazar una articulación 
de la rodilla por una artificial. De he-
cho, en el Hospital de Manises en lo 
que va de año se han realizado más 
de 306 intervenciones de este tipo.
  “En las operaciones de prótesis de 
rodilla se requiere medir con gran 
exactitud ejes, superficies y espa-
cios articulares para poder alinear 
la pierna y colocar la prótesis de la 
manera más adecuada al pacien-
te”, explica el Dr. López Valenciano, 
traumatólogo del servicio de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital de Manises.  Conscientes 
de la importancia de este tipo de 
intervención para poder recuperar 
la movilidad de la rodilla y evitar do-
lores, el centro hospitalario trabaja 
con un sistema de navegación que 
permite afinar la precisión de cada 
operación y ayudar a que el paciente 
recupere la estabilidad totalmente 
en sus piernas. “Gracias a este siste-
ma de navegación los médicos que 
intervienen en la operación pueden 
visionar en una pantalla cada paso y 
valorar con más detalle qué signifi-
caría la colocación del implante en 

el resultado final”, explica el Dr. Ló-
pez Valenciano.

Tiempo de espera
Según el especialista del Departa-
mento de Salud de Manises esta 
tecnología ayuda a reducir el tiempo 
quirúrgico y proporciona la exacti-
tud y la estabilidad en la rodilla más 
adecuada a la fisiología de cada pa-
ciente, adaptándose cada caso a las 
características de este. 
  Desde que comenzó el servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía del Departamento de Salud de 
Manises se han operado un total de 
8.799 pacientes. La demora media 
para operaciones de traumatología 
en el Hospital de Manises es de 50 
días, convirtiéndolo en el tercer hos-
pital con menor lista de espera de 
la Comunitat, aportando una ma-
yor accesibilidad a los ciudadanos 
protegidos del área. Y es que para el 
centro de Manises es fundamental 
que los pacientes sean sometidos a 
este tipo de cirugías de forma rápida 
y eficaz para que puedan recuperar 
su ritmo de vida.

Redacció

L’Ajuntament de Manises 
donarà a diferents associa-
cions 22 ordinadors que ja 

no són adequats per a les tasques 
per a les quals van ser adquirits. 
L’acord de cessió es va aprovar en 
sessió plenària per unanimitat de 
tots els grups.
  El regidor de Modernització i TIC 
de l’Ajuntament de Manises, Gui-
llermo Martínez, ha assenyalat 
que “els últims anys, la Regidoria 
ha fet un gran esforç per renovar 
la majoria dels equips municipals 
perquè les tecnologies canvien 

ràpidament i és necessari poder 
disposar de material al més actual 
possible per a donar un bon ser-
vei a la ciutadania”. “Amb aquesta 
iniciativa es compleix un doble 
objectiu: per una banda, donar 
una segona vida als equips infor-
màtics que encara es poden fer 
servir, i per una altra, facilitar a 
les entitats i associacions l’accés 
a aquest material sense cap cost”, 
ha afegit el regidor.  
  La proposta d’acord especifica 
que un informe emés per la tèc-
nica d’Informàtica assenyala que, 
tenint en compte que els equips 

L’Ajuntament de Manises 
dona 22 ordinadors 
a associacions

Redacció

es compraren el 2009 i 2010, es-
tan amortitzats. Els ordinadors ja 
no es poden usar amb la finalitat 
per a la qual es van preveure ori-
ginalment. Per això, es donaren 
de baixa de l’inventari municipal 
de béns; però encara es poden 
aprofitar per a altres usos.
  És per això que s’ha aprovat ce-
dir a 16 associacions 22 equips 
informàtics complets, amb la 
condició que els utilitzen per a 
dur a terme les funcions a què es 
dedica cada una.
  Les entitats que els rebran són 
els clubs de Bàdminton i Bàs-
quet Ceràmica; les associacions 
de famílies de l’alumnat (AFA) 
dels col·legis Joan Fuster i Félix 
Rodríguez de la Fuente; les fa-
lles Manises, El Carme, Barri de 
Sant Francesc i Plaça del Mercat; 
l’Associació de Veïns Montema-
yor, Fundació Moviment Ciutadà; 
Familiars de Víctimes del Fran-
quisme de les Fosses 21 i 127 de 
Paterna; Butoni Films i les asso-
ciacions Festival Internacional 
de Música (FIM), d’Innovació 
Empresarial i Junts Compartint 
Somnis.
  Pròximament s’habilitarà a la 
seu electrònicaun nou període 
de sol·licitud per tal de donar la 
possibilitat a altres associacions 
o col·lectius de rebre un d’aquests 
equips informàtics.

Els equips informàtics ja no són adequats per a les tasques per a les quals van ser adquirits

Alaquàs va celebrar la tradicio-
nal Festa del Porrat amb gran èxit 
de participació i implicació per 
part de col·lectius, serveis muni-
cipals i ciutadania. L’Ajuntament 
d’Alaquàs ha realitzat un balanç 
positiu d’aquests dies de festivitat 
en honor a Sant Francesc de Paula, 
patró d’Alaquàs.  
  La inauguració va donar pas a una 
completa programació en la que 
ha pres protagonisme la tradició i 
la cultura valenciana amb un mer-
cat valencià en què cal destacar la 
participació de Mans Artesanes i 
el col·lectiu Cor de Vila.  Al recin-
te d’atraccions de fira organitzat 
per feriants d’Alaquàs es situaren 
també col·lectius festers com la Fa-
lla Bonavista per par del col·lectiu 
faller, els Clavaris de Sant Miquel i 
Clavariesses dels Dolors 2022 per 
part del col·lectiu fester i les capi-
tanies de 2022, Regne de Lusitania 
i Ollers per part del col·lectiu de 
Moros i Cristians Perolers. També 
va haver animació infantil i destaca 
també el passacarrer protagonitzat 
per la Unió Musical d’Alaquàs. El 
diumenge 8 de maig es va celebrar 
el tradicional Dia de les Calderes.

ALAQUÀS
CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL 
PORRAT AMB MOLT D’ÈXIT DE 
PARTICIPACIÓ

Els familiars d’Onofre Sanmartin 
Rodrigo, veí de Manises, han acon-
seguit per fi recuperar el seu cos 
soterrat a la fossa 111 de Paterna. 
L’acte, on es van entregar les restes 
de 21 represaliats pel franquisme, 
va comptar amb la presència del 
alcalde de Manises, Jesús Borràs, el 
regidor de Festes, Javier Mansilla, 
i el diputat de Memòria Històrica, 
Ramiro Rivera, entre d’altres.
  També els familiars de Miguel 
Martínez Pastor, un veí de Llíria 
(València) que va ser afusellat a 
l’abril de 1940 a Paterna a l’edat de 
28 anys, han recuperat el passat cap 
de setmana les seues restes mortals 
per a donar-los sepultura en la seua 
localitat.

MANISES

RECUPEREN EL COS 
SOTERRAT A LA FOSSA 111 
DE PATERNA D’UN VEÍ DE 
MANISES
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Arranca la V Mostra de Teatre 
Amateur de la Comunitat 
Valenciana a Benetússer

LA LOCALITAT ES SEU PROVINCIAL DES DEL 2021

Benetússer acull la V Mos-
tra de Teatre Amateur de la 
Comunitat Valenciana, un 

certamen del qual la localitat és 
seu provincial des del 2021. Així, 
del 7 de maig al 4 de juny la lo-
calitat acollirà la posada en esce-
na d’espectacles duts a terme per 
companyies teatrals no professio-
nals d’Elx, que farà doblet, Altea i 
el Pinós per a emocionar i divertir 
al públic assistent. “Després de 
ser triats com a capital del teatre 
amateur de la província de Va-
lència l’any passat, tornem aquest 
2022 amb il·lusió renovada per a 
sorprendre amb la gran qualitat 
dels espectacles que es posaran 
en escena en un centre cultural 
de gran tradició teatral com d’és el 
CC El Vaig moldre de Benetússer”, 
assenyala el regidor de Cultura del 
municipi, Juan Alarcón.

  Drama, comèdia i musical serà 
la gran aposta d’una mostra que 
dona cabuda a una disciplina ar-
tística duta a terme per persones 
que, si bé no es dediquen profes-
sionalment a aquesta activitat, 
vinculen el teatre a una manera 
d’expressió i d’oci fortament asso-
ciat al desenvolupament personal. 
  Des de principis de maig s’estan 
realitzant actuacions i les pròxi-
mes són: el dissabte 21 de maig 
amb la proposta teatral dramàtica 
La pedra fosca que aborda la tro-
bada de dos homes desconeguts 
en un hospital militar de San-
tander en una història inspirada 
en els últims anys de vida de Ra-
fael Rodríguez Rapún, estudiant 
d’enginyeria de mines, i el seu 
company Federico García Lorca. 
La companyia encarregada de la 
seua posada en escena serà Tot 
sobre Eva. 

 Finalment, el fermall d’or de la V 
Mostra de Teatre Amateur de la 
CV a la província de València ho 
posarà, el 4 de juny, Taulas Tea-
tre i la seua comèdia musical El 
meu millor amic, jo dirigida tant al 
públic jove com adult i en la qual 
s’abordaran temes tan d’actualitat 
com les xarxes socials, la por a 
no ser acceptat o l’assetjament 
escolar des del punt de vista es-
perançador. Tots els espectacles 
comptaran amb un valor afegit ja 
que després de la seua posada en 
escena el públic podrà participar 
en un col·loqui amb els actors i 
l’equip de les diferents compan-
yies. 
   Les entrades per a tots els espec-
tacles, amb preu únic de 3 €, po-
den ser adquirides a través de la 
web https://bit.ly/3jiuhet o de la 
taquilla del Centre Cultural El Vaig 
moldre.

Redacció

ALBAL

Un día después del partido a 
Àlex Primo le duraba aún la son-
risa tras su debut con el primer 
equipo de la plantilla granota en 
el partido que ganaron por 3-1 
frente al Alavés, en el Ciutat de 
Valencia. 
  Las bajas obligadas de Aitor 
Fernández y Dani Cárdenas pre-
cipitaron su salida al campo para 
defender los palos del Levante 
UD y cumplió sobradamente, 
aunque de poco sirve esta victo-
ria al conjunto tras el descenso 
confirmado a la Segunda Divi-
sión de los de Alessio Lisci.
  El joven de Albal visitó el Ayun-
tamiento de su pueblo natal  
donde ha sido felicitado y reci-
bido palabras de alabanza del 
alcalde Ramón Marí y del con-
cejal de deportes, Tino Moreno 
para quienes Álex Primo “es un 
orgullo”. 
  El juvenil ha asegurado haber 
cumplido un sueño y ha dado 
las gracias al primer edil por 
sus palabras y ha dicho sentir-
se orgulloso de pertenecer a 
Albal. Sobre posición del club, 
que acaba de descender a la Se-
gunda División se ha mostrado 
optimista, “la situación ahora 
mismo es complicada pero de-
bemos poner la primera piedra 
del nuevo proyecto y seguir tra-
bajando para devolver al club a 
la posición que merece”. 
  Álex Primo también ha visitado 
su centro educativo, el colegio 
Santa Anna-San José de la Mon-
taña donde también se sienten 
orgullosos de la escalada depor-
tiva del meta de Albal.

FELICITACIÓN A ÁLEX PRIMO, 
EL JOVEN DE 17 AÑOS QUE 
DEBUTÓ CON EL LEVANTE UD

Inauguració de la Mostra

PICASSENT

L’Ajuntament posa en marxa 
un nou servei dirigit a millorar 
l’envelliment actiu de les perso-
nes majors, i també d’aquelles 
afectades amb un deteriorament 
cognitiu o principi d’alzheimer.
Amb este nou servei es pretén 
reforçar la independència de 
les persones majors evitant així 
situacions de perill, com puga 
ser la desorientació o perdre’s 
a qualsevol lloc. A més a més, 
es potencia la seguretat, la con-
fiança i la tranquil·litat dels seus 
familiars.
  L’Ajuntament de Picassent 
ha contractat el funcionament 
d’este servei a l’ONG Creu Roja 
i es realitzarà a través d’un re-
llotge smartwach que incorpora 
un GPS que permet, de forma 
permanent, la localització de la 
persona i avisa si esta abando-
na la zona prefixada pels seus 
familiars com a segura, alertant 
en el moment als mateixos i se-
guint en temps real la seua po-
sició, podent actuar ràpidament 
en cas que la persona poguera 
haver-se desorientat. 
   Esta nova proposta se suma als 
serveis gratuïts que des de la Re-
gidoria de Benestar Social i Ma-
jors es presten al municipi, com 
són el servei d’ajuda a domicili, 
el menjar a casa, la fisioteràpia, 
el transport de mobilitat reduï-
da, l’esport adaptat, els tallers 
de memòria o la tramitació de la 
teleassistència. 
  L’alcaldessa del municipi, 
Conxa Garcia i el regidor de 
l’àrea, Carles Silla, han volgut 
destacar “la importància que té 
portar a terme polítiques mu-
nicipals d’este tipus dirigides a 
millorar la qualitat de vida de les 
persones majors, afavorint mi-
tjançant la tecnologia, eines per 
mantenir una vida activa. Este 
nou servei està subvencionat al 
100% “.

PRESENTA UN NOU SERVEI 
DE GEOLOCALITZACIÓ PER A 
PERSONES MAJORS

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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L’ARROSER RECUPERARÀ L’ESSÈNCIA DELS ‘CASINOS’ QUE SE SITUAVEN EN 
EL MUNICIPI COM A CENTRES DE TROBADA I D’OCI

Catarroja recupera un nou 
espai per a les persones 

majors del municipi

Nou espai per a majors

L’Ajuntament de Catarroja 
ha tret a licitació la gestió 
del local L’Arrosser al cos-

tat de l’actual consistori. Aquest 
espai, part de l’actual edifici 
que engloba l’ajuntament nou 
i la residència, era fins fa unes 
setmanes un local de restaura-
ció que en el seu moment va ser 
adjudicat a causa de la necessi-
tat d’espais en aquesta ubicació. 
Ara, des de l’equip de govern es 
pretén recuperar l’essència dels 
casinos populars, una voluntat 
que s’ha plasmat en el procés de 
licitació de la gestió que ja està en 
marxa.
   “Amb el pas del temps Catarroja 
ha perdut diversos  punts de tro-
bada ‘tradicionals’ per a l’oci de 
la ciutadania, els coneguts com a 
Casinos. Ara, amb el projecte de 

licitació de l’espai de L’Arroser, 
volem recuperar aqueixa essèn-
cia i al mateix temps oferir un nou 
punt de trobada per a les perso-
nes majors de Catarroja que tin-
dran un ús preferent d’aquestes 
instal·lacions, tal com hem volgut 
reflectir en els plecs de la licita-
ció”, explica Jesús Monzó.
  D’aquesta manera L’Arrosser 
es convertirà en un punt d’oci i 
trobada de la població jubilada i 
pensionista de Catarroja que tin-
drà un ús preferent de les seues 
instal·lacions de 9 a 20 hores, 
sense necessitat de ser soci del 
recinte. Això vindrà complemen-
tat amb uns preus especials per a 
aquest sector de la població i amb 
la implementació d’activitats 
vinculades a ells i elles en les 
instal·lacions.

 D’altra banda, dins de la li-
citació de la gestió es troba 
l’obligatorietat d’oferir un menú 
de quilòmetre zero. Amb això es 
busca oferir una alimentació sa-
ludable, de qualitat i que redun-
de en els productors locals, tot 
això a un preu assequible per a la 
ciutadania jubilada i pensionista 
que trobarà en el centre de Cata-
rroja el cor de l’activitat per a ells 
i elles.
   Es tracta d’un punt estratègic 
per a un dels sectors poblacio-
nals més nombrós de Catarroja 
que es completarà amb el gran 
projecte d’adequació dels locals 
de les Escoles Velles i la Casa del 
Mestre en el Barri de Les Barra-
ques. Un gran espai que estarà 
destinat a les activitats de les per-
sones majors del municipi

Imat

L’Ajuntament de Catarro-
ja dins del seu programa 
‘Catarroja Sostenible’ ha 

invertit 50.000 euros en el resta-
bliment de la capacitat hidràuli-
ca de la Séquia de la Font de la 
Rambleta i del Canal de la Di-
visòria. Es tracta d’uns treballs 
de condicionament ambiental i 
paisatgístic d’acord amb l’entorn 
natural en què s’ubica i que for-
men part d’un projecte ampli 
de la regidoria de Medi Ambient 
enfocat en zero contaminacions, 
zero residus i zero emissions.
  “La Séquia de la Font de la Ram-
bleta és important per a la pobla-
ció de Catarroja, ja que recull una 
quantitat significativa dels flu-
xos de séquies, rambles i altres, 
sent la principal via d’evacuació 
d’aigües pluvials del nucli urbà 
que connecta amb el Canal de 
la Divisòria, les aigües del qual 
aboquen al Port de Catarroja a 
través de la Séquia del Port. Per 
evitar els desbordaments, s’ha 
recuperat la capacitat hidràulica 
del canal i s’ha millorat la qua-
litat del transcurs de les aigües 

netes que van dirigides al Port de 
Catarroja”, explica Elisa Gimeno, 
regidora de Medi Ambient.
  Així doncs, amb la finalitat de 
restablir la capacitat hidràulica 
dels dos canals i el seu condi-
cionament en l’àmbit ambiental 
i paisatgístic, el projecte ha estat 
amb treballs de neteja i desbros-
sada, dragatge de fangs i recons-
trucció de la mota. Per tot això, 
l’Ajuntament de Catarroja ha dis-
posat un pressupost de 48.145,97 
€ en un total de 1.710 metres li-
neals de traçat de séquia
Els treballs de desbrossament 
han respectat el medi, especial-
ment el lliri groc de l’Albufera, 
tant pel seu valor paisatgístic 
com ambiental, ja que es tracta 
de filtres naturals que netegen i 
oxigenen l’aigua.
  Aquesta i altres actuacions amb 
projecte redactat i que es lici-
taran ben aviat són part de “Ca-
tarroja Sostenible”: Catarroja 
zero contaminacions, zero resi-
dus i zero emissions, clars i fer-
mes objectius des de la regido-
ria d’Emergència climàtica i de 
Transició ecològica.

‘Catarroja Sostenible’ neteja 
la séquia de la Font de la 
Rambleta per a restablir la 
seua capacitat hídrica

Redacció
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L’Ajuntament de Massanas-
sa, a través de la Regidoria i 
Àrea d’Educació, va organit-

zar diumenge passat 15 de maig la 
Fira Educativa de Massanassa, un 
esdeveniment que no es realitzava 
des de 2019 per la situació sani-
tària i que enguany s’ha représ en 
la seua quarta edició.
   Una jornada que ha comptat amb 
una gran participació amb més de 
200 xiquets/es i les seues famílies 
en els tallers i activitats proposa-
des per les 15 entitats, clubs i em-
preses locals de l’àmbit educatiu.
    El matí va estar amenitzat amb 
les interpretacions de l’Escola de 
Música de la localitat (CEMM), 
els ritmes a base de la dolçaina i 
el tabal de A Quatre Quaranta, les 
batukades de MassaBatuka i la co-
reografia de la campanya de cons-
cienciació i educació ambiental 
“Tenim raons” posada en marxa 
per l’ajuntament.
Les entitats, clubs i empreses lo-

cals que han col·laborat en esta fira 
han sigut: el Centre d’Educació 
Infantil Menuts, SURA associació 
e2o, AMPA del Col·legi San José 
i San Andrés, AMPA del Col·legi 
Lluís Vives i Ausiàs March, AMPA 
de l’IES Massanassa, Clarió Acadè-
mia de Reforç Escolar, Fonemes, 
Natura i Cultura, Club d’Escacs, 
Futbol Sala Atètic de Massanassa, 
Club Esport Base CDB, Escola de 
Música de Massanassa, A Quatre 
Quaranta i MassaBatuka.
   Polseres personalitzades, pin-
tacares, construcció de molinets 
de vent per a decorar, animació 

lectora, mostra i presa de con-
tacte amb instruments musicals, 
jocs d’escacs i futbol, entre moltes 
altres activitats són les que van 
poder disfrutar les persones assis-
tents en la Plaça Camp de Túria de 
la localitat.

Activitats
L’administració local també va tin-
dre presència en un dels estands 
amb dues activitats educatives di-
ferents: taller de parkour i esport 
urbà des de l’Àrea de Joventut, i 
un taller de reciclatge des de l’Àrea 
d’Urbanisme i Medi ambient per 
a conscienciar a la població i els 
més xicotets sobre la importància 
de reciclar i de cuidar el nostre en-
torn. 
  Des de l’Àrea d’Educació es va en-
tregar el “Passaport d’Educació” 
que permetia a cada xiquet/a en-
cunyar l’activitat que realitzaren 
i rebre un obsequi per part de 
l’Ajuntament de Massanassa.

MÉS DE 200 XIQUETS VAN PARTICIPAR DE LA JORNADA 

Molta participació en la quarta 
edició de la Fira Educativa de 

Massanassa

Xirivella tanca els comptes de 
2021 amb un romanent de més 
de set milions d’euros

L’Ajuntament de Xirivella ha 
tancat l’exercici comptable 
de 2021 amb un romanent 

de tresoreria que supera els 7 
milions d’euros. Del tancament 
dels comptes també destaca la 
reducció del període mitjà de pa-
gament, que se situa en 13,1 dies, 
i el nivell de deute viu, que baixa 
al 34,9%, lluny del 110% permés. 
A més, el consistori compta amb 
una capacitat de finançament de 

més de 3,5 milions d’euros. “Un 
dels nostres objectius en aquesta 
legislatura ha sigut reduir el deu-
te municipal sense desatendre 
el manteniment i les millores de 
la ciutat. Amb els comptes pú-
blics sanejats realitzarem potents 
inversions a molt curt termini. 
Aqueixa és el nostre full de ruta: 
garantir la solidesa financera i el 
benestar ciutadà perquè Xirivella 
cresca a tots els nivells”, assegura 
l’alcalde Michel Montaner.

Redacció

Entitats, clubs i empreses 
locals també van col·laborar 

en la Fira 

Imatges de la Fira

Socis de govern a Xirivella

El At. Sedaví Aleví “A” dirigit 
per José Vicente Tamarit es 
va proclamar aquest passat 

cap de setmana Campió de Lli-
ga del Grup 5° de la Lliga Aleví 2° 
Any València “C” en imposar-se a 
domicili al CF Històrics de Valèn-
cia “E” per 0-4. D’aquesta mane-
ra, el conjunt rossoner va cantar 
l’aliró quan falten dues jornades 

per a concloure la lliga després 
d’obtindre una renda de set punts 
de diferència davant el SP Mislata 
UF “D”, segon classificat després 
de sumar vint-i-dues victòries i dos 
empats en els vint-i-quatre partits 
disputats, obtenint el primer títol 
en la seua jove història. El conjunt, 
que ha celebrat l’èxit amb molta 
il·lusió i alegria seguint la filosofia 
“aprén, juga i gaudeix”.

L’Aleví del At. Sedaví ‘A’, 
campió de lliga

Redacció
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LA INAUGURACIÓN SERÁ EL VIERNES 27 DE MAYO A LAS 19 HORAS

Fira Mislata, la feria que une cultura 
y ocio, gastronomía, deporte y 

comercio

Fira Mislata se celebrará los 
próximos días 27,28 y 29 de 
mayo. Una nueva apuesta 

municipal para poner en valor y 
visibilizar las diferentes ofertas 
con las que cuenta la localidad: 
cultura y ocio, gastronomía, de-
porte y comercio.
   “La gran feria de ferias”, como la 
han denominado desde el Ayun-
tamiento “pretende aglutinar to-
das las ofertas, convirtiéndose en 
una gran cita para todos los pú-
blicos”, explican. 
  El objetivo al fusionar estas fe-
rias, que hasta la fecha se celebra-
ban por separado, es crear nuevas 
sinergias y generar nuevos visi-
tantes. Agrupando diferentes cla-
ses de público, que con el anterior 

formato únicamente asistían al 
evento más cercano a sus propios 
intereses personales, se gene-
ra una nueva masa de visitantes 
que pueden informarse, disfrutar 
o descubrir las otras ofertas que 
posiblemente desconocían o no 
tenían en cuenta al no estar entre 
sus prioridades o gustos.

Gran tejido
La población de Mislata cuenta 
con una importante red de co-
mercio local, así como con un po-
tente y amplio tejido asociativo, 
hay más de 150 de asociaciones 
y colectivos de toda índole. Esa 
participación se ve reflejada en 
una agenda anual llena de activi-
dades que van desde la cultura, el 

deporte, la gastronomía o el ocio, 
entre otras. 
  Con el fin de aunar todas ellas, 
nace Fira Mislata. Un gran evento 
con el que se pretende reactivar la 
actividad económica y social en 
el municipio tras la crisis sanita-
ria de la Covid-19.
  Otra de las novedades es que 
Fira Mislata contará con una nue-
va ubicación, con más espacio y 
mejores accesos, lo que facilitará 
tanto la instalación de los diferen-
tes stands y casetas, la movilidad 
de los y las visitantes durante el 
evento, así como el acceso y sali-
da del mismo. Se desarrollará en 
el recinto ferial de la C/ Hospital. 
La inauguración será el viernes, 
27 de mayo a las 19 horas.

27 - 28 - 29 de maig

El presidente del gobierno 
visita el Centro Integrado 

Público de Formación 
Profesional de Mislata

La primera visita institucional 
del presidente del gobierno a 
Mislata se ha concentrado en 

el Centro de Formación Profesional, 
donde se había habilitado una sala 
previamente para la firma del libro 
de honor de la ciudad, en compañía 
del alcalde y varios miembros del 
gobierno municipal. Posteriormen-
te, la comitiva ha visitado media 
docena de espacios del centro edu-
cativo, entre las que se encuentran 
talleres de marketing, diseño de 
lentes ópticas, ciberseguridad, big 
data o programación de inteligen-
cia artificial. 
  El presidente del gobierno, Pedro 
Sánchez, ha explicado que “este 
Gobierno tiene firme confianza en 
el poder de la educación. Estamos 
contribuyendo de forma decisiva a 
dignificar la Formación Profesional 
como un camino educativo tan im-

portante como cualquier otro”. La 
rueda de prensa se ha producido 
con posterioridad a un encuentro 
en el que han participado un cen-
tenar de alumnas y alumnos del 
centro, que durante el recorrido 
han aprovechado para manifestarle 
las ventajas del modelo educativo y 
las aplicaciones especializadas que 
están desarrollando en este centro. 
Precisamente se trata de un centro 
pionero en impartir formación pro-
fesional en Óptica, Auxiliar de En-
fermería y Alojamientos hosteleros.
  El alcalde de Mislata ha ejercido 
de anfitrión y se ha mostrado “muy 
satisfecho con la visita, orgulloso de 
que el presidente del gobierno reco-
nozca a este centro de FP como refe-
rente de nuestro país, y sumamente 
contento por el anuncio de más 
inversión para seguir fomentando 
la educación, dando más oportuni-
dades a la juventud de nuestro país 
para que cumpla sus sueños”.

Redacció

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA DESTINAR 
CASI 1.300 MILLONES DE EUROS A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA ESTE AÑO

Visita de Pedro Sánchez a Mislata

Imagen de una de las ferias de Mislata, edición antes de la Covid-19
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COMPROMÍS DIU QUE LA VOLTA DELS BOUS SUPOSA INCOMPLIR EL PACTE 
I EL PSPV-PSOE ELS ACUSA DE FABRICAR UNA CRISI FICTÍCIA

Crisi oberta al govern 
de Paiporta

La situació continua tirant en 
el govern de Paiporta format 
pel PSPV-PSOE i Compromís, 

després que l’alcaldessa socialista, 
Maribel Albalat, autoritzara la volta 
als festejos taurins en la població. 
En el 2015, i després de la defun-
ció d’un jove a Paiporta durant les 
festes de bous, es van suspendre 
els actes taurins. Durant els anys 
d’alcaldia de Compromís no van 
tornar a haver-hi bous a Paiporta. 
No obstant això, amb l’alternança 
en l’alcaldia pactada per PSPV i 
Compromís aquesta legislatura i la 
arribada al govern de l’alcaldessa 
socialista s’ha aprovat la petició de 
una penya per a la realització dels 
festejos.
  La mesura “presa unilateralment 
pel PSPV”, expliquen des de Com-
promís, “incompleix el pacte de go-
vern”, fet que no comparteixen els 
seus socis socialistes.

Recurs
El Grup Municipal Compromís per 
Paiporta ha presentat un recurs de 
reposició contra la decisió unilate-
ral i no pactada de l’alcaldessa del 
PSPV-PSOE, Maribel Albalat, de 
tornar a donar permís per a la re-
alització de bous al carrer quatre 
anys després que les autoritzacions 
quedaren en suspens per la tràgica 
mort d’un jove, al mes de juny de 
2018.
  En el recurs, el portaveu del 

Redacció

Grup Municipal Compromís, Pep 
Val conclou que la resolució de 
l’alcaldessa «és contrària a Dret, 
trenca un acord polític, vulnera un 
acord municipal en vigor, és fosca, 
ambigua, desproporcionada i posa 
en risc la seguretat ciutadana, a 
més d’atemptar contra actes propis 
de l’alcaldessa sense cap tipus de 
motivació».

  L’objectiu, segons ha explicat Val, 
que ha presentat el recurs per re-
gistre d’entrada acompanyat de 
les regidores i regidors del Grup 
Municipal Compromís, «és frenar 
la concessió del permís, donar una 
eixida legal a la delicada situació 
en la qual s’ha col·locat l’alcaldessa 
i ens ha situat a tots com a equip de 
govern; d’acord amb el recurs, es 

pot frenar la tornada de la tortura, 
es pot restablir i rellançar l’acord 
de govern amb Compromís i, so-
bretot, es pot garantir la seguretat 
de les paiportines i els paiportins, 
especialment, dels més joves. Crec 
que moltes mares i pares dormi-
rien més tranquils si l’alcaldessa 
atén a aquest recurs».
  L’Ajuntament té un termini de 30 

Sedaví va celebrar la Festa 
de Moros i Cristians 

Sedaví va celebrar la Festa de 
Moros i Cristians 2022 amb 
una sèrie d’actes i en els que 

van prendre part la Junta Festera i 
les cinc comparses del municipi: 
les mores Filà Mossàrabs i Filà Al-
moràvides i les cristianes Ordre de 
Cavallers Templaris de Beniçidavi, 
Contrabandistes i Cides.
  La festa es va iniciar amb la tradi-
cional Entrà de Bandes i la signa-
tura dels capitans i les bandereres 
en el Llibre d’Or de la Cultura que 
es va celebrar en el Saló de Plens 
de l’Ajuntament. Un dels actes des-
tacats va ser  l’Assentament Moro i 
ja en la matinada, la Retreta amb 
les disfresses dels components de 
les cinc comparses, que van recó-
rrer els carrers del municipi per a 
finalitzar amb una altra discomó-
vil que va abarrotar la plaça. El dis-
sabte va tindre lloc l’acte més vis-
tós de la festa amb la desfilada de 
les comparses acompanyades per 
les seues bandes de música. Ordre 
de Cavallers Templaris de Beniçi-
davi, Cides i Contrabandistes, amb 
el capità cristià Jesús Rodriguez i 
la seua banderera Carolina Rodri-
guez-Borlado, van tancar la desfi-
lada dels creuats. D’altra banda la 
Filà Almoràvits i la Filà Mossàrabs 
amb el capità moro José Ramon 

Pérez i la seua banderera Paula 
Nieto van ser els protagonistes del 
bàndol de la mitja lluna.
  Finalment el diumenge, després 
de la desfilada que va tindre lloc 
al migdia pels carrers de Seda-
ví, en la vesprada es va celebrar 
l’ambaixada cristiana en la que el 
capità Jesús Rodriguez prenia fi-
nalment el castell després d’una 
acarnissada lluita entre els re-
presentants de tots dos bàndols, 
concloent la festa amb una nova 
desfilada i la ja tradicional Rodà de 
Banderes tant a l’església, davant 
la imatge del patró del municipi, 
Sant Torquat, com posteriorment 
en la Pç. d’en Jaume I, pels mem-
bres de les cinc comparses, capi-
tans i bandereres.

Agraïment
L’Ajuntament de Sedaví vol agrair 
als bàndols moro i cristià i a la Jun-
ta Festera la seua implicació que 
no va desmeréixer a les anteriors 
edicions de la festa i també posarà 
el seu granet d’arena per a enaltir-
la, després d’anunciar en el pregó i 
en l’acte de presentació de càrrecs, 
que sol·licitarà a la Generalitat Va-
lenciana la seua catalogació com 
Festa d’Interés Turístic de la Co-
munitat Valenciana

PARTICIPAREN LES COMPARSES I LA JUNTA FESTERA

Ordre de Cavallers Templaris de Beniçidavi Capitanes i Abanderades en l’altar de Sant Torquat

Filà Mossàrabs Filà Almoràvides

ContrabandistesCides

dies per a donar resposta a l’escrit, 
que suposa l’últim pas de la via ad-
ministrativa per a frenar la tornada 
de la tortura animal als carrers de 
Paiporta.

PSPV-PSOE
El Grup Municipal Socialista man-
té la seua postura de “tranquil·litat” 
i “total confiança en el compliment 
al 100% de la legalitat” pel que fa a 
la signatura del decret que conce-
deix l’ocupació de la via pública per 
a la realització d’un esdeveniment 
de bous al carrer a una associació 
local.
 El portaveu socialista, Vicent Cís-
car ha insistit en la “legalitat” i 
“correcció” de l’expedient, al ma-
teix temps que ha tornat a insistir 
en el compliment amb el pacte de 
govern signat amb Compromís en 
2019. “Ha quedat manifestament 
clar que no s’ha vulnerat cap punt 
del pacte; ni es contravé la Llei de 
Benestar Animal ni es trenca cap 
acord”. 
  Els socialistes insisteixen en el fet 
que aquest tema no té recorregut. 
«Compromís està fabricant una 
polèmica i una crisi fictícia. El que 
s’adverteix amb els seus actes és 
una falta de respecte cap a la figura 
de l’alcaldessa, Maribel Albalat».
 El PSPV-PSOE de Paiporta consi-
dera «intolerable» aquesta actitud i 
exigeix el mateix respecte a la figu-
ra de l’alcaldessa que quan osten-
tava el càrrec Isabel Martí.

Pep Val, portaveu de Compromís Maribel Albalat, alcaldessa del PSPV-PSOE
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Paiporta presenta un pla 
d’inversions de 3,2 milions d’euros

EL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST REFLEXA UN ROMANENT 
DE TRESORERIA DE 14 MILIONS

La Regidoria d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Paipor-
ta elevarà al pròxim ple 

municipal una modificació de 
crèdit que permetrà abordar 
un pla d’inversions per a 2022 
que s’elevarà fins als 3,2 milions 
d’euros. Entre les actuacions 
previstes hi ha millores en in-
fraestructures, ampliació de zo-
nes verdes, actuacions clau en 
la lluita contra el canvi climàtic i 
l’increment del patrimoni muni-
cipal per a millorar els serveis a la 

ciutadania.
Aquesta modificació de crèdit, 
que inicialment és de 2,7 milions 
però s’ampliarà en 538.000 més 
en breu, és fruit dels bons resul-
tats en la liquidació del pressu-
post de 2021, que ha donat un re-
sultat de 14 milions de romanent 
positiu de tresoreria. 
  El regidor d’Hisenda i Adminis-
tració General de Paiporta, Pep 
Val, ha expressat la seua satis-
facció «amb la gestió econòmica 
realitzada, que ens permet any 
rere any abordar inversions en lí-
nia amb les prioritats marcades a 

l’inici de la legislatura, i que són 
les que necessita l’Ajuntament 
per a millorar serveis a la ciutada-
nia i infraestructures essencials».

Pago a proveïdors
Per a Val, «la serietat, el rigor, la 
transparència i el treball diari de 
totes les àrees en conjunt perme-
ten pagar a proveïdors en menys 
de 10 dies, realitzar concursos 
públics amb competència real 
entre empreses que abarateixen 
les licitacions i, sense augmentar 
impostos des de 2015, continuar 
millorant l’estat dels comptes pú-
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Pep Val, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Paiporta

blics en benefici de totes i tots».
  Així, entre les inversions pre-
vistes en aquest pla està la refor-
ma de l’emblemàtica plaça de 
l’Església de Sant Jordi, que as-
cendeix a 250.000 euros en una 
actuació plurianual, la compra de 
vivenda social per 100.000 euros, 
inversions en energia solar foto-
voltaica al CEIP Lluís Vives i el 
mercat municipal per 70.000 eu-
ros, la millora de la mobilitat en 
l’entorn de la plaça Senyera per 
600.000 euros, la construcció de 
la via ciclopeatonal de connexió 
amb Catarroja per 105.000 euros 
i l’adquisició d’una casa històrica 
al carrer Sant Jordi per a ampliar 
dependències municipals per 
500.000 euros. 

CEIP Lluís Vives
A més, es pagarà l’expropiació de 
terreny pendent al CEIP Lluís Vi-
ves per 540.000 euros, s’asfaltaran 
carrers per 110.000 euros, es re-
formaran diferents dependències 
municipals amb actuacions que 
sumen 235.000 euros, i es cons-
truiran nous nínxols al cementeri 
Nou, en una intervenció que as-
cendeix a 100.000 euros. 
  En una pròxima modificació 
de crèdit d’uns 530.000 euros 
s’inclourà també la construcció 
de la zona verda del carrer Silla, 
que ocuparà 4.000 metres qua-
drats a la zona Sud de la localitat.
  Aquestes inversions, en paraules 
del regidor d’Hisenda, Pep Val, 
«solucionen una part de les ne-
cessitats detectades pel govern 
per a millorar els serveis que ofe-
reix l’Ajuntament, i impacten de 
manera positiva en el dia a dia de 
les paiportines i els paiportins». 

PAIPORTA

El Museu de la Rajoleria de 
Paiporta ha programat per als 
pròxims dies un taller perquè 
xiquets i xiquetes de la població 
coneguen el procés d’elaboració 
de rajoles. 
  D’aquesta manera, es pretén 
que la població escolar siga 
conscient de la importància que 
va tindre dècades enrere la loca-
litat com a pol industrial, a més 
d’acostar-se a la funció original 
d’aquest espai cultural, anterior-
ment fàbrica de teules i rajoles El 
Pilar.
  Prèviament, xiquets i xiquetes 
han visitat l’exposició perma-
nent del Museu, situada en els 
antics forns Hoffmann d’aquesta 
antiga fàbrica, per conéixer al-
gunes de les peces que confor-
men la col·lecció del Museu re-
lacionades amb el treball de fer 
rajoles. 
 Així mateix, el Museu també va 
acullir fins al pròxim 18 de maig 
una sèrie de tallers escolars per 
aprendre a fer paper artesà, en-
dinsant a menuts i menudes en 
la elaboració manual d’aquest 
antic invent.

ELS XICOTETS DE PAIPORTA 
ES CONVERTEIXEN EN 
RAJOLERS PER UN DIA

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.
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NOU PARC

L’Ajuntament de Torrent ha 
obert un nou parc infantil 
en la plaça de la Hera, amb el 

propòsit que els xiquets i les xique-
tes que habiten en la zona tinguen 
habilitat un espai més ben adequat 
i amb elements totalment renovats, 
de manera que puguen jugar i gau-
dir el màxim possible amb aquest 
espai en el seu temps d’oci.

OBERT EL NOU PARC INFANTIL 
A LA PLAÇA DE L’ERA A 
TORRENT

IDEA’t impulsa dos cursos 
formatius per a millorar la 
empleabilitat

Els cursos ofereixen formació 
específica per a poder exer-
cir el treball de transportista 

de mercaderies i el d’auxiliar de 
magatzem
  L’Ajuntament de Torrent, a tra-
vés de l’empresa municipal 
IDEA’t, segueix amb la seua línia 
de promoció de l’ocupació amb 
l’organització de dos cursos for-
matius gratuïts, orientats al des-
envolupament de capacitats espe-
cífiques per a l’acompliment del 
treball de transportista de merca-
deries i d’auxiliar de magatzem.
  Així, el curs CAP inicial + ADR bà-
sic i cisternes tindrà una duració 
de 140 hores, i donarà principi el 

pròxim dia 9 de maig, en horari de 
9h a 14:15h de dilluns a divendres. 
Les sol·licituds podran presentar-
se fins al 25 d’abril i els únics requi-
sits són: estar en desocupació, em-
padronat a Torrent i tenir el permís 
de conduir en vigor.
  Per la seua banda, el curs 
d’auxiliar de magatzem tindrà una 
duració de 150 hores,  incloent 
pràctiques no laborals. Aquesta 
formació es dirigeix prioritària-
ment a dones desocupades que 
estiguen empadronades a Torrent, 
i tindrà lloc del 9 de maig al 24 de 
juny de 2022, en horari de matins 
de dilluns a divendres. Així mateix, 
les sol·licituds podran ser presen-
tades fins al pròxim 26 d’abril.
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Torrent celebra la I Fira de 
Formació Professional i Formació 
per a l’Ocupació
LA PLAÇA DE LA UNIÓ MUSICAL HA ACOLLIT LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA INICIATIVA

La plaça de la Unió Musical 
de Torrent va acollir la cele-
bració de la I Fira de Forma-

ció Professional i Formació per a 
l’Ocupació, una pionera iniciativa 
organitzada per l’Ajuntament de 
Torrent amb l’objectiu de visibilit-
zar i promocionar l’oferta de for-
mació professional i de formació 
per a l’ús dels centres i entitats de 
la ciutat, que tenen com a finalitat 
millorar l’ocupabilitat de la ciuta-
dania i respondre a les necessitats 
del mercat laboral. 
  “Estem molt contents pel gran 
acolliment que ha tingut la inicia-
tiva entre la població, ja que ha si-

gut tot un èxit de participació en la 
seua primera edició”, afirma la re-
gidora de Joventut de la població, 
Marina Olivares. 
  D’altra banda, l’edil responsable 
de l’àrea d’Educació, Patricia Sáez, 
destaca “l’extensa oferta formativa 
que ofereixen aquests centres, ja 
que compten amb una programa-
ció que abasta una gran quantitat 
de branques i eixides professio-
nals”.
  Així, en aquesta primera edició 
han participat els instituts de se-
cundària públics de la Marxadella, 
Tirant lo Blanc, Serra Perenxisa 
i Ves-los e Vents, a més del cen-
tre concertat Mare Sacramento; 
d’altra banda, també s’ha comptat 

amb la presència de les organitza-
cions Beta Formació, la Fundació 
María Auxiliadora, la Fundació 
Amigó o Rude. Els llocs informa-
tius d’aquestes entitats han estat 
orientats a desenvolupar les més 
de 60 titulacions formatives que 
ofereix la ciutat, corresponents a 
12 famílies i àmbits professionals, 
que es divideixen en: activitats fí-
siques i esportives, administració 
i gestió, electricitat i electrònica, 
hostaleria i turisme, comerç i màr-
queting, electricitat i electrònica, 
imatge persona, imatge i so, trans-
port i manteniment de vehicles, 
tèxtil, serveis socioculturals i a la 
comunitat, sanitat i informàtica i 
comunicacions.

Redacció

L’Oficina al Consumidor de Torrent 
retorna a la ciutadania 22.000 euros 
amb les seues reclamacions

LL’Oficina Municipal 
d’Informació al Consu-
midor (OMIC) de Torrent 

ha fet pública la seua memòria 
anual d’activitats corresponent 
a l’exercici 2021, on es detallen 
les accions realitzades pel depar-
tament durant aquest període 
de temps i les dades derivades 
d’aquest treball. Així, l’OMIC va 
rebre en 2021 un total de 1322 re-
clamacions dels usuaris, que con-
templen, entre altres, les relacio-
nades amb telefonia, al·legacions 
i instàncies generals, energia, 
bancs i financeres o grans super-
fícies. A través de la intervenció 
d’aquest òrgan, els usuaris han 

obtingut devolucions per un im-
port que ascendeix a 22.132’84 
euros. 
  “Treballem per a reivindicar 
i defensar els drets bàsics dels 
torrentinos i torrentinas com a 
consumidors”, destaca el regidor 
de Consum, Toni Nebot, qui ex-
plica que “l’Oficina ofereix ajuda i 
orientació de manera gratuïta, de 
manera que qualsevol pot accedir 
als seus serveis”.
 Així mateix, cal destacar que 
l’OMIC ha estat atenent per te-
lèfon els dilluns i dimecres, intro-
duint a poc a poc la presencialitat 
de les atencions, tant per als habi-
tants de Torrent com d’altres po-
blacions pròximes que no dispo-
sen d’oficina del consumir. A més, 

també s’ha prestat servei a les per-
sones majors que tenen dificultats 
per a accedir a l’administració 
electrònica. 

Redacción

 DOS CURSOS FORMATIUS GRATUÏTS

L’OMIC HA PRESENTAT LA MEMÒRIA ANUAL DEL 2021, ANY EN QUÈ VA REBRE 
1.322 RECLAMACIONS

Molta participació a la I Fira de FP

Ajuntamen de Torrent

Els nous agents canins de 
la Policia Local de Torrent 
participen en una vintena 
de casos

Des de la seua recent incor-
poració a la Policia Local 
de Torrent, els nous mem-

bres de la Unitat Canina, Hakan 
i Konan, han intervingut en més 
d’una vintena de casos relacio-
nats amb la detecció de drogues, 
fruit d’una estratègia de vigilància 
dinàmica dels carrers i controls 
establits en punts clau de la ciu-
tat. Així mateix, la Unitat Canina 
també està participant en un pro-

grama de visites als col·legis de 
Torrent, que tenen com a objec-
tiu previndre als més joves sobre 
el consum de drogues.  “El bon 
acompliment dels nous agents ca-
nins, facilitarà el treball a la resta 
de membres de la Policia Local, a 
més d’implementar nous mètodes 
en la detecció de casos. De mane-
ra que Torrent siga un municipi 
assetge més segur per a la ciuta-
dania”, manifesta la regidora de 
Seguretat, Inma Amat.

Redacció

Hakan i Konan, unitat canina de la Policia de Torrent
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LA PLAZA MAYOR ACOGERÁ DE NUEVO ESTA CITA 
GASTRONÓMICA

Nueva edición de 
‘Degustació de cultures’

El próximo sábado 21 de 
mayo, Día Mundial de la 
Diversidad Cultural, se cele-

brará en la plaza Mayor la 3ª edi-
ción de ‘Degustació de cultures’, la 
cita gastronómica que combina las 
tradiciones culinarias de las dife-
rentes asociaciones culturales de 
Torrent. 
   La jornada se iniciará a las 11h 
con la animación infantil ‘el Joc 
d l’Oca torrentna’ a cargo de Cu-
curucú Teatre; a continuación, a 
partir de las 12:30h, tendrá lugar la 
degustación de platos regionales 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y la Comunidad Va-
lenciana. 
  “Estamos muy contentos de po-
der volver a celebrar esta iniciativa 
después de dos años, ya que nos 
permite poner en valor y dar vi-
sibilidad a las diferentes culturas 

regionales que integran Torrent, 
las cuales están muy arraigadas en 
nuestra ciudad y conforman nues-
tra identidad como torrentinos y 
torrentinas”, destaca la concejala 
de Cultura, Susi Ferrer. 
  Así, el público podrá disfrutar de 
una gran variedad de recetas de 
la mano de la Asociación Cultu-
ral Castilla-La Mancha, el Centro 
Cultural El Quijote, la Asociación 
de amigos de la Cultura Andaluza 
y la Asociación Unión Extremeña. 
Asimismo, también colaborará 
repartiendo paella la Asociación 
Provincial de Amas de Casa y Con-
sumidores Tyrius de Torrent. 
  Además, durante la celebración 
de ‘Degustació de cultures’, la To-
rre permanecerá abierta a las vi-
sitas, de manera que el público 
pueda acceder de primera mano a 
los secretos que guarda el icónico 
monumento torrentino. 

Redacció

L’HORT DE TRÈNOR ACOGIÓ LA ENTREGA DEL 
GALARDÓN, CONCEDIDO POR EL CONSELL AGRARI

Paco Gozalvo recibe el 
premio Llaurador de 

l’Any de Torrent 

El pasado viernes 13 de mayo, 
Día de San Isidro Labrador, 
l’Hort de Trènor acogió la 

entrega del galardón ‘Llaurador de 
l’Any 2022’, la distinción concedida 
por el Consell Agrari Municipal 
para reconocer la labor y el sacri-

ficio de las personas que han de-
dicado su vida al mundo agrario, 
que en esta edición recayó en el 
torrentino Francisco Javier Gozal-
vo Planells.
  En el acto, que tuvo lugar des-
pués de la misa en honor al san-
to celebrada en la parroquia de 

Redacció

Paco Gozalvo durante la entrega del premio

Monte-Sión, estuvieron presentes 
el alcalde Jesús Ros y otros miem-
bros de la Corporación Municipal, 
quienes acompañaron a los fami-
liares y amigos de Francisco Javier 
durante el evento. Uno de los mo-
mentos más emotivos llegó con la 
proyección del video en homenaje 
al agricultor, donde su mujer, Pilar 
Forment, y sus cuatro hijos y cinco 
nietos, repasaban su trayectoria y 
los acontecimientos que marcaron 
su vida. 
  Asimismo, alcalde Jesús Ros de-
dicó unas palabras al protagonista 
de la velada, destacando “el com-
promiso, el esfuerzo y la dedica-
ción de Paco, valores que le han 
hecho ganarse el reconocimiento 
y la admiración de la ciudad de 
Torrent”. 
  Francisco Javier, o Paco, como le 
conocen sus más allegados, tiene 
79 años y desciende una familia 
de más de cinco generaciones de 
agricultores de Torrent, los ‘Puchi-
chi’, por lo que conoce el ámbito 
agrario del municipio práctica-
mente desde que nació. 
  Actualmente, Paco continúa visi-
tando su campo a diario y se sube 
al tractor “cuando se puede”, ex-
plica, al mismo tiempo que vende 
su género en el pequeño comercio 
que posee en la calle Ermita de To-
rrent.
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L’Ajuntament de Paterna, a través 
de l’Agència de Col·locació de la 
ciutat, reprén el Club d’Ús de ma-
nera presencial amb motiu de la 
seua VII edició.
  Aquest curs, que es realitzarà des 
de l’11 de maig fins a 29 de juny, té 
com a objectiu facilitar la inserció 
laboral entre les persones desocu-
pades del municipi.
  El Tinent Alcalde de l’àrea 
d’Ocupació, Julio Fernández, 
ha destacat que “aquesta inicia-
tiva ha aconseguit un alt índex 
d’ocupabilitat en edicions passa-
des gràcies a les eines que apor-
ta a les persones participants en 
la seua cerca laboral o a l’hora 
d’afrontar una entrevista”.
  En aquesta nova convocatòria 
les sessions es dedicaran a qües-
tions com el currículum, la carta 
de presentació, les xarxes socials, 
l’entrevista de treball, les habili-
tats socials o l’autoocupació, entre 
altres. A més dels tallers grupals 
també es duran a terme forma-
cions individualitzades per a ca-
dascuna de les persones partici-
pants.
  Tal com ha destacat el Tinent Al-
calde, Julio Fernández “es comp-
tarà també amb la participació 
d’empresaris i empresàries, així 
com persones expertes en orienta-
ció laboral o emprenedoria, per a 
aportar un punt de vista diferent i 
facilitar la cerca d’ocupació”.
  Durant aquesta edició, les ses-
sions se celebraran cada dimecres 
10 a 11:30h de manera presencial 
en el Centre Públic de Formació 
de Persones Adultes Paterna (an-
tiga EPA). Els requisits per a poder 
apuntar-se són: ser resident del 
municipi de Paterna, tindre co-
neixements d’informàtica a nivell 
usuari i disposar d’un compte de 
correu electrònic de Google.
  Les persones interessades podran 
inscriure’s fins al pròxim 9 de maig 
en la pàgina web de l’Agència de 
Col·locació de Paterna: paterna.
portalemp.com.

FORMACIÓ
PATERNA REPRÈN LA
PRESENCIALITAT DEL 
CLUB D’OCUPACIÓ PER A 
FOMENTAR LA INSERCIÓ 

L’Ajuntament de Paterna, 
a través de la regidoria 
d’Esports i la Fundació per a 

la promoció de l’Esport de Pater-
na (FUNDELP), va reunir més de 
700 persones en Kinépolis Paterna 
per a destacar i premiar els mèrits 
aconseguits per equips i esportis-
tes paterners durant 2019, 2020 i 
2021 en la XIII Gala de l’Esport.
  L’esdeveniment va reconéixer els 
èxits esportius aconseguits per 
prop de 300 esportistes locals en 
diferents disciplines i va tindre un 
reconeixement especial per a les 
escoles de l’esport adaptat a Pater-
na pel seu 25 aniversari, les selec-
cions femenines de la Unió Espor-
tiva Paterna, Nou Básquet Paterna 
i Club Voleibol Paterna Liceu per 
la seua contribució a la promoció 
de l’esport femení i a títol pòstum, 

parell l’atleta Santiago Manguán, 
Campió d’Espanya de la marató 
celebrada a Paterna fa 50 anys.
 L’Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo i el Tinent Alcalde 
de Cultura de l’Esforç i Modernit-
zació, José Manuel Mora van ser 
els encarregats de fer lliurament 
de les medalles als esportistes 
en una gala que va comptar amb 
l’assistència, entre altres convi-
dats, de personalitats del món de 
l’esport com Vicente Añó, presi-
dent de la Federació Espanyola 
d’Atletisme de la Comunitat Va-
lenciana, Quico Catalán, presi-
dent de Llevant UD, o Ángel Case-
ro, director de la Volta Ciclista a la 
Comunitat Valenciana.

Clubs esportius locals
Tampoc van voler perdre’s aques-
ta gala commemorativa els clubs 

esportius locals que han sigut pre-
sents al costat de representants 
dels Serveis Esportius Municipals 
de l’Ajuntament de Paterna i els 
patrons de FUNDELP. 
  Durant la seua intervenció, el pri-
mer edil va animar a tots els pre-
miats “a continuar lluitant per a 
continuar travessant metes i con-
quistant campionats i a continuar 
confiant en la pràctica esportiva, 
a la nostra ciutat i en els nostres 
clubs per a continuar fent de Pa-
tern bressol de grans esportistes. 
A través d’aquesta Gala de l’Esport 
homenatgem a totes aqueixes per-
sones, clubs i entitats que fan de 
Paterna una terra de campions i 
de valents; de persones que no es 
rendeixen; d’esportistes que acon-
segueixen títols i alcen trofeus”, va 
destacar el alcalde de la població 
Juan Antonio Sagredo.

L’ESDEVENIMENT VA REUNIR EN KINÉPOLIS PATERNA A MÉS DE 700 CONVIDATS 
PER A RECONÉIXER ELS MÈRITS ACONSEGUITS PER ENTITATS I ESPORTISTES 
PATERNERS DURANT 2019, 2020 I 2021

Paterna reconeix els mèrits de 
prop de 300 esportistes locals en la 
XIII Gala de l’Esport de Paterna

Redacción

Alcalde i tinent d’alcade junt a les jugadores del Club Voleivol Paterna Liceo 

El sistema de videovigilància 
de l’Ajuntament de Paterna, 
dotat de més de 300 càmeres 

repartides per tota el municipi, va 

permetre ahir a la Policia Local i 
Nacional de Paterna la localització 
i detenció a la ciutat de dos indivi-
dus que acabaven de perpetrar un 

EL SISTEMA VA ALERTAR ALS AGENTS DE L’ENTRADA
A LA CIUTAT DEL VEHICLE

Les càmeres de vigilància 
de Paterna permeten la 
detenció de dos atracadors 
a Manises

Redacción

L’Ajuntament de Paterna ha 
aprovat el Pla de Prevenció 
d’Addiccions per al període 2022-
2025, un projecte municipal que 
es basa en les línies estratègiques 
de la prevenció, entre la ciutada-
nia paternera, de les conductes 
addictives tant a substàncies com 
de comportaments o hàbits.
  Referent a això, el Tinent d’Alcalde 
de Protecció a les Persones, Parti-
cipació i Ocupació, Julio Fernán-
dez, ha indicat que “aquesta pla-
nificació se centra en la prevenció 
en els àmbits escolar, familiar, co-
munitari, així com en la prevenció 
selectiva”.
 Aquest programa, aprovat en 
l’últim ple ordinari, ha sigut ela-
borat per la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Addic-
tives (UPCCA) de l’Ajuntament 
de Paterna. Es tracta d’un servei 
especialitzat del consistori que 
s’encarrega de desenvolupar pro-
grames amb l’objectiu de reduir o 
evitar l’ús i abús de drogues, així 
com d’altres conductes addictives, 
alhora que promou hàbits de vida 
saludables.
  Per a poder elaborar el Pla de de 
Prevenció d’Addiccions de Pater-
na s’ha obtingut informació a tra-
vés de l’experiència de la UPCCA, 
així com dels resultats obtinguts 
de plans anteriors. D’altra banda, 
també s’ha realitzat una apro-
ximació a la situació actual dels 
consums de drogues, així com 
conductes d’ús o abús de tecnolo-
gies i jocs d’atzar.

Pla d’Igualtat
Així mateix, aquesta planificació 
es troba fortament vinculada a 
altres plans sectorials de Paterna 
com el Pla Municipal d’Igualtat de 
Dones i Homes o el Pla Municipal 
d’Infància i Adolescència. Tot això, 
al costat de les variables sociode-
mogràfiques que el consistori ha 
analitzat de manera prèvia, ha 
possibilitat desenvolupar aquest 
programa preventiu.
  Finalment, Julio Fernández, ha 
assenyalat que “factors com la 
desocupació, l’aïllament amb el 
qual lídia la població migrant o la 
pobresa poden resultar de risc per 
a alguns sectors de la ciutadania 
i per aquesta raó es duu a terme 
l’acció preventiva, adaptant-se a la 
circumstàncies de cada grup po-
blacional”.

PATERNA

PATERNA APROVA UN PLA DE 
PREVENCIÓ D’ADDICCIONS 
PER A 2022-2025

robatori amb violència en la loca-
litat veïna de Manises.
  Sobre les 19.30 hores d’ahir, els 
agents van tindre coneixement, 
gràcies al sistema de càmeres, de 
l’entrada al municipi del vehicle 
en el qual fugien els dos indivi-
dus que acabaven de perpetrar un 
atracament amb violència en un 
estanc de Manises.

Temps real
Immediatament, i gràcies a la 
ubicació exacta que anaven facili-
tant a temps real les càmeres, els 
agents van muntar dispositius de 
control en diferents punts de la 
població, sent finalment els atra-
cadors interceptats al carrer Ciutat 
de Lliria, on van ser detinguts pels 
efectius policials, frustrant un pos-
sible nou robatori i llocs a disposi-
ció judicial.
 La Tinenta Alcalde de Segure-
tat, Núria Campos ha destacat 
“l’enorme utilitat que aquestes 
cambres estan tenint per a fer 
de Paterna una ciutat cada vega-
da més segura, contribuint amb 
imatges a temps real a la ràpida i 
efectiva actuació policial quan és 
necessari”.

L’Ajuntament de Paterna, en 
col·laboració amb la Fundació 
Radio ECCA, ha posat a la dis-
posició de les persones que par-
len ucraïnés i rus un curs gratuït 
d’espanyol. El regidor d’Atenció 
a la Infància i Educació, David 
Fortea, ha assenyalat que “aquest 
curs - que està disponible tant per 
a entitats com particulars que el 
necessiten - és una eina pràctica 
i funcional perquè les persones 
parlants de llengua ucraïnesa o 
russa (les dues llengües habituals 
a Ucraïna) puguen aprendre el 
més essencial de l’idioma”

CURS GRATUÏT D’ESPANYOL 
PER A PERSONES UCRAÏNESES

FORMACIÓ
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Paterna celebra la 
Gran Nit del Comerç

L’Ajuntament de Paterna ce-
lebrarà dissabte que ve 21 de 
maig la gala de la Gran Nit 

del Comerç. 
   L’esdeveniment tindrà lloc a les 
21:30h en l’amfiteatre de la Cova 
Gran amb la temàtica Un viatge 
màgic pel passat, present i futur 
del comerç a Paterna.
  El regidor de Comerç de Proximi-
tat, Fernando Carrión ha assenya-
lat que “aquesta iniciativa permet 
donar a conéixer els establiments 
del municipi i posar en valor el tre-
ball que hi ha darrere de totes les 
botigues i negocis”.
  L’esdeveniment comptarà amb la 

participació de 25 comerços dife-
rents de la ciutat, que desfilaran 
per a promocionar els seus arti-
cles. 
  Des de botigues de moda, centres 
d’estètica o perfumeries fins a im-
mobiliàries, papereries o llibreries 
seran els negocis que passaran 
per l’escenari amb els viatges en el 
temps com a fil conductor.
 El consistori de Paterna ha orga-
nitzat l’acte per a donar a conéixer 
els productes i serveis locals que 
s’ofereixen des dels prop de 700 
establiments de proximitat amb 
els quals compta la població de 
Paterna.

SERÀ EN L’ANFITEATRE DE LA COVA GRAN

Imatge de la festa

ES VAN REPARTIR MÉS DE 2.000 RACIONS GRATUÏTES DE PAELLA I MÉS DE 900 
REGALS ENTRE ELS 4.000 XIQUETS QUE VAN PARTICIPAR

Gran afluència en la festa del Dia 
de les Famílies a Paterna

La primera edició del Dia de 
les Famílies en el Parc Cen-
tral de Paterna va congregar 

a milers de famílies que van gau-

dir d’una jornada d’activitats per 
a tots els públics, espectacles jocs, 
tallers i música.
  Des de les 11.00 del matí a les 
19.00 de la vesprada, el Parc Cen-

Redacción tral es va convertir en un punt de 
trobada per a totes les famílies. 
Durant l’esdeveniment, organit-
zat per l’Ajuntament de Paterna i 
l’empresa Gestió i Serveis de Pa-
terna, es van repartir més de 2.000 
racions gratuïtes de paella.
  L’Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, va aprofitar l’ocasió 
per a agrair “el gran acolliment per 
part de les famílies, que recolza 
la nostra idea de convertir aquest 
Dia de les Famílies en una cita 
anual, per a reconéixer el valor de 
la unitat familiar i agrair el seu pa-
per en la societat”.
  Així, les famílies van participar 
activament en totes les propostes 
de tallers gratuïts. Els i les més xi-
cotetes de Paterna van demostrar 
els seus dots creatius a través del 
grafitti i l’arquitectura, el seu amor 
per la naturalesa en el taller de 
cura de mascotes i en el d’insectes 
o les seues habilitats esportives 
en el rocòdrom, skate i la pista de 
bàsquet. També van aprendre so-
bre les nostres festes i tradicions, 
en el Taller de la Cordà.
  En total, es van repartir més de 
900 regals a xiquets i xiquetes que 
van participar en els tallers i van 
aconseguir emplenar les seues 
cartilles d’encunys. Les famílies 
que més van participar van entrar 
en el sorteig de regals com una bici 
infantil, una bicicleta per a adult, 
un patinet elèctric i una taula de 
skate.
  Entre totes les activitats, va desta-
car la Festa d’Aniversari, una gran 
carpa decorada amb globus i ban-
deroles en la qual tots els xiquets 
i xiquetes de Paterna que no van 
poder celebrar els seus aniversaris 
durant el confinament van conéi-
xer als seus personatges favorits i 
van aconseguir un diploma que 
acreditava el seu comportament 
exemplar durant el període de res-
triccions.
  “Aquesta gran festa d’aniversari 
és un reconeixement a l’actitud 
de la infància de Paterna durant la 
pandèmia, a més, compleix amb 
la promesa que, des de l’executiu 
socialista, vam fer a tots els xiquets 
durant el confinament”, va decla-
rar el primer edil. La jornada va 
estar amenitzada amb l’espectacle 
Gira Barris, l’actuació d’una xaran-
ga o exhibicions de dansa. 
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Un any més, Espanya és el 
país amb major nombre 
de Banderes Blaves en el 

món. Espanya és líder en Banderes 
Blaves per a platges, seguit de Grè-
cia i Turquia (el 15% de les platges 
amb Bandera Blava del món estan 
a Espanya); i és el tercer país en 
Banderes Blaves per a ports espor-

tius, darrere d’Holanda i França.
  Pel que respecta a les platges del 
litoral de la comarca, han aconse-
guit bandera blava la platja Nord 
de La Pobla de Farnals i la platja de 
Puçol.
  Per a aconseguir la bandera bla-
va, cada ajuntament ha de fer un 
treball previ d’ adecuació dels seus 
serveis i presentar una candidatu-

ra. A partir d’ése moment, la Con-
selleria realitza els anàlisis de la 
qualitat de l’aigua en totes les plat-
ges valencianes.
Paral·lelament, un jurat nacio-
nal estudia cadascuna de les 
sol·licituds. A més, es realitzen 
visites i exàmens de cada platja 
candidata, sense la presència dels 
sol·licitants i sense un calendari 

L’11 DE MAIG, LA FUNDACIÓ D’EDUCACIÓ AMBIENTAL HA FET PÚBLICA LA 
LLISTA DE BANDERES BLAVES A NIVELL MUNDIAL PER AL 2022 

Puçol i La Pobla de Farnals tornen 
a aconseguir la bandera blava

S. Tormo

La Biblioteca Municipal de La Pobla 
de Farnals, a través de la regidoria de 
Cultura, va celebrar la seua Festa del 
Llibre del 28 d’abril al 7 de maig. Es 
tracta d’una iniciativa que comme-
mora el Dia del Llibre i pretén pro-
moure i dinamitzar la lectura tant 
entre el públic adult com en l’infantil 
i juvenil. “Hem volgut programar ac-
tes dirigits a tots els públics, perquè la 
passió pels llibres no entén d’edats”, 
ha explicat la regidora de Cultura, 
Mª Dolors Fontestad, qui afirma que 
l’acollida esta sent “molt positiva, 
amb una gran participació de veïns i 
veïnes”.  Els actes començaren el pas-
sat dijous, 28 d’abril, amb un encon-

Amb la finalitat de dur a ter-
me el control de plagues 
d’insectes i rosegadors que 

proliferen amb l’arribada de les 
altes temperatures, l’Ajuntament 
de la Pobla de Farnals a través 
de la Regidoria de Mediambient, 
Transports, Energia, Indústria i 
Serveis, ha posat en marxa   aquest 
mes de maig la campanya de des-
ratització i desinsectació en tota la 
xarxa de sanejament públic.
  Aquests tractaments són duts a 
terme per l’empresa NC Plagues, 
adjudicatària del contracte i que 
compta amb una dilatada expe-
riència en aquesta mena de tre-
balls en municipis de característi-
ques similars a les de la Pobla de 
Farnals.
  Els treballs s’han iniciat en la 
zona de platja i es conclouran amb 
les actuacions en el nucli urbà del 
poble, sent aquesta la primera 
actuació de les quatre programa-
des durant l’any i que formen part 
del pla integrat de plagues que ha 
dissenyat NC plagues per a mini-
mitzar les molèsties que generen 
als veïns i veïnes, la presència de 
rosegadors i panderoles en el seu 
entorn.
  “Des de l’equip de govern, amb 
l’alcalde Enric Palanca al capda-

vant, continuem tenint com a ob-
jectiu millorar la vida dels veïns i 
visitants de la Pobla de Farnals i 
continuem treballant amb previ-
sió davant l’aparició de possibles 
plagues al llarg de l’any i espe-
cialment amb l’arribada del bon 
temps a la primavera  i estiu.”, ha 
manifestat María Luisa Aragó re-
gidora responsable de les  àrees de 
Medi ambient, Transports, Ener-
gia, Indústria i Serveis.

Juliol
En aquest primer tractament 
de xoc de desratització i amb 
l’objectiu posat a disminuir dràsti-
cament en un curt espai de temps 
la població de rosegadors en la 
xarxa de sanejament, s’han em-
prat biocides de tercera generació, 
en blocs parafinats amb alta resis-
tència a les condicions ambientals 
adverses del clavegueram. Aquest 
rodenticida provoca la mort dels 
rosegadors, en un termini màxim 
de tres dies amb una sola ingesta 
de dos grams.
  La pròxima actuació a gran esca-
la programada tindrà lloc el mes 
de juliol, podent dur a terme ac-
tuacions localitzades de reforç, a 
conseqüència de possibles avisos 
ciutadans.

El pasado fin de semana las alum-
nas de Esdanza del club deportivo 
de La Pobla de Farnals participa-
ron en la final nacional del con-
curso C.N.D España (Tarragona) 
obteniendo muy buenos resulta-
dos y pasando a la final interna-
cional que se celebrará en Luxem-
burgo.

LA POBLA DE FARNALS
ESDANZA PASA A LA FINAL 
INTERNACIONAL

L’Ajuntament de la Pobla 
de Farnals posa en marxa 
la campanya de control de 
plagues

FESTA DEL LLIBRE 2022

definit. Tot això amb la condició 
de garantir la imparcialitat. Final-
ment, els informes passen al jurat 
internacional, que és el que con-
cedeix les banderas blaves.
  El que més prima és la qualitat 
de l’aigua per a obtindre la ban-
dera blava, encara que també hi 
ha altres paràmetres que cuidar i 
que ajuden no sols per a este dis-
tintiu, sinó també per a uns altres 
com la Q de Qualitat Turística (que 
concedix l’Institut per a la Qualitat 
Turística Espanyola) o el segell 
Qualitur (de la Generalitat Valen-
ciana).
  L’alcalde de La Pobla de Farnals, 
Enric Palanca, ha explicat que 
“un any més, les nostres platges 
comencen a rebre guardons i 
certificats de qualitat turística. La 
Platja Nord obté la Bandera Blava 
i previsiblement obtindrem mol-
tes altres certificacions de turisme 
de qualitat”, l’alcalde ha destacat la 
importància d’aquests premis per 
a atraure a visitants a la població.
 Per la seua part, l’alcaldessa de 
Puçol, explica que “l’Ajuntament 
de Puçol va implantar el sistema 
de gestió integral de la platja fa uns 
anys, amb la finalitat de millorar 
tant a nivell de serveis com de ges-
tió mediambiental la nostra platja. 
A més, es revisen i auditen tots 
els paràmetres de medi ambient, 
qualitat turística i accessibilitat”.

Platja Nord de La Pobla de Farnals

tre literari del Club de Lectura local 
amb Rosa Montero, en la Fira del Lli-
bre de València. Les assistents pogue-
ren conversar i intercanviar opinions 
amb l’escriptora sobre el seu últim lli-
bre, “El peligro de estar Cuerda”, obra 
que varen treballar prèviament en el 

Club.  També l’alumnat de 6é de Pri-
mària del CEIP Cervantes va disfrutar 
d’una sessió de contes amb Eugenia 
Manzanera, titulat “Tirando del hilo”. 
A més, la Casa de la Cultura va acollir 
per la nit el VI Cicle de Contacontes 
per a Adults.
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Els 2.500 participants estan 
convocats en la novena 
edició de la 10K Albora-

ya contra el Cáncer, una carrera 
única dins de l’escenari esportiu 
valencià que torna després de 
dos anys d’absència per la pan-
dèmia. La iniciativa esportiva i 
solidària, organitzada per la regi-
doria d’Esports de Zeudy Estal de 
l’Ajuntament d’Alboraia, la Junta 
Local contra el Càncer d’Alboraia, 
Socarrat Estudi Creatiu, Xufarun-
ners i Carreras Populares, es durà 
a terme el 25 de juny a les 20.00 
hores junt a la Ciutat de l’Esport 
(c/ Maestro Serrano).
  Si bé l’organització aprofundirà 
en els detalls de la carrera en 
un acte de presentació oficial el 
pròxim 14 de juny, a les 19.00 ho-
res a l’Auditori Municipal, la 10K 
Alboraya contra el Cáncer tornarà 
a reunir els seus principals atrac-
tius en aquesta edició: un circuit 
homologat per la Reial Federació 
Espanyola d’Atletisme, un reco-
rregut que passarà pel nucli urbà, 

l’horta i la mar i un complet equi-
pament i avituallament. Com a 
principal novetat, per primera ve-
gada la carrera forma part del cir-
cuit Runcancer València 2022.
  D’aquesta manera, la jornada 
oferirà servei de vestuari, vestua-
ris i dutxes en les instal·lacions de 
la Ciutat de l’Esport (c/ Sant Isidre 
Labrador, s/n), animació, un dis-
positiu de seguretat de la Policia 
Local d’Alboraia i Protecció Civil 
i dos punts d’avituallament: en 
el quilòmetre 5 i en la meta final, 
moment de recompensa en el que 
les persones participants gaudiran 
d’aigua, fruita i orxata amb fartons.
 La recaptació anirà destinada, 
com sempre, a la Junta Local con-
tra el Càncer d’Alboraia amb la 
finalitat de contribuir en la inves-
tigació sobre la malaltia.

‘Horchata Party’ 
Un dia abans de la carrera, 
l’organització durà a terme la fa-
mosa ‘Horchata Party’, el tradi-
cional esdeveniment en el qual 

s’aprofita la recollida de dorsals 
per a realitzar activitats també per 
als xiquets i xiquetes “amb la fina-
litat d’inculcar-los valors d’un oci 
segur i una vida sana”, assenyala 
l’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría. 
  D’aquesta manera, a partir de 
les 18.00 hores hi haurà diferents 
estands dels col·laboradors, una 
masterclass de zumba i pintaca-
res. A més, estarà habilitat un punt 
solidari d’orxata i fartons Polo, la 
recaptació de la qual també anirà 
destinada a la lluita contra el càn-
cer.
  L’eix central el protagonitzarà 
la Mini10K no competitiva, en 
el camp de futbol municipal. Es 
tracta de diferents carreres se-
gons l’edat dels xiquets i xiquetes 
participants, que portaran el dor-
sal 1 per 3 euros, preu destinat a 
la Junta Local contra el Càncer 
d’Alboraia. Aquelles persones que 
s’apunten abans del 19 de juny, 
tindran el dorsal personalitzat 
amb el seu nom.

LA CARRERA SE CELEBRARÀ EL 25 DE JUNY A LES 20.00H EN LA CIUTAT DE 
L’ESPORT I INCLOU LA TRADICIONAL ‘HORCHATA PARTY’ PER A MENORS D’EDAT 

EL DIA ANTERIOR

Torna la 10K Alboraya 
contra el Cáncer 

Alboraia es prepara per a la 9a 
Ruta de la Tapa i el concurs a la 
Millor Tapa 2022

La Ruta de la Tapa es celebrarà 
el segon cap de setmana de 
juny a Alboraia. El primer dia, 

serà el torn dels locals hostalers de 
Port Saplaya, mentre que l’11 i 12 
de juny la Ruta de la Tapa arribarà 
al centre històric d’Alboraia, i a La 
Patacona. “Alboraia km 0” és el 
lema d’aquesta Ruta de la Tapa, ja 
que totes les tapes hauran de con-
tindre almenys un producte de qui-
lòmetre 0 o de proximitat.
   La presentació de la Ruta de la 
Tapa serà el 23 de maig a l’Hotel 
Olympia d’Alboraia, moment en el 
qual es farà públic les tapes pre-
miades del Concurs a la Millor 
Tapa 2022. A partir de les 17:00h 
serà la recepció per als hostalers i 
hostaleres participants i la prepara-
ció de tapes. A les 18:00h es rebrà 
al jurat i realitzaran les seues vo-
tacions. A les 19:00h es realitzarà 
l’acte de presentació.
   El Concurs a la Millor Tapa 2022 
es desenvoluparà eixa vesprada, i 
compta amb premis de 600, 400 i 
200 euros en productes en Makro, 
proveïdor oficial de la Ruta de la 
Tapa.
   Durant els dies de la Ruta de la 
Tapa el públic podrà gaudir de les 
tapes que participen en el concurs, 
amb una àmplia oferta de produc-
tes culinaris, i tapes tant dolces 
com salades. El preu de les tapes 
per al públic serà de 3’50€, incloent 
una beguda.
Aquest esdeveniment ha sigut orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Alboraia 

a través de la seua Agència de 
Desenvolupament Local amb la 
col·laboració d’Alboraia Turisme, 
i el finançament de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana. També 
compta amb la col·laboració del 
Gremi de Horchateros d’Alboraia, 
ACEPA Alboraia, Makro, Olympia 
Hotel, Events & Spa, Hotel Escola, 
Ecotur i Mundua Taverna, que són 
els padrins d’aquesta edició.
  La Ruta de la Tapa i el concurs 
es celebren cada any té com a ob-
jectiu promocionar i dinamitzar 
el sector de l’hostaleria i restaura-
ció d’Alboraia, a més de fomentar 
i donar a conéixer la gran oferta 
gastronòmica d’Alboraia i els seus 
productes locals, utilitzant ingre-
dients de proximitat i combinant la 
tradició amb les noves tendències 
culinàries. L’Ajuntament d’Alboraia 
també vol posar en valor tot el que 
ofereix el municipi en els seus tres 
nuclis, donant al seu torn promoció 
turística a través dels seus produc-
tes i esdeveniments gastronòmics.
  Poden participar els establiments 
del sector de l’hostaleria d’Alboraia, 
horchaterías o establiments amb 
servei bar-cafeteria. La participació 
és gratuïta i les bases estan dispo-
nibles en la web municipal (www.
alboraya.es). Per a més informació 
es poden consultar les bases en la 
web municipal, o contactar direc-
tament amb l’Agència d’Ocupació 
i Desenvolupament Local, en el 
telèfon 96 186 93 50 o al mail adl@
alboraya.com.

Redacció
Imatge de la carrera del 2019

Imatge de la Ruta de la Tapa 2019
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La dansa torna als carrers 
d’Albalat dels Sorells

AQUEST CAP DE SETMANA TINDRÀ LLOC EL FESTIVAL ALBALAT EN DANSA

El festival de dansa al carrer 
‘Albalat en Dansa’ celebra 
enguany la seua setena edi-

ció. Un total de 9 companyies es 
donaran cita aquest cap de setma-
na a Albalat dels Sorells.
  Una vegada més, l’entorn del 
majestuós castell de la població 
serà l’escenari on xicotets i majors 
gaudisquen de les diferents actua-
cions de dansa. Són peces curtes 
d’entre 5 i 20 minutos, totes a l’aire 
lliure i gratuïtes.

 D’aquesta manera, el municipi 
continua apostant per acostar la 
cultura a la població. Enguany 
torna a augmentar el pressupost 
del festival per a traure al carrer 
companyies consolidades i també 
emergents.
  Segons ha explicat la directora del 
festival Pepa Cases, “venim de dues 
edicions complicades, on, mal-
grat la pandèmia, l’Ajuntament ha 
continuat apostant pel festival que 
plena places i carrers, i on els veïns 
i veïnes poden gaudir de la cultura 

a peu de carrer. Aquest anys ve-
nen companyies del País Valencià, 
però també de Madrid, Galícia, 
Andalusia, Catalunya o Canàries”.  
Una de les novetats d’aquesta edi-
ció és que tindrà lloc el diumenge, 
al pati del Castell, una trobada de 
companyies de dansa, activitat or-
ganitzada per l’Associació Valen-
ciana d’Empreses de Dansa, “vo-
lem posar a Albalat dels Sorells en 
el centre de la dansa”.
   Per part seua, l’alcalde de la po-
blació, Nicolau Claramunt, ha re-

Redacció

cordat els orígens del festival, que 
fa ara set anys, “quan vam posar 
en marxa Albalat en Dansa volíem 
donar-li una visió comarcal i de te-
rritori. Buscar una proposta cultu-
ral diferent a les poblacions pròxi-
mes. Gràcies a María Bacete, veïna 
d’Albalat i catedràtica de Dansa 
Contemporània vam posar en 
marxa el festival, que amb els anys 
va començar a dirigir Pepa Cases. 
L’evolució del festival ha anat a 
més any a any. No obstant això”, 
lamenta l’alcalde, “seguim sense 
tindre cap ajuda de les adminis-
tracions i ja no hi ha excuses”.
  En la mateixa línia la regidora res-
ponsable de cultura, Marisa Gime-
no, ha explicat que “el festival pre-
tén donar a conéixer la disciplina 

de la dansa, en moltes ocasions 
la gran oblidada, i oferir als veïns 
d’Albalat i dels municipis pròxims 
un cap de setmana diferent”. No 
obstant això, ha lamentat que, 
“l’esforç que fem és molt gran, el 
festival suposa el 50% del pressu-
post de la regidoria de cultura i és 
un camí que estem recorrent sols, 
sense l’ajuda de cap administració, 
malgrat la qualitat i continuïtat del 
festival”.
  El festival començarà a les 19h 
el dissabte 21 de maig amb tres 
actuacions a la vesprada i dues 
més a la nit. El diumenge tindrà 
lloc la trobada de companyies i a 
la vesprada a les 18.30h i fins a les 
20h tindran lloc quatre actuacions 
més.

Presentació Albalat en Dansa, directora, tècnic de Cultura, alcalde i regidora

El Puig de Santa María 
estrena marca turística 
amb personalitat pròpia

El Puig de Santa Maria ha 
presentat la seua nova mar-
ca turística amb singularitat 

i personalitat, que representa els 
valors del Puig turístic: patrimo-
nial, mediterrani, històric, divers, 
bona reputació, honestedat, tradi-
ció i innovació.
  La tipografia original de trets 
gòtics contundents que ens tras-
llada a temps històrics i a la im-
premta, combinada amb altres 
elements, com la silueta de la fi-
nestra, una al·legoria al campanar 
del Monestir de Santa Maria del 
Puig i al paisatge. 
   Amb aquesta nova marca es pre-
tén potenciar la imatge i posicio-
nament del Puig de Santa Maria 
en la Comunitat Valenciana, com 
un destí diferencial i únic, amb 
productes turístics singulars i ex-
periencials. 
  El manifest de la marca és revela-
dor de la seua projecció turística:
“Tanca els ulls i ací està El Puig, 
un poble inspirador, que convida 
a somiar i et trasllada en el temps. 
Un poble que respira mar i mun-
tanya, que convida a descobrir al 
visitant cada racó, que tanca his-
tòria en el seu Monestir, Cartoixa, 
castell i paratges naturals, que és 
tradició i inspiració d’escriptors, 
pintors i artistes.
   El Puig de Santa Maria, un po-
ble que posseeix un color propi, 
aroma i sabor a mediterrani, un 
esperit únic, ple de singularitat i 
monumentalitat on gaudir en pa-
rella, en família, amb amics… Una 
varietat d’estils i èpoques, un po-

ble amb passat, present i futur.”
   S’està preparant la XIII edició de 
les Jornades Gastronòmiques del 
Puig, que tindran lloc del 9 a 26 de 
juny amb l’objectiu de fomentar 
una Gastronomia Mediterrània 
Saludable, amb la confecció de 
menús innovadors i de qualitat, 
partint de receptes tradicionals, 
que afavorisquen una alimenta-
ció sana i equilibrada. Fomentar 
la restauració basada en l’ús de 
verdures i fruites de temporada 
i productes amb denominació 
d’origen Comunitat Valenciana. 
En aquesta edició, els menús vin-
dran acompanyats d’actuacions 
circenses, música, visites guiades, 
etc.
   L’Alcaldessa, Luisa Salvador expli-
ca: “Estem treballant activament 
per a aconseguir el nostre objectiu, 
obtindre l’acreditació com a Mu-
nicipi Turístic d’Excel·lència. Ens 
hem incorporat a la xarxa de Des-
tinacions Turístiques Intel·ligents 
de la Comunitat Valenciana, coor-
dinat per Invattur, amb la finali-
tat d’avançar en la transformació 
digital del destí i millorar la seua 
eficiència energètica, la mobilitat 
sostenible i l’accessibilitat”.

 

Redacció
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REBAIXAR EL CONSUM ENERGÈTIC

Foios comptarà amb sis 
instal·lacions fotovoltaiques 
en edificis municipals per a 
reduir el consum energètic

L’Ajuntament de Foios ha 
sol·licitat una nova ajuda a 
l’Institut Valencià de Com-

petitivitat Empresarial (IVACE) 
per a la incorporació de dues no-
ves instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum, que subministraran 
energia a l’edifici de l’antic Escor-
xador – que inclourà l’Espai Jove 
– i a la Llar de la Música, on hi ha 
l’Escola de Música del Centre Artís-
tic Musical.
  A més, està en tràmit una nova 
instal·lació solar per al Centre So-
cial Polivalent on es troben els ser-
veis socials, la biblioteca munici-
pal, Esports i Cultura, sol·licitada 
a la Diputació de València dins de 
l’estratègia Reacciona.
   Aquestes tres instal·lacions fo-
tovoltaiques d’autoconsum se 
sumaran a les altres tres que ja es-
tan en funcionament, o en tràmit 
d’instal·lació, com són la que hi ha 
al poliesportiu, la del col·legi Rei en 
Jaume i la de la Llar de Majors.
  L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, 
ha destacat “la determinació del 

govern municipal d’avançar en 
l’autosuficiència energètica i con-
tribuir així a contrarestar el canvi 
climàtic”. “L’emergència climàti-
ca – ha afegit l’alcalde –  és una re-
alitat i hem de fer tot el possible 
per avançar en el respecte al medi 
ambient. La nostra aposta ha estat 
substituir l’enllumenat a tecnolo-
gies més eficients i generar la nostra 
pròpia energia, passant de zero a sis 
instal·lacions solars en menys d’un 
any. A més, es tracta d’unes inver-
sions absolutament rendibles que 
permeten reduir la factura elèctrica 
de les instal·lacions municipals”.
  En aquest sentit, des del 2015, les 
inversions en eficiència energètica 
han permés al consistori rebaixar 
el consum energètic en més de 
100.000 €, la qual cosa suposa un 
40% de reducció sobre la partida 
destinada a pagar l’energia que hi 
ha al pressupost. La previsió per a 
2022 és destinar menys del 2% del 
pressupost municipal per a pagar la 
factura de la llum, enfront del 6% de 
2015.

Plaques al poliesportiu de Foios

Albuixech recupera el seu concurs 
nacional de pintura ràpida i premiarà 
al guanyador amb 3.000 euros

La regidoria de cultura, festes 
i turisme d’Albuixech ha or-
ganitzat el pròxim 5 de juny 

un concurs de pintura ràpida. Un 
esdeveniment que torna a cele-
brar-se en el municipi quasi dues 
dècades després de la seua prime-
ra i segona edició en 2003 i 2004.
  Marta Ruiz, regidora de cultu-
ra, s’ha mostrat “il·lusionada pel 
fet de recuperar un certamen 
que portava molts anys sense 
realitzar-se» i pel que «a més di-
namitzar l’economia del nostre 
municipi que rebrà la visita dels 
participants i els seus acompan-
yants”.
  En el concurs podran participar 
totes les persones amants d’aquest 
art. L’estil i la tècnica seran lliures, 
i la seua temàtica Albuixech, tant 
carrers com monuments, gents, 
places, paisatges…, tractat tant de 
manera figurativa com abstracta.
 Des de l’Ajuntament s’ha convi-
dat a participar també a les per-
sones que acudeixen a pintura a 
l’Escola Municipal d’Adults i se’ls 
farà lliurament d’un obsequi al 
guanyador de premi d’àmbit local.
 Les inscripcions es podran rea-
litzar en el correu electrònic pin-

turarapidaalbuixech@gmail.com 
des del dia 2 de Maig de 2022 fins 
al dia 26 de Maig de 2022, amb 
nom complet i cognoms i DNI.
 Cada participant haurà d’anar 
proveït de tot el material neces-
sari per al desenvolupament de 

la seua obra (un quadre per per-
sona) incloent el cavallet on expo-
sarà el quadre.
  El suport que utilitzen els artistes 
ha de ser rígid (taula, llenç sobre 
bastidor, paper sobre taula…) de 
color blanc o monocrom, super-
fície llisa i de 80 cm per 130 cm 
aproximadament. Es rebutjaran 
mesures fora d’aquests paràme-
tres.

Certamen
El dia del certamen, els i les par-
ticipants hauran de presentar-
se a la porta de l’Ajuntament 
d’Albuixech a les 9.00 h del matí, 

on es comprovaran les dades de 
les inscripcions, i on hauran de 
presentar el certificat de titulari-
tat del compte corrent en la qual 
se’ls realitzarà la transferència en 
cas de resultar guanyadors/as. En 
el mateix lloc, a partir de les 17.00 
h de la vesprada, es tornaran a en-
tregar les obres acabades sense 
signar no podent realitzar-se cap 
modificació. Una vegada formalit-
zada el lliurament de l’obra, expo-
saran la mateixa sobre el seu pro-
pi cavallet i col·locaran en un lloc 
visible el número d’identificació 
que els haurà sigut entregat.
  Quant al jurat, estarà compost per 
diverses personalitats relaciona-
des amb el món de les Belles arts 
i la seua decisió serà inapel·lable. 
A partir de les 19.00 h. es donarà 
a conéixer la fallada de les obres 
premiades, quedant-se aquestes 
en poder de l’entitat que ator-
ga el premi, així com els drets de 
reproducció. La resta d’obres no 
premiades seran retirades en fina-
litzar el lliurament de premis.
 Es repartiran cinc premis amb 
diploma acreditatiu i dotació 
econòmica, que oscil·la entre els 
3.000 euros que obtindrà el pri-
mer classificat als 500 que seran 
per al cinqué

L. López

LES INSCRIPCIONS ES PODRAN FER FINS AL 26 DE MAIG

Cada participant haurà 
d’anar proveït del 

material necessari per al 
desenvolupament de l’obra

Inauguració dels Bancs 
Literaris a Foios

Foios va acollir la inaugura-
ció de Bancs Literaris, una 
iniciativa promoguda per la 

Regidoria de Cultura que ha trans-
format 20 bancs del municipi en 
espais literaris. “L’objectiu no és 
un altre que posar a l’abast de tot 
el món diferents autors i autores 
de diverses èpoques, convertint 
l’espai públic en un marc literari”, 

ha explicat el regidor Juanjo Cive-
ra. Ara la ciutadania pot ja gaudir 
d’aquests bancs grocs, repartits 
pels carrers i places de la localitat. 
Cada banc està dedicat a un au-
tor o autora i disposa d’una placa 
amb codi QR des d’on s’accedeix 
a informació de la seua biografia.

  L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de l’escriptora 
i Directora General de Cultura, 
Carmen Amoraga.

Redacció

Inauguració dels Bancs Literaris



28 ACTUALITAT HORTA NORD EL MERIDIANO L’HORTA   
MAIG

2022 

El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Massamagrell 
ha acogido la rueda de pren-

sa de la XIX edición de la 15K Villa 
de Massamagrell, que se celebrará 
el próximo sábado 21 de mayo a 
las 19 horas desde la avenida Ná-
quera. 
   El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha sido el encargado de 
presentarla, junto con Emilio Se-
garra, director técnico de la 15K, 
del Club de Atletismo de Massa-
magrell y de la empresa organiza-
dora Geiserevents, y Laura Mén-
dez, actual campeona de España 
de 10K en ruta y olímpica en la 
modalidad de maratón.
  Después de dos años de ausencia, 
esta carrera, que forma parte del 
XXIII Circuito de Carreras Popu-

lares Diputación Valencia, cuenta 
con más de 700 personas inscritas 
que correrán por las calles del mu-
nicipio que forman su tradicional 
recorrido, homologado por la Fe-
deración de Atletismo.

Inscripciones
Para el alcalde de la población, 
Paco Gómez, “el objetivo es volver 
a correr y ver las calles de Massa-
magrell llenas de atletas, porque 
esta edición se realizará en condi-
ciones de normalidad, permitien-
do disfrutar de manera plena”. 
  Las inscripciones se podrán 
realizar hasta el día 18 de mayo 
a las 23:59 horas en https://bit.
ly/3rmhFFQ, y la recogida de dor-
sales y bolsa del corredor será el 
día de la carrera, de 11 a 14 horas y 
de 16 a 18 horas en el polideporti-
vo municipal.

LA CARRERA, QUE FORMA PARTE DEL XXIII CIRCUITO 
DE CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN VALENCIA, SE 
CELEBRARÁ EL SÁBADO 21 DE MAYO

La 15K Villa de 
Massamagrell celebra 
su XIX edición

Redacción

Imagen de la presentación del 15k Massamagrell

La consellera de Justicia, Ga-
briela Bravo, acompañada 
del alcalde de Mislata, Carlos 

Fernández Bielsa, y el presiden-
te de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, Rubén 
Alfaro, ha instado a los municipios 
valencianos a adoptar este mode-
lo, elaborado en el marco del Foro 
Valenciano para la Abolición de la 
Prostitución.
  Así pues, Massamagrell será uno 
de los municipios de la comunidad 
que secundará esta iniciativa y, en 
base a este modelo, elaborará su 

propia ordenanza abolicionista.
  Según Gómez: “hoy mismo hemos 
compartido el borrador con todos 
los grupos políticos de Massama-
grell, para que puedan hacer sus 
aportaciones en la comisión que 
realizaremos el próximo lunes, y 
empezar a trabajar en ello lo antes 
posible”.  Para Sepúlveda: “la pros-
titución vulnera los derechos de las 
mujeres y en nuestra sociedad no 
podemos dar cabida a este tipo de 
comportamientos, así que tenemos 
que apoyar el esfuerzo que se está 
haciendo ahora para cambiar las 
leyes estatales y autonómicas que 
persiguen su abolición”. 

EL CONSISTORIO ELABORARÁ SU ORDENANZA CON 
LAS APORTACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Massamagrell secundará el 
modelo de ordenanza contra 
la prostitución y explotación 
sexual de la Generalitat

Redacción

Massamagrell ha presentado su  
III Plan Municipal de Igualdad, y 
ya ha empezado la formación en 
perspectiva de género e igualdad 
en el ámbito laboral, dirigida al 
funcionariado del consistorio.
  Para Paco Gómez, alcalde de 
Massamagrell, “con esta actividad 
empezamos a poner en prácti-
ca nuestro III Plan Municipal de 
Igualdad y continuamos con nues-
tra lucha. Siempre hemos consi-
derado importante mantener for-
mado al personal público, y más si 
cabe en materia de igualdad”.
  Por actuaciones como esta nos 
hemos conseguido posicionar 
como uno de los ayuntamientos 
pioneros en cuanto a las activi-
dades que desarrollamos a favor 
de alcanzar la igualdad real”, aña-
de Araceli Munera, concejala de 
Igualdad.
  La formación ha sido impartida 
por una agente de igualdad con 
máster acreditado en las instala-
ciones municipales, y se ha dividi-
do en dos partes.

IGUALDAD
EL FUNCIONARIADO DE 
MASSAMAGRELL SE FORMA EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La Conselleria y el diputado junto al alcalde de Massamagrell

Un año más, el Ayuntamiento de 
Massamagrell ha puesto a dispo-
sición de las familias del pueblo 
el servicio municipal de cangu-
ros, un servicio que les permitirá 
cubrir sus necesidades de conci-
liación. 
  Las solicitudes para pedir el 
servicio se encuentran disponi-
bles desde hoy en la página web 
del Ayuntamiento (https://bit.ly/
solicitud-canguros-22-23-massa-
magrell) y podrán ser presenta-
das hasta el 30 de mayo de 2022 
en la sede electrónica o en el 
registro de entrada del ayunta-
miento.
  En palabras de Paco Gómez, al-
calde de Massamagrell, “con esto 
queremos seguir ayudando a las 
familias de Massamagrell a con-
ciliar sus vidas profesionales y 
personales con la familiar”. 
  La concejala de Bienestar Social, 
Nina Sepúlveda, ha remarcado 
que “para las familias que lo ne-
cesiten, también hay solicitudes 
impresas disponibles en el edifi-
cio de Servicios Sociales, que se 
pueden recoger en horario de lu-
nes a viernes de 9 a 14 horas y los 
miércoles de 16 a 19 horas”.

Familias
 Las familias que se acojan a este 
servicio, dispondrán de ayuda ex-
terna de profesionales para aten-
der a los y las menores durante 
aquellas horas en las que sus pa-
dres y madres estén cumpliendo 
con sus jornadas laborales.

CONCILIACIÓN
MASSAMAGRELL LANZA 
UN AÑO MÁS EL SERVICIO 
MUNICIPAL CANGUROS
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DEMANA A GENERALITAT I GOVERN CENTRAL A 
ADOPTAR UNA SÈRIE DE MESURES URGENTS, 
QUE COMPENSEN LES GREUS PÈRDUES PER A 

LES PERSONES PRODUCTORES PROFESSIONALS 
DE LA COMARCA DE L’HORTA

LA UNIÓ insta al Consell a 
declarar l’Horta com a zona 
afectada per la climatologia

LA UNIÓ de Llauradors ha 
sol·licitat al Consell de l’Horta, 
a través de la Conselleria 

d’Agricultura que és l’organisme del 
qual depén, que aprove iniciar els 
tràmits necessaris per a sol·licitar 
al Govern central, la declaració de 
zona afectada greument per una 
emergència de protecció civil a tota 
la comarca de l’Horta, a conseqüèn-
cia de les pèrdues milionàries oca-
sionades per la climatologia dels 
últims mesos.
  Les persones productores que es 
dediquen de manera professional 
a l’agricultura a l’Horta han tingut 
importants danys en els seus cultius 
a conseqüència d’una climatologia 
adversa al març, abril i principi de 
maig que els ha ocasionat pèrdues 
milionàries en els seus cultius, a 
més de danys en infraestructures 
agràries i jornals que es perdran.
A l’efecte de la declaració de zona 
afectada greument per una emer-
gència es valora, com és el cas, que 
s’hagen produït danys personals o 
materials derivats d’un sinistre que 
pertorbe greument les condicions 
de vida de la població en una àrea 
geogràfica determinada o quan es 
produïsca la paralització, a conse-
qüència d’aquest, de tots o alguns 
dels serveis públics essencials.
  La sol·licitud, tramitació i mesures 
a aplicar d’una zona afectada greu-
ment per una emergència es regeix 
per l’estipulat en la Llei 17/2015, 
de 9 de juliol, del Sistema Nacional 

de Protecció Civil. En l’article 24 de 
l’esmentada llei es contempla, entre 
altres mesures, ajudes per danys en 
produccions agrícoles, ramaderes, 
forestals i d’aqüicultura marina, me-
sures fiscals com l’exempció de la 
quota de l’IBI, reducció de l’impost 
d’activitats econòmiques, reducció 
dels índexs de rendiments nets de 
les explotacions i activitats agràries 
de les zones sinistrades o mesures 
laborals i de seguretat social

Mesures
Paral·lelament, de cara a la greu 
situació per la qual travessen els 
professionals agraris de l’Horta i 
per a agilitar una resposta més rà-
pida, des de LA UNIÓ se li demana 
al Consorci del Consell de l’Horta 
que es dirigisca tant a la Conselleria 
d’Agricultura com a Delegació del 
Govern en la Comunitat Valenciana 
perquè posen en marxa una sèrie 
de mesures per a pal·liar la greu cri-
si per a les economies familiars que 
s’ha creat arran de les inclemències 
meteorològiques patides.
  Entre elles destaca l’establiment 
d’un sistema d’ajudes directes a les 
persones llauradores amb danys en 
els seus cultius per efecte d’algun 
dels episodis meteorològics: plu-
ja, humitat, absència de sol, vent o 
gelada i també ajudes estatals re-
gulades en el Reglament (UE) núm. 
1408/2013 de la Comissió de 18 de 
desembre de 20.000 € per empresa 
agrària en tres exercicis fiscals.

Museros celebra los días 28 y 29 de 
mayo su VIII Feria del Comercio 

Museros recupera su Feria 
del Comercio después de 
la pandemia. Según ha 

explicado el concejal responsable 
del área, Juan Carrión, “estamos 
muy ilusionados con poder volver 
a celebrar la Feria del Comercio, 
que este año hace su octava edi-
ción”.
  Carrión recuerda que “en el 2019 
se hizo la Feria, pero no organi-
zada por el Ayuntamiento ya que 
eran las elecciones municipales. 
Después en 2020 y 2021 no la pudi-
mos hacer por la situación sanita-
ria y ahora, por fin, vuelve la Feria 
Comercial a las calles de Museros”.
   Está prevista la participación de 
24 comercios locales, que estrena-
rán casetas nuevas ya que se com-
praron para la Feria prevista en el 
2020 y que no se pudo hacer.
  Durante dos días, los comercios 
de Museros mostrarán a vecinos 
y visitantes sus productos y servi-

cios. Además, el Ayuntamiento, en 
torno a la Feria, ha organizado nu-
merosas actividades para todos los 
públicos. 

  La alcaldesa de la población, Cris-
tina Civera ha explicado que “se 
trata de una programación muy 
ambiciosa con la que esperamos 
atraer a gente e incentivar el co-
mercio local”.
  Los actos empiezan el sábado 28 a 
las 18.30 h con un pasacalle de in-
auguración a cargo del Grup de Ta-
bals i Dolçaines de Museros. Tam-
bién habrá castillos hinchables 
para los pequeños, y a las 19.00 h 
se realizará un taller de manuali-

dades a cargo del AMPA del CEIP 
Blasco Ibáñez. El domingo a las 
11.00 h se realizarán conciertos a 
cargo de la Banda Juvenil y de la 
Xiqui Band de la Unió Musical de 
Museros. A las 12.00 h tendrá lugar 
una demostración de trenzas en el 
estand de My Look y atelier de ten-
dencias en el estand de Tere Noves 
Tendències. A las 12.30 h comen-
zará el taller de manualidades, 
pinta caras, globoflexia y pintura 
para los peques a cargo de Jum-
ping Clay.
   A las 14.30 h será la degustación 
de paella (para aquellas personas 
que hayan efectuado sus compras 
en los estands de la feria y hasta 
agotar los tickets)
   El broche final de la Feria será 
a las 18.00 h con el monólogo de 
Óscar Tramoyeres, el taller de ma-
nualidades a cargo del AMPA del 
CEIP Blasco Ibáñez y los pasaca-
lles de fin de Feria a cargo del Grup 
de Tabals i Dolçaines de Museros. 

S. Tormo

Ayuntamiento de Museros

ÓSCAR TRAMOYERES HARÁ UN MONÓLOGO DE HUMOR EN LA FERIA

Vuelve la feria tras dos años 
sin hacerse por la pandemia



ACTUALITAT HORTA NORD30 EL MERIDIANO L’HORTA   
MAIG

2022 

El dijous 5 de maig es presentava a 
la Casa de Cultura el nou aspecte 
i les noves possibilitats de www.
puçol.es. L’adreça que fins ara no-
més permetia accedir a la pàgina 
web municipal ara és un portal 
més ampli, més àgil, amb possi-
bilitat de realitzar tràmits muni-
cipals i, en definitiva, un pas més 
per a facilitar l’atenció i informa-
ció a tots els veïns perquè, a més, 
la nova web és accessible.
  El projecte va començar a gestar-
se a l’estiu de 2021, després de co-
néixer els nous serveis que ofereix 
la Diputació de València a través 
de Portals Municipals 8. Cursos 
formatius, assessorament con-
tinu i el treball conjunt dels tres 
components del Departament de 
Comunicació municipal (Sento 
Pascual, Sergio Maestro i Sabín), 
especialment a partir de desem-
bre, han permés posar en marxa 
aquest nou servei a Puçol.

PUÇOL
UN NOU PORTAL MUNICIPAL 
AMB TOTA LA INFORMACIÓ 

S’inicien les obres de la pri-
mera de les quatre actua-
cions programades dins del 

Pla Edificant de la Conselleria 
d’Educació per a la rehabilitació i 
construcció de centres educatius. 
En concret, es tracta de la rehabi-
litació del CEIP El Crist on s’estan 
realitzant les obres de remodela-
ció de la cuina i del menjador, la 

substitució de la tanca perimetral 
i d’accessibilitat. 
   El pressupost de l’obra sub-
vencionada per la Conselleria 
d’Educació és de 830.656,99 € i 
l’execució és a càrrec de l’empresa 
Sogeser Facility Servixes SL, amb 
la direcció tècnica de la consulto-
ra Incosa.
  Com explica el regidor 
d’Educació, Joan Orts: “L’obra 
s’ha planificat perquè afecte com 

EL PLA EDIFICANT COMPTA AMB UNA INVERSIÓ DE 830.656 EUROS

Comencen les obres al CEIP 
El Crist de Meliana

Redacció

Des del dilluns 9 de maig i fins 
al 5 de juny, qualsevol persona 
vinculada al municipi podrà pre-
sentar fins a tres propostes sobre 
obres, infraestructures, programes 
i/o activitats, amb l’objectiu que 
l’ajuntament les duga a terme amb 
els 75.000 € del pressupost muni-
cipal de 2023 reservat a pressupos-
tos participatius.
  Durant la presentació ciutada-
na d’aquest procés, duta a terme 
ahir en la Biblioteca Municipal, 
l’Ajuntament va donar a conéixer 
al veïnat les novetats d’aquesta 3a 
Edició dels Pressupostos Partici-
patius i com presentar les propos-
tes mitjançant el Portal de Partici-
pació de Rafelbunyol. Una tasca 
informativa i didàctica entorn la 
participació de la ciutadania en la 
gestió municipal, que continuarà 
la setmana que ve amb reunions i 
tallers amb importants col·lectius 
socials, com són la joventut i les 
persones majors.
 Segons Fran López, alcalde de 
la localitat, “des de l’ajuntament 
continuem avançant en el nos-
tre afany per constituir un govern 
cada vegada més obert, participa-
tiu i pròxim a la ciutadania. Sem-
pre que duem a terme actuacions 
per a incloure al nostre veïnat en 
la gestió municipal, obtenim una 
gran resposta per la seua ban-
da. Enguany esperem que, amb 
l’experiència prèvia, aquesta par-
ticipació siga encara major”.

RAFELBUNYOL

TORNEN ELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

Presentació a la ciutadania

Torna a Rafelbunyol «FirALEC»

Rafelbunyol va celebrar la fira del 
comerç local al carrer Magdalena 
amb gran oferta comercial, hosta-
leria, gastronomia i activitats.
 «FirALEC» és la primera fira or-
ganitzada per ALEC (Associació 
Local d’Empreses i Comerços) jun-
tament amb l’Ajuntament. Un es-
deveniment que ha sigut possible 
gràcies a la subvenció de la Gene-
ralitat Valenciana i la col·laboració 
de Quattre. Una campanya de fo-
ment de vendes promoguda per la 
regidoria de Comerç i el teixit co-
mercial de la localitat que va tornar 
a celebrar-se després d’un parell 
d’anys sense tindre lloc.

LA CIUTADANIA ES VA BENEFICIAR DE DESCOMPTES I PROMOCIONS, AL MATEIX 
TEMPS QUE VA GAUDIR D’ACTIVITATS

La fira va tindre lloc els dies 14 i 15 de maig

Associació Local d’Empreses i Comerços

Junta Local AECC de Rafelbunyol

Obres al CEIP

L’Ajuntament de Godella, a tra-
vés de la regidoria de Promoció 
Econòmica, ha homenatjat a Pilar 
Ferrer per la seua escola de ball, 
instal·lada en la localitat de l’Horta 
Nord des de l’any 1995.
  L’alcaldessa Teresa Bueso i la 
regidora de Promoció Econòmi-
ca, Lupe Rodríguez, han acudit a 
l’Escola de Ball Pilar Ferrer per a 
entregar una placa commemorati-
va a Pilar Ferrer per la seua dedi-
cació durant els últims 25 anys.
  La propietària del centre de for-
mació en dansa ha admés que este 
reconeixement ha sigut una grata 
sorpresa: “En estos 27 anys no he 
tingut mai cap reconeixement i 
sincerament m’ha semblat una 
cosa molt bonica. Ha sigut un de-
tall molt especial”.

GODELLA
HOMENATJGE A PILAR 
FERRER PER LA SEUA ESCOLA 
DE BALL DE 25 ANYS 

menys millor l’activitat ordinària 
del centre. Així, les primeres ac-
tuacions, les que estan ja en mar-
xa, s’han centrat en la substitució 
de la tanca perimetral, que pre-
sentava moltes deficiències a cau-
sa del pas dels anys. 
  Com a novetat, la nova tanca 
tindrà un metre de mur sobre 
la qual s’instal·laran les tan-
ques metàl·liques d’una alçada 
d’un metre més”. Paral·lelament, 
s’aniran fent actuacions de millo-
ra de l’accessibilitat (instal·lació 
d’ascensors en els dos edificis, 
el d’infantil i el de primària), es 
substituirà tota la instal·lació 
elèctrica per a fer-la més eficient 
i, una vegada haja finalitzat el 
curs 2021/2022, es procedirà a 
reformar les instal·lacions de la 
cuina, del menjador i de l’escola 
matinera. 
  Es preveu que les obres estiguen 
enllestides per al començament 
del curs escolar 2022/2023.

Els ajuntaments del Carraixet impulsen 
la recollida de residus porta a porta

Els ajuntaments que formen 
la Mancomunitat del *Ca-
rraixet, han posat en marxa 

recentment un “sistema de reco-
llida selectiva porta a porta del 
cartó comercial”, que consisteix 
en la retirada del cartó directa-
ment als establiments comer-
cials i d’hostaleria de la localitat.
   L’objectiu és potenciar una re-
collida eficaç del paper i cartó, 
per a evitar que aquest residu 

acabe acumulant-se al costat 
dels contenidors, ocupant la via 
pública així com el foment del 
reciclatge.
A través d’aquesta innovadora 
proposta, un dia en la setmana, 
els operaris retiraran dones esta-
bliments el cartó que prèviament 
comerços i restaurants hauran 
de depositar degudament plegat 
i apilat a la porta del seu establi-
ment en el dia i l’hora establit per 
a la seua recollida.
   Els empresaris que vulguen 

beneficiar-se d’aquest servei, 
que és totalment gratuït, hauran 
d’adherir-se emplenant una fitxa 
que l’ajuntament els proporcio-
narà. A pesar que ja es compta 
amb un grup pilot, es podran su-
mar noves empreses i autònoms. 
Poden fer-ho a través de l’adreça 
de correu electrònic: mediam-
bient@mancocarraixet.es
  En un futur està previst imple-
mentar aquest sistema amb al-
tres materials reciclables com el 
cristall o el plàstic.
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EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA
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Això ho podeu realitzar a la 
platja de Puçol

Ara que s’acosta l’estiu 
us volem proposar una 
activitat que pot fer gaudir 
menuts i grans. Consisteix 
a capacitar el voluntariat 
a identificar rastres i 
empremtes de les tortugues 
marines a la platja en 
època de fresa, tot això 
en col·laboració amb la 
Fundació Oceanogràfic i 
l’equip de l’Arca del Mar 
(Àrea de Recuperació 
d’Animals Marins).

Les tortugues marines, 
entre els mesos de juny 
i setembre, ixen a la 
riba a fresar a la sorra 

i deixen un rastre molt 
característic. Identificar 
aquests rastres i activar 
el protocol de la Xarxa de 
Varaments de la Comunitat 
Valenciana és la comesa 
d’aquest voluntariat, que 
podrà detectar aquests 
senyals mentre passeja per 
la platja.

El dissabte 28 de maig tindrà 
lloc una xicoteta xarrada 
formativa a l’Aula Blaba, 
situada a l’Spai Voramar 
de la platja de Puçol, on 
s’explicarà com identificar 
aquestes empremtes, així 
com el protocol a seguir en 
cas d’identificar-les per 
activar la emergència.
Les exides han de ser tan 

prompte com siga possible, 
abans que la gent s’instal·le 
a la platja i interfererisca 
en les empremtes. 
Des de l’Oceanogràfic 
recomanen a les 07:00 
hores del matí, amb la 
finalitat que les possibles 
empremtes o rastres 
estigan recents i no 
s’esborren.

Aquesta és una de les 
activitats ambientals que el 
Club de Busseig Trotafons 
pretén fer a la platja 
de Puçol. Les persones 
interessades a participar 
en aquesta activitat poden 
comunicar-ho per whatsApp 
al número de contacte 610 
64 38 39.

RECEPTA:  Palets de mozzarella
Ingredients 

Formatge mozzarella

Ous

Pa ratllat

Oli per a fregir

Important: Els xiquets i xiquetes 
poden fer aquesta recepta, 
excepte quan cal fregir els 
palets de formatge.

Voleu identificar rastres i petjades 
de tortugues marines?

Talla el formatge mozzarella en 
tires no gaire grans. 

Fica-les en el congelador i 
mentre veu batent un ou i posa 
oli a calfar. 

Ara, saca els palets del conge-
lador (han d’estar molt freds 
perquè no es fonguen en fre-
gir-los) i arrebossa’ls amb ou i 
pa ratllat. 

Quan l’oli estiga calent ja pots 
fregir-los en la paella. 

Uns minutets i ja estan per a 
xuplar-se els dits.

ALBORAIA MES
ABRIL

Festa de Inauguració 
Espai Jove

Divendres 20 de maig
Orxata amb fartons
Tallers de ping pong, 
xapes, ball, futbolí i 
moltes més
Festa Holi Run

Torneig Clash Royale
Sopar
Concert Grado 3 + DJ
Des de les 18:00 fins a 
les 00:00 h.
Passeig d’Aragó 96

Albora Japan
24, 25, 26 i 27 de Maig

Des de les 17:30
Dibuix Manga el
Dimarts i Dijous

Hamma Beads i Trivial 
Otaku el dimarts

Xapes i Peluixos el
Dimecres i  Karaoke + 

Concurs el dimecres
Taller de Cosplay el 
dijous

Concurs de Cosplay 
el divendres i cinema 
Anime 

Entrada Lliure



PUBLICITAT32 EL MERIDIANO L’HORTA   
MAIG

2022 


