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Aquesta setmana convulsa per 
al govern del Botànic II ens ha 
deparat, a més, la reunió entre 
el MH Ximo Puig i el director del 
Museo Nacional del Prado, el tam-
bé valencià Miguel Falomir. Una 
presa de contacte que pareix que 
no s’ha substanciat en cap acord, 
encara que manifesta la volun-
tat d’ambdues parts per seguir 
col·laborant en matèria de ces-
sions des de  la institució cultural 
madrilenya a alguns museus caso-
lans. Quelcom que sovint es realit-
za sense que la informació ocupe 
les capçaleres de cultura dels pe-
riòdics valencians. És a dir, amb 

plena normalitat -o fluïdesa- com 
demostra el programa “El Prado 
disperso”.

Aleshores, ¿perquè el MH ha optat 
per descendir d’escalafó en el pro-
tocol i reunir-se amb l’historiador 
de l’art i no amb el ministre de Cul-
tura i Esport? ¿Per l’amistat que 
l’uneix a Falomir? ¿Per l’autoritat 
que desprenen les seus opinions 
sobre qüestions artístiques valen-
cianes? ¿Per fugir dels presagis 
sobre la imputació de la seua vi-
cepresidenta? ¿O, ja posats, totes 
alhora? Probablement mai no ho 
sabrem a ciència certa, encara 

Ximo Puig, ambaixador 
cultural a Madrid

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

que també crida poderosament 
l’atenció que, en altres qüestions 
col·laterals, el germà del direc-
tor del Prado, Javier Falomir, és 
l’advocat defensor de Francis Puig, 
també germà del MH, en el procés 
judicial obert a València per un 
suposat frau en subvencions pú-
bliques.

Es dona la circumstància que els 
Falomir esmentats són fills al seu 
torn de Miguel Falomir Sorio, fis-
cal en cap del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Va-
lenciana –càrrec en què ja exercia 
en funcions- des del 2004 fins la 
seua jubilació, entre d’altres altes 
responsabilitats. El fiscal que, per 
exemple, arxivà les diligències 
obertes a causa d’una denúncia 
del PPCV contra el diputat del 
PSPV Andrés Perelló (exambaixa-
dor d’Espanya a la UNESCO i 
director de Casa Mediterráneo). 
Segurament, només coincidències 
que, mira per on, vinculen fins 

avui mateix sengles nissagues i de-
terminades sigles.

Tornant, però, a l’assumpte prin-
cipal: la reunió Puig-Falomir, no 
m’explique tampoc perquè no s’ha 
facultat a la directora general de 
Cultura i Patrimoni per a mante-
nir-la en vegada del MH –que, en-
tre d’altres menesters, per a això 
està-, entenc la lògica alegria del 
director del Museu de Belles Arts 
–¿què va a dir l’home en la situa-
ció en què es troba, enmig d’uns i 
d’altres?- i em causa molta curio-
sitat l’interés del de Morella pels 
temes pròpiament artístics, com 
la seua opinió sobre la musealitza-
ció del portuari Edifici del Rellot-
ge (rebatuda d’alguna manera pel 
propi Falomir, qui assenyalà altres 
urgències museístiques al cap i ca-
sal atesa la importància artística 
d’altres períodes bastant anteriors 
a Sorolla), o l’acord parlamentari 
en les Corts per a dedicar-li a Va-
lència un museu a l’autor de les 

“Visiones de España”, un projecte 
que gestiona el ministeri de Mi-
quel Iceta.

En fi, així estem en els inicis de la 
tercera dècada de la centúria, ma-
rejant la perdiu pel que fa al llegat 
artístic pretèrit dels valencians, 
sense donar solució d’una vegada 
per totes a la triple naturalesa del 
Museu de Belles Arts de València 
que, com l’Esperit Sant, s’esvaneix 
misteriosament entre el ministeri 
competent (el titular), la Gene-
ralitat (qui el gestiona) i la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Carles (de qui és la major part de 
les seues obres). Que el MH haja 
fet una excursió a Madrid per a 
reunir-se amb Falomir no aporta 
res nou a la problemàtica descri-
ta i fins cert punt sembla descon-
certant, a no ser que la calculada 
maniobra haja coincidit d’alguna 
manera amb la recent imputació 
d’Oltra, una altra creïlla calenta 
que ja veurem com queda.  

Silvia Tormo
Directora

El Meridiano L’HORTA

Mancant un any per a les eleccions municipals entrevis-
tem a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Ho 
fem en dues rondes, aquest mes entrevistem 23 i el mes 
vinent als 20 restants. L’objectiu: conéixer el compli-
ment del programa electoral i com han afectat aquests 
dos anys de restriccions per la pandèmia a la posada en 
marxa de projectes municipals.

Sobre la taula: els reptes de futur marcats pels anome-
nats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
i les directrius de la Comissió Europea. Un full de ruta 
que, independentment del color polític, situa als go-
verns municipals en front de les qüestions del canvi cli-
màtic, la sostenibilutat i les energies renovables.

I just d’això parlarem en el pròxim Fòrum Comarcal El 
Meridiano i À Punt que se celebrarà el 15 de juliol a Pai-
porta. Durant anys hem sentit parlar del canvi climàtic, 
un concepte abstracte que malgrat els advertiments 
molts no arribaven a entendre. Les pluges torrencials a 
l’hivern, conegudes com les ‘Dana’ que deixen les nos-
tres poblacions inundades o les intenses onades de ca-
lor, són els efectes que ja hem començat a notar. D’això 
parlarem en el pròxim Fòrum comarcal, com s’hauran 
d’adaptar les poblacions a aquestes noves situacions 
mediambientals i com és possible afrontar aquesta si-
tuació convertint-nos en una societat més sostenible i 
respectuosa amb el nostre medi ambient.

Amb el pas dels anys el Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBIQ+ ha esdevingut una jor-
nada de festa i visibilització. L’innegable 

transformació de la societat ha fet que el que era 
considerat com una malaltia per la OMS fins a 
fa poques dècades haga deixat de ser un estig-
ma para passar a ser una mostra de normalitat. 
Una commemoració que té el seu origen en els 
disturbis esdevinguts a Nova York el mateix dia 
de 1969, en resposta a la repressió sistemàti-
ca de gais, lesbianes i transsexuals que fins i 
tot estava establida per llei Ha de ser-ho, de fet.  
 
Per això, la jornada del 28 de juny és també 
reivindicativa. No debades, l’augment de les 
agressions homòfobes en els últims anys ens 
obliga a estar alerta i, des de les institucions, 
posar totes les eines al nostre abast per a pro-
tegir les víctimes, perseguir els agressors i, so-
bretot, conscienciar per a que no torne a ha-
ver ni un incident més d’estes característiques. 

43 
entrevistes

EDITORIAL

Catarroja, un poble 
orgullós de la seua 

diversitat

A Catarroja hem d’estar orgulloses de la nos-
tra societat, plural, diversa i respectuosa en la 
seua immensa majoria. I hem de persistir per 
tal de mantenir este tret tan característic del 
nostre poble, i que acabe per arribar a la tota-
litat de la ciutadania. Per això durant tot l’any 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Catarro-
ja porta a terme activitats de conscienciació, 
ja siguen formatives, lúdiques o simbòliques.  
 
En este sentit, la bandera que penjarà del balcó 
de l’ajuntament durant estos dies es un símbol 
de tot això, de la lluita de tota la ciutadania. Per-
què han de ser totes les persones que habiten a 
Catarroja qui prenguen la bandera del respecte, 
la diversitat i la igualtat, i la facen seua, sentint-
a com a pròpia.  Ser, en definitiva, ciutat educa-
dora. De fet, este és una dels eixos centrals de la 
gestió del govern municipal, que aposta perquè 
tota la ciutat siga un espai d’aprenentatge per-
manent, en el qual tothom s’implique en millo-
rar, des de les xicotetes accions, la convivència 
general. La ciutat educadora va més enllà de 
l’educació i l’escolarització: la ciutadania passa 
a ser agent actiu i imprescindible del canvi, i es 
coresponsabilitza del benestar de tot el veïnat.  
 
La visibilització LGTBIQ+ ha de ser un més dels 
objectius de qualsevol ciutat educadora. A Ca-
tarroja, com he dit, estem fent passos molt im-
portants. Pense que estem en el bon camí, i això 
és mèrit de tota la ciutadania: els governs estem 
per a propiciar el canvi, però sense la participa-
ció activa de la ciutadania el marge de maniobra 
s’acurta. La ciutat en el seu conjunt ha de plantar 
cara a les actituds d’odi fins a desterrar-les de les 
nostres vides. En este camí estem, avançant amb 
decisió cap a un horitzó en el qual l’orientació 
sexual siga tan sols això: una tria personal.  
 
Desterrem els armaris: sentim-nos orgulloses 
del que som, i fem-ho com una societat integra-
dora i diversa. Com el que volem que siga Cata-
rroja.

Jesús Monzó 

Alcalde de 
Catarroja
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HEINZ
Mayonesa
Ligera 480g.
el kilo le sale a 2,50€

ROCCA GRIMALDA
Chianti Vino Tinto 75cl.

HAWAIIAN TROPIC 
Protección Bronceado 
Dorado SPF15 200ml.
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Cerveza 33cl.
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BABARIA
Leche Protectora 
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Dentífrico Pro-Expert 
Dientes Fuertes / Extra 
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1,50€

LA TORTILLERÍA 
Tortilla con Cebolla 
500g.
el kilo le sale a 3€
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El periódico El Meridiano y À 
Punt organizaron un Foro Co-
marcal para hablar sobre el 

pequeño comercio y la agricultura. 
En el Foro se analizaron los retos de 
futuro de estos sectores, el problema 
del relevo generacional y el cambio 
de paradigma al que se enfrentan 
las poblaciones donde desaparece 
el comercio local.

Según explicó el al-
calde de Almàssera, 
Ramón Puchades, 
“el comercio local 
y la agricultura han 

atravesado momentos muy com-
plicados durante la pandemia, y 
los Ayuntamientos hemos estado y 
debemos seguir estando al lado de 
ellos. En los momentos más duros 
dedicamos nuestros esfuerzos eco-
nómicos a sacar ayudas, y ahora, 
como no puede ser de otra manera 
tenemos que seguir al lado de ellos, 
del pequeño comercio y de la agri-
cultura, por todo lo que representan 
para la vida de un municipio”.

En la misma línea,  
Joan Carles Jover, 
concejal de agricul-
tura y comercio local 
de Almàssera explicó 

que “el comercio de proximidad es 
la savia que alimenta las relaciones 
sociales, no solo las económicas, de 
una población. Solo tenemos que 
acordarnos de cómo estaban las ca-
lles sin comercio durante los meses 
más duros de la Covid-19. Las calles 
se encontraban vacías, sin vida y 
tristes”. Para el concejal “las admi-
nistraciones públicas debemos ir de 
la mano de las asociaciones de co-

merciantes y empresarios. En nues-
tro caso, estamos configurando un 
plan estratégico de lo que será una 
Unidad de Comercio Urbano, es de-
cir, crear un espacio donde se mime 
y cuide esta actividad económica, 
que sin duda tiene que generar si-
nergias con otros sectores econó-
micos de la población, como lo es la 
agricultura”.

Al encuentro tam-
bién asistió, Rosana 
Seguí, Directora Ge-
neral de Comercio 
de la Generalitat 

Valenciana que afirmó que “las ad-
ministraciones no podemos influir 
en las personas consumidoras en su 
decisión de compra pero podemos 
y debemos concienciar, informar y 
sensibilizar sobre la importancia del 
consumo responsable”. Seguí expli-
có que “desde la Generalitat se es-
tán haciendo verdaderos esfuerzos 
porque creemos que el comercio 
local es uno de los sectores econó-
micos primordiales de la economía 
valenciana, por sus valores medio 
ambientes, sociales y territoriales. 
Es por eso que este año hemos du-
plicado nuestros presupuestos en 
líneas de concurrencia competiti-
va tanto para las entidades locales 
como para las pymes en dos grandes 
líneas. Unas para mejorar los espa-
cios comerciales: sus equipamien-
tos, instalaciones o incluso puedan 
hacer obras para que las tiendas se 
adapten a lo que están demandando 
las personas consumidoras, y la otra 
línea va dedicada a la digitalización. 
Estamos en un mundo globalizado 
donde existe un comercio electróni-
co que es utilizado por los consumi-
dores. La segunda línea de ayudas 
va destinada a la formación para 

EL MERIDIANO Y À PUNT ORGANIZAN
UN FORO COMARCAL PARA HABLAR SOBRE LOS 
RETOS DE FUTURO DE ESTOS DOS SECTORES
QUE ATRAVIESAN MOMENTOS COMPLICADOS

Pequeño comercio 
y agricultura, 

el problema del 
relevo generacional

que las pymes sean competitivas».

La Directora General de Comercio 
ha querido recalcar que “es muy 
importante que los consumidores 
sepan que cuando compran en un 
comercio local están generando 
economía local, si desaparece el co-
mercio local, además de desapare-
cer esa economía local, las calles se 
quedan vacías y comienzan a crecer 
las inseguridades en las ciudades. 
Es devastador lo que ocurre cuando 
el pequeño comercio desaparece. 
Ahora estamos en un momento de 
oportunidades porque el pequeño 
comercio tiene presencialidad, pero 
también se puede subir al carro de 
la digitalización”. 

Con respecto a la 
situación de la agri-
cultura el Foro contó 
con la intervención 
de Amparo Martí, 

agricultora y concejala de Melia-
na, que se mostró crítica con la si-
tuación que atraviesa el sector “la 
agricultura lleva más de 20 años en 
crisis. El problema del relevo gene-
racional es que ningún padre o ma-
dre quiere que sus hijos trabajen en 
algo que después de trabajar quizás 
no cubra ni los gastos. Tenemos una 
huerta privilegiada, por cierto, pro-
tegida. Sin embargo, no se protege 
al agricultor ni a la agricultora, que 
trabaja haga calor o haga frío por los 
productos que todos consumimos. 
Durante la pandemia éramos uno 
de los sectores primordiales, pero 
cuando salieron las ayudas había 
epígrafes para muchas profesiones, 
sin embargo los agricultores nos 
quedamos fuera”.

Martí también recalcó la impor-
tancia de consumir productos de 
temporada “el consumidor se ha 
acostumbrado a comer productos 

durante todo el año, aunque no sea 
de temporada, sin importar la pro-
cedencia, y no hay que olvidar que 
muchos productos que vienen de 
fuera no cumplen los mismos requi-
sitos que tenemos que cumplir los 
agricultores de aquí. Hay compe-
tencia desleal y esto está provocan-
do que muchos agricultores se lo 
dejen. ¿qué pasará cuando no haya 
cultivos aquí?, tendremos que co-
mer todo envasado con productos 
de fuera. Por eso es tan importante 
poner en valor la agricultura local y 
como no, a los que trabajan la tierra”.

En representación 
del pequeño comer-
cio acudió al Foro 
Comarcal, José Luis 
Beltrán, Vicepre-

sidente de Confecomerç. Para la 
confederación “el pequeño comer-
cio tiene muchas amenazas. Una 
de ellas es el cambio del modelo en 

S. Tormo
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El Foro contó con la participación de representantes de los comerciantes, agricultores y administraciones locales.



relación a la venta online, donde 
un fabricante puede vender direc-
tamente a un cliente, a diferencia 
de la cadena de distribución que ha 
habido siempre donde había un fa-
bricante, un distribuidor, una tienda 
y un cliente. Por otra parte, estamos 
en un momento de postpandemia 
con el IPC disparado y problemas 
de acceso a productos. Eso es una 
amenaza en los márgenes de bene-
ficio para los comercios y además 
hay que sumar que la situación eco-
nómica del consumidor es más baja 
y eso repercute en el consumo”.

Beltrán también se mostró preocu-
pado por el problema de relevo ge-
neracional y las Marketplace «que 
pagan sus impuestos en el exterior 
y eso hace que no repercuta en los 
municipios”.

Con respecto a la digitalización para 
Beltrán, “no se trata sólo de vender 

online es mucho más complejo; es 
utilizar las herramientas que hay 
ahora para las compras, la venta y 
la comunicación con los clientes. Es 
hacer lo mismo, pero de otra mane-
ra. Para hacerlo la formación y ase-
soramientos son dos palancas fun-
damentales junto a la financiación.

Por su parte, Lorena 
Silvent, represen-
tante de la Manco-
munitat de l’Horta 
Sud y vicealcaldesa 

de Catarroja afirmó que “es una 
realidad que Horta Sud está muy 
próxima a centros comerciales, y lo 
tenemos que aprovechar como una 
oportunidad y es por eso que desde 
la Mancomunitat asesoramos a las 
empresas y emprendedores para 
la puesta en marcha de su negocio. 
Además, también impulsamos ini-
ciativas para atraer a los consumi-
dores. Por ejemplo, los Mercados 

Municipales lo están pasando mal 
con el cambio de hábitos y hemos 
impulsado una iniciativa para lle-
var el ocio y la cultura al mercado, y 
atraer a los consumidores”.

Por otra parte, Silvent afirmó que 
“desde la Mancomunitat de l’Horta 
trabajamos en mejorar y reforzar la 
estrategia del acuerdo territorial per 
l’ocupació a l’Horta Sud y hemos 
puesto en marcha cuatro líneas de 
trabajo; una dirigida al asesora-
miento de empresas y personas em-
prendedoras, otra en colaboración 
con Labora para la colocación de 
gente joven. Otra para la transfor-
mación digital de las empresas, y 
por último una línea dirigida exclu-
sivamente al relevo generacional 
para asesorar sobre las oportunida-
des de negocio”.

INICIATIVAS
La Mancomunitat del Carraixet ha 

puesto en marcha hace ya un par de 
años una iniciativa turística que pre-
tende poner en valor la huerta, sus 
productos y atraer el turismo como 
fuente de ingresos.

Noelia Rigoberto, 
gerente de la Manco-
munitat del Carrai-
xet, explicó durante 
el Foro Comarcal esta 

iniciativa “puesta en marcha por 
siete municipios valientes que, a 
través de Turisme Carraixet, hemos 
centrado nuestra estrategia en po-
ner en valor l’Horta”.

La responsable de Turisme Carraixet 
explicó que “vinculado a este con-
cepto de l’Horta se pretende poten-
ciar el consumo del producto agrí-
cola y creamos el club de producto 
Tastem l’Horta donde está represen-
tada toda la cadena de valor de ese 
producto agroalimentario de l’horta. 

Lo que queremos es que todos los 
beneficios que deriven del turismo 
recaigan directamente sobre la gente 
de l’horta». Además, desde la Man-
comunitat se realiza el etiquetado de 
productos de los campos “para con-
cienciar y visibilizar esos productos 
con el objetivo de provocar esa visita 
a nuestro destino turístico”.

Por otra parte, con la huerta como 
hilo conductor también nacieron 
dos iniciativas más como ‘Camins 
del Carraixet’ y el festival de diseño 
‘Miradors de l’horta’. Son apues-
tas para situar en el mapa turístico 
l’Horta y lo que representa”.

 El encuentro organizado por El Me-
ridiano y À Punt contó con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Almàsse-
ra, Equalitat y la Mancomunitat de 
l’Horta Nord.
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PATROCINADO POR

También la directora general de Comercio de Generalitat acudió al acto.

ORGANIZADO POR

EL MERIDIANO L’HORTA   

El Foro Comarcal El Meridiano se realizó en el Museu de l’Horta de Almàssera.

Representantes de la Mancomunitat del Carraixet y de Turisme Carraixet explicaron sus proyectos.
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REUNIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS AFECTATS I REPRESENTANTS 
D’ORGANITZACIONS COMERCIALS DE LA ZONA 

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud, contrària a l’ampliació de la 
pista de Silla, es reunirà amb el 

Ministeri

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud sol·licitarà una reunió 
amb el Ministeri de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Urba-
na per a transmetre-li l’oposició 
dels municipis afectats així com 

d’associacions comercials i in-
dustrials de la zona al projecte 
d’ampliació de la pista de Silla. 
La Mancomunitat Va organitzaR 
una reunió amb els col·lectius 
afectats a la qual també va acudir 
la diputada de Mobilitat Sosteni-
ble Dolors Gimeno. 

  El president de la Mancomuni-
tat de l’Horta Sud, José Francisco 
Cabanes, ha transmés als partici-
pants en la reunió la informació 
sobre l’última modificació del 
projecte d’ampliació de la V-31 
que, com a alcalde se Sedaví, li 
van transmetre divendres passat 

Redacció

els tècnics de la demarcació de 
Carreteres de l’Estat a la Comu-
nitat Valenciana. 
  Tant els municipis, com els re-
presentants de les zones indus-
trials i comercials de la zona, 
així com la Diputada de Mobi-
litat Dolors Gimeno van mos-
trar la seua oposició a aquestes 
modificacions i es van mostrar 
partidaris que la Mancomunitat 
encapçale les reivindicacions so-
bre aquest tema. En aquest sentit 
s’ha aprovat sol·licitar una reu-
nió directament amb el Ministeri 
per a poder fer arribar directa-
ment el malestar dels afectats. 
  “No entenem que s’intente, se-
gons diuen, solucionar punts de 
concentració d’accidents sense 
oferir-nos cap dada que els co-
rrobore i només ens oferisquen 
una alternativa que ofega als 
municipis i impedeix l’accés a 
aquests”, ha explicat José Fran-
cisco Cabanes. 

Il·luminació de la Pista de Silla
En la reunió en la Subdelegació 
del Govern, el president de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud 
també va transmetre la reivindi-
cació històrica de l’entitat i dels 
ajuntaments per al restabliment 
de la il·luminació de la Pista de 
Silla afectada per un robato-
ri en 2013 i que es troba sense 
il·luminació des de llavors. 
  Els tècnics de la demarca-
ció de Carreteres de l’Estat van 
transmetre que el projecte es 
troba encara en fase de super-
visió per la Subdirecció General 
d’Explotació del Ministeri de 
Transports. 

Imatge de la reunió

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.

La Diputació de València aposta 
per la creació de Comunitats Ener-
gètiques impulsades pels Ajunta-
ments amb l’objectiu de democra-
titzar l’energia i eliminar la pobresa 
energètica.  Sota aquest objectiu la 
Diputació ha encarregat a un grup 
d’experts la realització d’una Guia 
per a la Promoció Pública de Co-
munitats Energètiques. A Foios va 
tindre lloc la presentació d’aquesta 
eina formativa que explica als mu-
nicipis els passos a seguir per a la 
seua posada en marxa i avançar 
cap a un model més sostenible.
 La guia elaborada amb experièn-
cies reals de municipis de la pro-
víncia de València pretén simpli-
ficar passos, aclarir conceptes i 
facilitar el treball per a la creació de 
comunitats energètiques locals.
  La vicepresidenta de la Diputació i 
responsable de l’àrea de Medi Am-
bient, Maria Josep Amigó, va ser 
l’encarregada de presentar el do-
cument.
  Ara mateix  l’Horta Nord és el 
centre neuràlgic de les comunitats 
energètiques amb tres municipis 
amb el projecte molt avançat com 
són Foios, Meliana i Albalat dels 
Sorells. La vicepresidenta ha anun-
ciat que “en 2020-2021, es van des-
tinar 3 milions d’euros a l’impuls de 
l’autoconsum en edificis públics, 
beneficiant-se un total de 140 mu-
nicipis”.

SOSTENIBILITAT
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
ANIMA ALS MUNICIPIS A 
IMPULSAR COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES LOCALS
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OBRA: 

MUNICIPIO: PRESUPUESTO: 

“Obras en vías públicas: Firmes,
pavimentos y accesibilidad en
calles, varios emplazamientos.
PI Nº 193”

Alfafar 486.042,09€

Nova edició del pla Social d’Ocupació Municipal

EL PROGRAMA MUNICIPAL DONARÀ UNA OPORTUNITAT LABORAL A 50 PERSONES 
PER A MILLORAR LA SEUA OCUPABILITAT I LA SEUA REINSERCIÓ EN EL MERCAT 
LABORAL

Mislata llança una nova edició 
del seu Pla Social d’Ocupació

L’Ajuntament de Mislata 
llança una nova edició del 
seu Pla Social d’Ocupació 

Municipal, a través del qual les 
persones beneficiàries ocuparan 
un lloc de treball que els ajudarà 

a millorar la seua ocupabilitat o la 
seua reinserció en el mercat labo-
ral.
Aquesta edició, igual que en anys 
anteriors, el Pla oferix 50 llocs de 
treball ramificats per edats. De 
manera que, un 55% dels llocs es 

destinen a persones d’entre 16 a 
45 anys; el 40% per a majors de 
45; i el restant 5%, és a dir 3 llocs, 
són destinats a persones amb di-
versitat funcional. Les persones 
seleccionades obtindran un con-
tracte laboral de 3 mesos i cobri-

Redacció

ran necessitats del municipi en la 
prestació de serveis.
  Per a l’alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, “la política ha de servir per 
a millorar la vida de les persones, 
per a donar-los oportunitats i fu-
tur, i per això llancem de nou el 
nostre Pla Social d’Ocupació, una 
iniciativa política pionera que 
posa de manifest la nostra volun-
tat per no deixar a ningú al mar-
ge. Per al govern de Mislata les 
persones i el principi d’igualtat 
d’oportunitats són la prioritat “.

LABORA
El termini de registre de 
sol·licituds estarà obert de l’11 al 
20 de juny, després d’haver-se pu-
blicat ja les bases aprovades en el 
Butlletí Oficial de la Província. La 
recollida de perfils i la seua docu-
mentació es tramitarà de manera 
telemàtica o a través de l’Agència 
de Desenvolupament Local. Per 
a presentar-se, el requisit és estar 
empadronat a Mislata amb dos 
anys d’antiguitat i constar com a 
aturat en la base de dades de LA-
BORA. 
  La baremació per a adjudicar les 
places se cenyirà estrictament a 
criteris socioeconòmics, valorant 
també els anys de residència en 
el municipi i el no haver sigut be-
neficiari d’anteriors programes 
d’ocupació municipal.

L’Ajuntament de Mislata ha posat 
en marxa noves activitats dins del 
programa ‘Mislata Concilia’, des-
envolupat de manera transversal 
amb la implicació de les regido-
ries de Serveis Socials, Cultura, 
Educació, Infància, Joventut, Par-
ticipació Ciutadana i Polítiques 
d’Igualtat. Un programa adherit al 
projecte ‘Corresponsables’ del Mi-
nisteri d’Igualtat que, a través de la 
Conselleria de Polítiques Inclusi-
ves de la Generalitat Valenciana, 
ha gestionat la difusió de mitjans 
econòmics mitjançant una convo-
catòria de subvencions per la qual 
el consistori va obtindre més de 
190.000 euros pels projectes pre-
sentats i que tenen com a objec-
tiu afavorir la conciliació laboral 
i familiar. Com afirma l’alcalde, 
Carlos F. Bielsa, “les propostes 
municipals incloses en el progra-
ma suposen una ajuda inestima-
ble per a la conciliació familiar, de 
manera que mares i pares poden 
mantindre la seua rutina profes-
sional mentre que els seus fills i fi-
lles estan ben atesos per monitors 
especialitzats”.

CONCILIACIÓ
MISLATA OFERIX ACTIVITATS 
GRATUÏTES A MENORS DE 
14 ANYS PER A AFAVORIR LA 
CONCILIACIÓ FAMILIAR

Avança el projecte per a 
rehabilitar la casa natalícia 
del Padre Carlos Ferris

L’estudi d’arquitectura Balam 
Consultors SL ja té pràcti-
cament llesta la redacció 

del projecte bàsic de rehabilitació 
de la casa natalícia del Pare Car-
los Ferris a Albal, encarregat per 
l’Ajuntament.
  El projecte se centra en la recupe-
ració de les parts característiques 
de l’edifici, posant especial aten-
ció en els paviments i paraments 
hidràulics originals, que han sigut 
escanejats amb fotogrametria, així 

com en els principals elements es-
tructurals del conjunt.
  Així l’edifici es prepara per al seu 
ús com a museu per a mostrar els 
seus elements més importants, 
com els murs i pilars de rajola, les 
cobertes amb estructura de fusta i 
canyís tant del cos principal com 
dels porxos del pati, i els tanca-
ments de teler dels elements anne-
xos, que també seran recuperats en 
futures fases del projecte.
   Aquesta casa on va nàixer el fun-
dador de l’Hospital de Leprosos de 

Redacció

Casa natalícia del Padre  Carlos Ferris

EL PROJECTE SE CENTRA EN LA RECUPERACIÓ DE 
LES PARTS CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI A ALBAL

Fontilles un 8 de desembre de 1856, 
situada al carrer Sant Ana número 
30, té valor històric, com així es de-
clara en el Pla General d’Ordenació 
Urbana d’Albal, i està inclosa en el 
catàleg de béns i espais protegits 
de l’Ajuntament. Fins fa uns anys, 
abans de passar a ser propietat mu-
nicipal, va estar habitada i perfec-
tament conservada per Marita Inés 
Muñoz, una altra institució a Albal 
per estar emparentada amb el Pare 
Carlos Ferris, i pel seu caràcter so-
lidari.
  El futur projecte museístic alber-
garà, entre altres continguts, els 
records, vestigis, mobles i el fons 
bibliogràfic que va arxivar en les 
seues parets l’il·lustre religiós. Des-
prés d’adquirir l’immoble en 2020 
el consistori va catalogar els do-
cuments i objectes que contenia, 
gràcies al treball de la historiadora 
local, Leticia Lapuente.

Col·lecció d’imatges
Entre altres objectes destaca una 
prolífica col·lecció d’imatges, cin-
tes de súper 8, càmeres fotogràfi-
ques, ràdios i televisors antics, que 
donaran per a exposar una sala 
dedicada en exclusiva a aquests 
elements. El Pare Carlos Ferris és 
tota una institució. Als 13 anys va 
ingressar en el Seminari Diocesà 
de València on es va doctorar en 
Teologia i en ser ordenat sacerdot 
va exercir en la parròquia de Sant 
Esteban de València. Després, la 
Diputació li va encomanar la direc-
ció de la Casa de la Misericòrdia i 
1887 va fundar un col·legi de sord-
muts i un pensionat universitari.
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Tallers, matins ‘frikis’ i setmanes 
temàtiques en l’Agenda Jove 

d’estiu de Paiporta
EL CENTRE JOVE OFEREIX 10 ACTIVITATS GRATUÏTES DIFERENTS DE MATINS I 

VESPRADES DURANT EL MES DE JULIOL

La Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Paiporta ha 
obert aquest dijous la ins-

cripció per a l’Agenda Jove d’Estiu, 
les activitats lúdiques i educatives 
programades per al mes de juliol al 
Centre Jove, situat al poliesportiu 
municipal. En total hi ha 10 tallers 
i opcions diferents de matins i ves-
prades, que conformen una oferta 
completa destinada preferentment 
a joves entre 12 i 30 anys. Totes les 
activitats són gratuïtes.
  L’oferta es divideix en tres grans 
grups:  tallers, matins frikis i setma-

nes temàtiques. Entre els tallers hi 
ha tècniques acrobàtiques, taller 
de pintura tèxtil, taller de doblatge i 
taller de maquetes otakus. Els mat-
ins frikis, per la seua banda, comp-
ten amb un taller de dibuix manga i 
altre de jocs de rol i estratègia.
  La gran novetat d’aquesta Agenda 
Jove d’Estiu és la programació de 
quatre setmanes temàtiques enfo-
cades a quatre àmbits creatius dife-
rents: la música, la tecnologia, l’art 
i la cuina. Les activitats d’aquestes 
setmanes tindran lloc al Centre 
Jove de dilluns a divendres, de 9.15 
a 13.45 hores, i es treballaran dife-
rents aspectes de cada tema.

Oferta

L’Agenda Jove d’Estiu, en paraules 
de la regidora de Joventut, Lau-
ra Jiménez, «completa una oferta 
per a les persones joves, que tam-
bé compta amb l’Estiu Esportiu, i 
que té l’objectiu de donar a aquest 
sector de la població alternatives 
lúdiques i educatives que els enri-
quisquen i entretinguen en l’època 
de l’any que més es presta a l’oci».
La inscripció per a totes les activi-
tats, així com la informació sobre 
els horaris i dates de celebració de 
cadascuna d’elles, es troba al web 
paiporta.es/agendajove

Redacció

PAIPORTA

El CEIP L’Horta de Paiporta con-
clou enguany el segon curs com 
a Centre Promotor de l’Activitat 
Física i l’Esport (CEPAFE). En el 
projecte, que ha comptat amb 
la col·laboració de la Conse-
lleria d’Educació, Cultura i Es-
port i la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Paiporta, així 
com de diferents federacions es-
portives valencianes, l’alumnat 
ha tingut l’oportunitat de co-
néixer més a fons esports com 
el rugbi, el ciclisme, el bàdmin-
ton, l’handbol, el muntanyisme i 
l’escalada.
 Algunes d’aquestes activitats 
han tingut finalitats solidàries, 
gràcies als acords entre el centre 
paiportí i Organitzacions No Gu-
bernamentals (ONG) com Save 
The Children, al qual es varen 
destinar fons recaptats en el Dia 
Mundial de l’Esport, el passat 
mes d’abril.
   Per a la regidora d’Esports, 
Marian Val, «iniciatives com les 
del CEIP L’Horta són fonamen-
tals per al foment d’hàbits de 
vida saludables i incentivar la 
pràctica esportiva entre la po-
blació més jove de Paiporta que, 
d’acord amb els estudis realit-
zats, s’havia ressentit a causa de 
la pandèmia».
  «L’esport -ha continuat Val, 
conté valors com la inclusió, al 
solidaritat o el treball en equip, 
que són essencials en l’educació, 
i des de la Regidoria d’Esports 
i el Servei Municipal d’Esports 
estarem sempre al costat de to-
tes aquelles iniciatives que fo-
menten la seua pràctica, com és 
aquesta del CEIP L’Horta».
  El reconeixement com a Centre 
Promotor de l’Activitat Física i 
l’Esport (CEPAFE) comporta la 
concessió d’una la subvenció 
de la Conselleria de d’Educació, 
Cultura i Esport, i està enfocat al 
desenvolupament transversal, al 
llarg de tot el curs i amb la impli-
cació de tots els actors i actrius 
de la comunitat educativa, de 
temàtiques com la promoció de 
la salut, la recreació, la competi-
ció, la igualtat de gènere, la con-
vivència, la integració social i la 
cura del medi ambient. 
   El CEIP L’Horta de Paiporta 
tornarà a optar en el pròxim curs 
al reconeixement com a CEPA-
FE per part de la Conselleria 
d’Educació per a continuar pro-
movent diferents esports.

EL CEIP L’HORTA CONCLOU 
EL CURS COM A CENTRE 
PROMOTOR DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA I L’ESPORT

Activitats per a joves a Paiporta

VOLUNTARIAT

Protecció Civil de Paiporta ha 
llançat una campanya per a bus-
car voluntariat i augmentar la seua 
plantilla.  Des de l’Ajuntament de 
Paiporta, a través de la seua Regi-
doria d’Interior, es vol ressaltar la 
gran tasca realitzada pels mem-
bres de Protecció Civil, incentivant 
aquest servei altruista i solidari. 
  L’objectiu d’aquesta nova etapa 
és procurar la integració i reforç 
dels actuals membres, promovent 
l’entrada i formació de noves per-
sones voluntàries.
  Per al regidor d’Interior, Vicent 
Císcar, “el voluntariat és la força 
d’acció principal de Protecció Ci-
vil, amb un servei solidari dedicat 
a la ciutadania de Paiporta. Per 
això volem fer una crida i ampliar 
la plantilla”. Císcar ha destacat 
igualment la importància del tre-
ball coordinat i col·laboratiu amb 
Policia Local “de manera que el 
servei que donem a la ciutadania 
siga eficaç. Amb aquest objectiu, 
procurem la formació contínua 
del personal, així com els meca-
nismes per al correcte suport a les 
Forces i Cossos de Seguretat”. 
Entre les labors habituals que rea-
litza el voluntariat de Protecció Ci-
vil, participen en el correcte des-
envolupament d’esdeveniments 
festius, esportius, culturals o 
religiosos organitzats a la pobla-
ció. A més, Protecció Civil realit-
za un treball diari silenciós, però 
molt necessari: s’encarreguen de 
l’acompanyament i atenció a per-
sones majors i gent amb mobilitat 
reduïda i proporcionen cuidats i 
assistència sanitària bàsica al grup 
de jubilats de Paiporta. També es 
desplacen a altres localitats limí-
trofes per a col·laborar en el des-
plegament de dispositius quan 
se’ls requereix.

Ajudes
Així mateix, com a servei essen-
cial, la tasca de Protecció Civil 
durant la pandèmia, especialment 
en els primers mesos, va resul-
tar clau per a coordinar l’ajuda i 
col·laboració ciutadana, així com 
la seua actuació d’enllaç amb el 
personal sanitari i el centre de sa-
lut i de suport a les Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat.
  L’agrupació de voluntaris de Pro-
tecció Civil de Paiporta naixia l’any 
1994 amb les funcions principals 
de previsió, planificació, acció i 
protecció física de persones, béns i 
medi ambient. En 2019 l’agrupació 
local celebrava  el seu 25 aniversa-
ri, sumant més de 250.000 hores 
de voluntariat altruista. 
  Les persones interessades a for-
mar part d’aquesta agrupació lo-
cal poden presentar la sol·licitud 
a l’Oficina UNICA, a través de la 
seu electrònica municipal o de la 
pàgina web.

PROTECCIÓ CIVIL PAIPORTA 
BUSCA PERSONAL VOLUNTARI 
PER A AMPLIAR LA SEUA 
PLANTILLA

En la vesprada del diven-
dres en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament va tindre lloc 

l’elecció de les Falleres Majors de 
Sedaví per a l’exercici 2022-23 en un 

acte que va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde i president Nat de la 
Junta Local Fallera José Francisco 
Cabanes, la presidenta Executiva 
Valle Amaya, membres de la junta 
i de les quatre comissions falleres 

del municipi.  El primer edil va ser 
l’encarregat de comunicar via te-
lefònica el nomenament de Paola 
Souan com a Fallera Major Infantil 
i el de Charo Castillo com a Fallera 
Major per al pròxim exercici

Charo Castillo i Paola Souan, triades Falleres 
Majors de Sedaví per a l’exercici 2022-23

Redacció



ACTUALITAT 9EL MERIDIANO L’HORTA   
JUNY
2022 

EL SÍNDIC DE GREUGES REPROCHA QUE HAY ALCALDES QUE “PIENSAN QUE 
LA INFORMACIÓN QUE TIENEN ES DE SU PROPIEDAD”

Aumentan las quejas por 
falta de transparencia en los 

ayuntamientos

Las quejas relativas a la 
transparencia y el acceso a 
la información en los ayun-

tamientos han aumentado en lo 
que llevamos de año en la Co-
munitat Valenciana, presentadas 
casi todas por concejales a los que 
se les ha impedido u obstaculiza-
do el ejercicio de sus derechos en 
esa materia, según ha destacado 
el Síndic de Greuges, Ángel Luna, 
en su reciente comparecencia en 
las Corts Valencianes. Por ello, 
Luna ha lanzado un reproche a 
“aquellos alcaldes que piensan 
que la información que tienen es 
de su propiedad» y ha augurado 
que, “si seguimos en esa deriva, 
socavaremos la democracia”.
  El Síndic ha revelado además 
que se ha encontrado con ayun-
tamientos reticentes a aceptar 
y aplicar sus recomendaciones 
y sugerencias para resolver este 
tipo de reclamaciones, e incluso 
a colaborar en la instrucción del 
expediente, por lo que, en con-
traposición a ello, ha anunciado 
que se publicarán en su web “las 
administraciones no colaborado-
ras con el defensor autonómico”, 
cuyo comportamiento considera 
que “supone una devaluación de 
las instituciones”. El Síndic señala 
que esta medida “es una manera 
de extender el control social, al 
permitir a la ciudadanía consul-
tar aquellos expedientes en los 
que las diferentes administracio-
nes no han colaborado con esta 
institución”.
  Hasta tal punto ha llegado el 
comportamiento de varios ayun-
tamientos, que el Síndic ha te-
nido que advertirles de que su 
negativa a colaborar “se hará 

T. L. 

constar en las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento, así 
como en los informes anuales, 
especiales y extraordinarios que 
emita el Síndic de Greuges ante 
Les Corts Valencianes, en cuyo 
caso se indicará también la iden-
tidad de las personas responsa-
bles”. Es más, “la persistencia en 
las actitudes obstaculizadoras 
que derive en un comportamien-
to hostil o sistemáticamente en-
torpecedor de las investigaciones 

llevadas a cabo por el Síndic de 
Greuges, dará lugar a un informe 
especial de carácter monográfico, 
en el que se identificará a las au-
toridades y al personal que sean 
responsables de lo sucedido”.

Recordar la ley
Resulta paradójico que el Síndic, 
en sus resoluciones para resolver 
las quejas, tenga que recordar a 
los ayuntamientos lo dispuesto 
en la Constitución Española, en 

la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el Regla-
mento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, en cuyos 
artículos se reconoce, “al más 
alto nivel normativo, el derecho a 
participar en los asuntos públicos 
y el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funcio-
nes y cargos públicos de acuerdo 
con lo previsto en la ley y, por lo 
tanto, el derecho a obtener la in-

formación necesaria para el ejer-
cicio de las funciones públicas 
atribuidas a los concejales, como 
representantes democráticamen-
te elegidos de los vecinos del mu-
nicipio”.
  Asimismo, resulta llamativo que 
tenga que insistir, “en las nume-
rosas resoluciones emitidas en 
esta materia”, en señalar que, “si 
los representantes elegidos por 
sufragio universal encuentran 
trabas para el desarrollo ordi-
nario de su función, no solo se 
vulnera directamente su derecho 
fundamental al ejercicio de su 
cargo público, sino que también, 
aunque sea de manera indirecta, 
se ponen obstáculos improce-
dentes a la plena efectividad del 
derecho de los ciudadanos a par-
ticipar en los asuntos públicos, 
piedra angular de nuestro siste-
ma democrático”.

Acceso rápido
En concreto, el Síndic ha tenido 
que recalcar también que “la le-
gislación específica en materia 
de régimen local ha querido que 
el acceso a la información de los 
concejales sea rápida, sin retra-
sos de ningún tipo, puesto que 
esto dificulta más allá de lo razo-
nable el ejercicio de un derecho 
fundamental.” Y resaltar que, por 
ello, “es muy importante contes-
tar a las solicitudes presentadas 
por los concejales en el plazo 
máximo de 5 días naturales, ya 
que, de lo contrario, se adquiere 
por silencio administrativo el de-
recho de acceso a la información 
pública solicitada, por lo que no 
cabe retrasar la contestación ni 
impedir el acceso de forma real y 
efectiva a la información”.

Comparecencia del Síndic de Greuges, Ángel Luna, en las Corts Valencianes.

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
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Alcàsser convoca les 
beques menjador per 

al pròxim curs escolar
SOL·LICITUDS DEL 22 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

L’Ajuntament d’Alcàsser ha 
tornat a convocar les beques 
menjador per al curs escolar 

2022-2023 tant per a l’alumnat ma-
triculat als centres educatius del 
municipi en els nivells d’Infantil 
i Primària, com per a l’escoleta 
infantil. Així, el termini per a pre-
sentar les sol·licituds serà del 20 de 
juny al 29 de juliol de 2022.
  Les sol·licituds es podran pre-
sentar tant telemàticament, a tra-
vés de la pàgina web http://sede.
alcasser.es, com presencialment 
en qualsevol punt de registre de 
l’Ajuntament d’Alcàsser – Registre 

General o Serveis Socials – en ho-
rari de 9.00 a 14.00 hores.
  L’únic requisit per a sol·licitar 
la beca menjador per a Infantil i 
Primària és haver sol·licitat prè-
viament l’ajuda de menjador que 
ofereix la Conselleria d’Educació. 
Tota la documentació a pre-
sentar es pot trobar a la web de 
l’Ajuntament d’Alcàsser.
  L’alcaldessa del municipi, Eva 
Zamora, ha posat en valor aques-
tes beques menjador perquè «no 
només suposa una gran ajuda per 
a les famílies, sinó que a més con-
tribueixen a garantir la igualtat en 
l’àmbit educatiu».

Redacció

Ajuntament

La Regidoria de Joventut 
d’Alcàsser presenta una 
nova edició del programa 

d’activitats d’oci educatiu per a 
l’estiu amb dues varietats, per als 
més menuts i per als joves de la lo-
calitat. En paraules del regidor de 
Joventut, Xisco Martínez “es tracta 
d’una nova oportunitat d’oci en la 
que se suma una gran varietat tant 
pels campus esportius que es rea-
litzaran al poble com aquestes va-
rietats. Aquest fet va a fer que nin-
gú tinga excusa per a quedar-se a 
casa aquest estiu”.
  D’una banda, “l’Escola d’Estiu Al-
càsser 2022” és l’escola vacacional 
per als xiquets i xiquetes d’entre 3 
i 12 anys que tants anys està fun-
cionant exitosament a la nostra 
localitat. Aquesta escola té com a 
objectiu principal cobrir la neces-

sitat d’algunes famílies, amb fills/
es a càrrec en edat escolar, de con-
ciliar la vida familiar amb la vida 
laboral.

Menuts
L’Escola d’Estiu d’Alcàsser es durà 
a terme durant el període de vacan-
ces escolars, en les instal·lacions 
del CEIP 9 d’Octubre, en dues 
variants: del dia 27 de juny al 29 
de juliol per als més menuts que 
estan actualment cursant l’etapa 
d’educació infantil, i del dia 4 al 29 
de juliol la modalitat per a xiquets 
i xiquetes d’educació primària. 
Aquesta distinció per edats és la 
gran novetat d’aquest any, deguda 
a la realització d’un campament 
d’estiu que organitza la Regidoria 
d’Igualtat junt amb la Regidoria de 
Joventut.

  D’altra banda, el programa “Es-
tiu Jove 2022” presenta activitats i 
tallers per als joves d’entre 12 i 18 
anys a la Zona Jove i CIJ “El Dau”. 
Aquest programa ofereix una gran 
varietat d’activitats (activitats es-
portives, activitats aquàtiques, ta-
llers educatius, jocs i dinàmiques 
grupals, excursions, etc. i una gran 
festa de clausura). Les activitats 
es realitzaran a la Zona Jove i CIJ 
“El Dau”, de dilluns a divendres en 
horari de 10.30 a 13.30 i algunes 
d’aquestes activitats es realitzaran 
també en horari nocturn, com la 
Fluor Party i la Gran Festa Cloen-
da. L’alcaldessa de la localitat, Eva 
Zamora, ha posat l’accent en la 
importància d’aquestes iniciatives 
que «fan possible la conciliació fa-
miliar i ofereixen a la població més 
jove activitats d’oci saludables».

S’HA ORGANITZAT UN PROGRAMA PER A MENUTS I UNA ALTRA PER A JOVES

Escoles d’Estiu d’Alcàsser

 Clausura del projecte 
Europeu-Col·legi Mare 
de Déu Olivar Alaquàs

AMB TÈCNIQUES CIRCENSES I TEATRALS

El Castell d’Alaquàs va acollir 
la passada setmana l’acte 
de cloenda del projecte eu-

ropeu KA229 Circus of Emotions 
liderat pel col·legi Mare de Déu 
de l’Olivar II amb altres tres cen-
tres europeus: Europaschule Lan-
gerwehe i Europaschule Herzog-
enrath d’Alemanya i Kauno Saules 
gymnazyja de Lituània.
  La jornada es va iniciar al gim-
nàs del centre, on es va inaugurar 
l’exposició del mural “Línia del 
Temps del projecte Circus of Emo-
tions”. Per la vesprada, al Castell 
d’Alaquàs, es va presentar el pro-
jecte “Implementació del projecte 
europeu KA229 Circus of Emo-
tions en temps de la COVID-19” 
i es va visualitzar el vídeo final. A 
continuació es van lliurar els cer-
tificats als participants de les dife-
rents trobades virtuals del projec-
te. En aquest acte va estar present 
l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura.
El col·legi Mare de Déu de l’Olivar 

ha sigut el coordinador d’aquest 
projecte i ha liderat tot el pro-
cés des de la sol·licitud en març 
de 2019 fins a la presentació de 
l’informe final a l’Agència Nacio-
nal espanyola d’Erasmus+ (SEPIE) 
en febrer del 2022. El projecte tenia 
dues vessants pel que fa als seus 
objectius, competències a desen-
volupar i activitats a dur a terme 
als quatre centres. Per una banda, 
la millora de la competència emo-
cional tant de l’alumnat com del 
professorat i, per altra, el treball 
de tècniques circenses i teatrals 
per tal d’incidir en la millora de la 
competència emocional. Es van 
programar quatre trobades inter-
nacionals amb alumnat i tres no-
més amb professorat però, a causa 
de la pandèmia només es va poder 
dur a terme la primera trobada de 
professorat organitzada a Alaquàs 
al mes de novembre. Totes les mo-
bilitats programades van haver de 
ser convertides en Trobades Vir-
tuals. 

Redacció
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Xirivella va acollir una nova edi-
ció de la fira de comerç i associa-
cions ‘Xirivella al carrer’. Durant 
tres dies, la plaça Gerardo Garcés 
va ser l’epicentre de l’activitat a la 
ciutat amb una fira en la qual van 
participar 25 comerços i associa-
cions, i per a la qual es va preparar 
una àmplia varietat d’activitats lú-
diques complementàries.
  “Fa tres anys que no podem ce-
lebrar ‘Xirivella al carrer’ i tenim 
moltes ganes de retrobar-nos 
amb els nostres comerços i as-
sociacions. Per això, hem prepa-
rat un cap de setmana carregat 
d’activitats perquè la ciutadania 
isca al carrer. Hi ha actuacions tots 
els dies, activitats culturals, espor-
tives i lúdiques per a totes les edats 
perquè ningú es quede a casa”, ex-
plicava la regidora Isabel Torres, 
regidora de Comerç i Participació 
Ciutadana.
Una programació per a tots els pú-
blics en la qual va haver-hi música 
en directe i ball tots els dies, amb el 
punt àlgid el dissabte a la nit amb 
l’orquestra Neo, matinal esportiva 
amb exhibicions de pilates, bodi 
combat i zumba, i rutes i passejos 
per l’horta de Xirivella.

XIRIVELLA

NOVA EDICIÓ DE LA FIRA DE 
COMERÇ I ASSOCIACIONS 
‘XIRIVELLA AL CARRER’

La Passejà de Quart de Poblet, més 
prop de ser declarada Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic

La Passejà de Quart de Poblet 
està més prop de ser decla-
rada Festa d’Interés Turístic 

Autonòmic. Quan es compleixen 
299 anys d’aquesta tradició, el 
president de la Generalitat, Ximo 
Puig, que va acudir a la població va 
afirmar que aquesta manifestació 
cultural “extraordinària” i “brutal” 
“es mereix”, obtindre aquest reco-
neixement.  
  Aquestes declaracions les va rea-
litzar quan participava en La Pas-
sejà i en la roda de foc. El cap de 
l’Executiu valencià va dir sentir-se 
emocionat davant una festa popu-
lar molt arrelada al poble durant 
tres segles, i que és exemple de 
“convivència”. Puig va revelar que 
li ha demanat a San Onofre “que 
la Comunitat Valenciana continue 
pel camí del progrés”.  
   Per part seua, l’alcaldessa de 
Quart de Poblet, Carmen Mar-
tínez, també es va mostrar con-
vençuda que la Passejà de Sant 
Onofre aconseguirà ser declarada 
Festa d’Interés Turístic Autonò-
mic ja que “estem en una posició 
immillorable per a aconseguir-ho 
com demostra, no sols 300 anys 
d’història, sinó el sentiment de 
tot el poble. Veiem com tots és al 
carrer,  cadascun amb les seues 
creences i opinions però units per 
aquesta tradició”. En 2018 ja va ser 
nomenada Festa d’Interés Turístic 
Provincial.   

    La veritat és que la localitat de 
Quart de Poblet ha viscut la Pas-
sejà d’enguany amb moltíssima 
il·lusió després de dos anys en què 
només es van poder realitzar actes 
simbòlics a causa de la pandèmia. 
En  2020,  l’any  en  què va irrom-
pre  la  Covid,  es  va recórrer a  una 
Passejà Virtual que es va difondre 
per la Xarxa, mentre que en 2021, 
l’Associació Amics de la Passejà i 
representants municipals van rea-
litzar una roda de foc a les portes 
de l’ermita de San Onofre per a 
mantindre viva la tradició. Tam-
bé es va mantindre el tret dels 
focs artificials i el tradicional con-
curs de dibuix i de redacció entre 
l’alumnat del municipi.   
  Enguany, xiquets i majors han 
gaudit d’una edició històrica,  ja 
que falta molt poc perquè es com-
plisquen tres segles  d’aquesta 
tradició segons la qual,  de  San 
Onofre, patró de Quart de Poblet, 
va escoltar les súpliques del seu 
poble  i va acabar  amb la sequera 
la nit de un 9 de juny de 1723. Els 
cultius es van salvar i, de manera 
espontània, els veïns i veïnes van 
pujar a l’Ermita  i van passejar  al 
sant acompanyant-lo de foc, músi-
ca i alegria.   
  Des de llavors, i de manera ininte-
rrompuda, s’ha mantingut visca la 
llegenda i el passeig es va convertir 
en La Passejà. És una festa singular 
de  la Comunitat Valenciana  que 
rep gran quantitat de visitants, tant 

veïns que ja no viuen en la locali-
tat i que tornen aqueix dia com a 
ciutadans que arriben atrets per 
aquesta manifestació cultural.   

Tabals i Dolçaines
El   moment més important 
d’aquestes festes de juny és el dia 
9 a la nit en el qual Els Amics de la 
Passejà, acompanyats de la Colla 
de Tabals i  Dolçaines Va de Bo  i 
de veïns i veïnes, trauen al Sant de 
l’Ermita que porta el seu nom. Des 
d’allí, ho passegen fins a la rotonda 
de l’Aigua on es fan dues “rodas de 
foc”, una en la que xiquets i xique-
tes  són els encarregats de  subjec-
tar les tenalles d’on salen disparats 
els coets, i una altra en la qual són 
els adults els qui prenen el relleu. 
A  el seu pas per l’Ajuntament  es 
va disparar un espectacular cas-
tell  previ a  l’entrada de foc en la 
Plaça de l’Església on l’Associació 
Amics de la Passejà van convidar 
al poble a orxata, refrescos i ros-
quilletas.   
 L’endemà, divendres, el Sant va 
realitzar el camí invers. A les 11.00 
ho traslladaven des de la Parròquia 
de la Puríssima Concepció, on va 
passar la nit, fins a l’Ermita on es 
va oficiar una missa. A les 13.00 va 
tornar el foc a través de la tradicio-
nal mascletà.   
  L’Agrupació Musical l’Amistat va 
interpretar el seu Concert Extraor-
dinari en honor al Patró de Quart 
de Poblet.

Redacció

Ximo Puig, president de la Generalitat, va participar en la Passejà

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, XIMO PUIG, AVANÇA QUE LA PASSEJÀ “ES 
MEREIX” OBTINDRE AQUEST RECONEIXEMENT  

Imatges de la Fira

QUART DE POBLET

L’Ajuntament de Quart de Poblet 
ha impulsat una xarxa de centres 
de càrrega per a vehicles elèctrics. 
Cada vegada són més i en uns 
anys seran els únics amb permís 
de Brussel·les per a poder circular, 
a part dels d’hidrogen o qualsevol 
altra tecnologia neta que aterre en 
el camp de l’automoció.
  No obstant això, és una odissea 
cada vegada que el propietari 
d’un vehicle elèctric ha de carre-
gar les bateries. Hi ha pocs centres 
de càrrega i, els que hi ha, moltes 
vegades no funcionen. És com si 
s’arribara a una gasolinera en re-
serva després de centenars de qui-
lòmetres sense veure cap i, quan ja 
tens la mànega a la mà,¿no cau ni 
una gota. Què fer? Perquè no que-
da un altre remei que anomenar a 
la grua.

Comissió Europea
D’acord amb la Comissió Europea 
que recomana la governança mul-
tinivell, l’àrea de Mobilitat Soste-
nible de Quart de Poblet ha en-
capçalat una iniciativa pionera a 
Espanya i ha mantingut converses 
amb gasolineres, concessionaris i 
empreses capdavanteres de la lo-
calitat per a posar solució a aquest 
problema.I, de moment, s’ha 
aconseguit el compromís en ferm 
per a la instal·lació de, almenys, 
deu centres de càrrega en el mu-
nicipi, a part del qual va instal·lar 
l’Ajuntament fa uns mesos.
  Encara que altres concessionaris 
també han assenyalat que se su-
maran, BMW serà el primer que 
instal·le a les seues portes un cen-
tre de càrrega disponible per a tota 
la ciutadania les 24 hores del dia. 
.Quant a les gasolineres, ha sigut 
CEPSA la que trencarà motles.   
  Altres empreses capdavanteres 
de la zona que també aposten pel 
vehicle elèctric, instal·laran més 
d’una desena de punts on recarre-
gar els cotxes del present i del fu-
tur. Es realitzarà una col·laboració 
públic-privada per a posar centres 
de càrrega de corrent altern i con-
tinua i que es puga donar servei a 
qualsevol mena de vehicle elèc-
tric.
  El regidor delegat, Bartolomé 
Nofuentes, ha informat que l’àrea 
que ell dirigeix ja està estudiant la 
redacció d’un plec de condicions 
per a instal·lar en sòl públic i en 
concessió, la instal·lació de “elec-
trolineras”. Quant als preus de 
l’energia, en els punts conveniats, 
s’establiria un preu màxim depe-
nent del mercat.

IMPULSA UNA XARXA DE 
CENTRES DE CÀRREGA PER A 
VEHICLES ELÈCTRICS
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L’Ajuntament de Torrent ha 
fet públiques les xifres ac-
tualitzades de la ‘Targeta 

+25’, la campanya impulsada pel 
consistori *torrentino, a través 
de l’empresa municipal IDEA’T, 
per a promocionar i fer costat al 
comerç i l’hostaleria local, que 
acumula de moment una des-
pesa d’1.066.492,51€ en 275 es-
tabliments de la ciutat, on es pot 
gastar el crèdit restant del total 
d’1.200.000€ llocs en circulació 
fins al pròxim 31 de desembre. 
  “La ‘Targeta +25’ és una iniciativa 
de la qual es beneficien tots: co-
merços i consumidors. Fent costat 

al comerç de proximitat, impul-
sem l’economia local, respectem 
el medi ambient, consumim pro-
ductes de gran qualitat i rebem 
un tracte amable i personalitzat”, 
explica la regidora responsable 
d’IDEA’T, Marina Olivares. 
  Per part seua, el regidor de Pro-
moció Econòmica, Andrés Cam-
pos, destaca “la importància de 
donar continuïtat a aquesta ini-
ciativa per al comerç local, que 
tan beneficiosa està resultant per 
als establiments adherits i per als 
propis clients, ja que veuen re-
compensat el seu gat amb un 25% 
extra”. 

Clients
Així, des que es posara en mar-
xa la iniciativa el mes de desem-
bre passat, fins a l’última ven-
da sol·licitada a l’abril, es van 
entregar targetes per un valor total 
d’1.200.000€, dels quals 960.000€ 
van ser aportats pels clients amb 
la seua compra i 240.000€ per 
l’Ajuntament de Torrent, és a dir, 
un 25% del muntant posat en cir-
culació. 
  Cal destacar que total de 2.741 
ciutadans han fet ús de la ‘Targeta 
+25’ fins al moment, fent una mi-
tjana d’una despesa per persona 
de 350,20€. 

DES QUE ES POSARA EN MARXA AQUESTA NOVA EDICIÓ DE LA CAMPANYA, S’HAN 
POSAT EN CIRCULACIÓ UN TOTAL D’1.200.000 EUROS

Més de 2.700 ciutadans i 275 
establiments de Torrent es 

beneficien de la ‘Targeta +25’

Redacció Imatge del homenatge

Torrent es prepara per a la XXVIII 
edició de la Llegua Urbana

La ciutat de Torrent es pre-
para per a la XXVIII edició 
de la Llegua Urbana, la ca-

rrera solidària impulsada per la 
Fundació Esportiva Municipal, 
que enguany tornarà a celebrar-
se de manera nocturna el pròxim 
dia 1 de juliol. Així, l’eixida tin-
drà lloc a les 22h en la plaça de 
les Corts Valencianes, des d’on 
s’iniciarà el tradicional recorre-
gut de cinc quilòmetres.
   Per a participar en la prova els 
corredors hauran d’aportar un 
1kg d’aliments de llarga duració 
en el moment de recollir el dor-
sal, que seran destinats al punt 
d’aliments. Cal destacar que en 
l’edició de 2019, l’última cele-
brada de manera presencial, van 
participar al voltant de 700 per-
sones, aconseguint recaptar fins 
a 1.000 kg de menjar. 

Solidari
“La Llegua Urbana és una cita 
imprescindible dins del calen-
dari esportiu de la ciutat des de 
fa molts anys”, explica la regidora 
d’Esports, Susi Ferrer, qui també 
remarca “el caràcter solidari de 
la carrera que, a més de contri-
buir a promocionar l’esport i un 
model de vida saludable, també 
demostra el compromís i la so-
lidaritat de la ciutadania de To-
rrent”. 
  Inscripcions en la pàgina web 
www.cronorunner.com

L’EIXIDA DE LA CARRERA TINDRÀ LLOC EL PRÒXIM 1 DE JULIOL, A LES 22H, EN LA 
PLAÇA DE LES CORTS VALENCIANES

Es va celebrar en l’Hort de Trè-
nor un esdeveniment en ho-
nor als docents dels centres 

de la ciutat que es jubilen aquest 
curs, que van rebre per part de 
l’Ajuntament de Torrent unes pla-
ques en reconeixement de la seua 
trajectòria educativa. L’acte, pre-
sentat per Anna Vivó, va ser obert 
per la regidora d’Educació, Patricia 
Sáez, qui va voler mostrar el seu 
agraïment i donar-los l’enhorabona 
“per tants anys d’irreprotxable 
treball al servei de la comunitat 
educativa, en els quals no sols han 
format no sols a estudiants, sinó 
també persones”. 

   Així mateix, també van intervin-
dre Ana Cruz i Carles Cano en re-
presentació dels professors i pro-
fessores, després de la qual cosa va 
clausurar l’acte l’alcalde Jesús Ros. 
Així, la llista de docents que es van 
jubilar és la següent: Centre EPA: 
Carles Cano, CC Mare Sacramento: 
Ana Cruz, Consuelo Rubio i Mag-
dalena Wilde. CC Muntanya-Sión: 
M.Salut Fabià, M. Dolores Ortíz i 
M. Amparo Puig; IES La Marxade-
lla: M.Isabel Goñi i Alejandro Lo-
rento; IES Tirant lo Blanc: Empar 
Llimerà; CEIP Joan XXIII: Amelia 
López; CEIP El Vaig moldre: Rosa-
rio Muñoz; CEIP Federico Maicas: 
Carmen Patiño; conservatori de 
Música: Eduardo Ventura.

L’ACTE ES VA FER A L’HORT DE TRÈNOR

Torrent homenatja els 
professors i professores que 
es jubilen aquest curs

Redacció

L’Antic Mercat va acollir una 
jornada sobre la ‘Estratègia 
i futur de l’empresa familiar’ 

organitzada per l’Institut Valencià 
per a l’Estudi de l’Empresa Fami-
liar (Ivefa), en col·laboració amb 
IDEA’T, Caixa Popular i la Càtedra 
d’Empresa Familiar de la Universi-
tat de València (CEFUV).
 El regidor d’Economia de 
l’Ajuntament de Torrent, Andrés 
Campos, va ser l’encarregat d’obrir 
l’acte amb unes paraules de ben-
vinguda als convidats i al públic, 
destacant “el valor d’aquesta 
iniciativa per a la consolidació, 
evolució i professionalització de 
les empreses familiars, que su-
posen al voltant del 90% del total 

d’empreses del país”.
  Tot seguit, el director de la CEFUV, 
Alejandro Escribá, va realitzar una 
ponència sobre què significa pro-
fessionalitzar l’empresa familiar 
i com avançar per a això, incidint 
en els objectius i fins que havien 
de perseguir. Posteriorment, es va 
celebrar una taula redona, que va 
estar moderada per la directora 
de comunicació de Caixa Popular, 
Mar Mestre, en la qual participa-
ran el director general de Vetlar-te, 
José Vicente Herrero; la CEO de 
EMAC Grup, Núria Boix; i la gerent 
de Farines Segura, Ana Segura. 
Finalment, el president de *Ivefa, 
Francisco Vallejo, i el president del 
Fòrum Empresarial, José Durán, 
van clausurar l’esdeveniment. 

Jornada sobre ‘Estratègia i futur 
de l’empresa familiar’ 

Redacció

L’acte va tindre lloc a l’Antic Mercat
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Abierto el periodo de inscripción para el 
Campament d’Estiu del Ayuntamiento de Torrent 
ESTA INICIATIVA ESTÁ DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 7 Y 11 AÑOS

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la 
Casa de la Dona y en colaboración la Gene-
ralitat Valenciana, impulsa el Campament 

d’Estiu, una actividad gratuita dirigida a menores 
de entre 7 y 11 años que ofrecerá a los más jóve-

nes una completa programación veraniega en el 
Centro Ambiental del Vedat, incluyendo juegos, 
talleres, piscina, rutas de senderismo, visitas y ex-
cursiones.  
  Así, los niños y niñas que se inscriban se dividi-

rán en dos turnos, siendo el primero del lunes 1 
al viernes 5 de agosto y el segundo del lunes 8 al 
viernes 12 de agosto. Ambos turnos tendrán un 
horario de 8h a 16h. Las solicitudes se deben pre-
sentar telemáticamente en www.torrent.es

Con la llegada del mes de junio, 
el Centro Público de Formación 
de Personas Adultas de Torrent se 
despide de un curso cargado de ac-
tividades, en el que han desarrolla-
do una programación muy variada 
para las 1.200 personas inscritas en 
las 80 diferentes acciones formati-
vas que oferta. 
   Como colofón a estos meses 
de intensa actividad educativa, 
el alumnado y el profesorado de 
l’Escola d’Adults realizaron ayer el 
acto inaugural de su semana cultu-
ral con la exposición de la muestra 
‘Un treball permanente’ en l’Espai 
del Edificio Metro, la cual recoge 
una selección de los trabajos rea-
lizados en los talleres de informáti-
ca, cerámica, pintura, restauración 
de muebles y dibujo. El acto contó 
con la presencia del alcalde Jesús 
Ros y representantes de la Corpo-
ración Municipal, quienes pudie-
ron disfrutar de primera mano de 
las obras elaboradas por los alum-
nos y alumnas del centro. 
  Así, hasta el próximo jueves 23 de 
junio, l’Escola d’Adults realizará 
diversas actividades enmarcadas 
en su semana cultural, incluyen-
do, entre otras, una demostración 
abierta al público de las labores 
que se llevan a cabo en sus talleres 
(pilates, inteligencia emocional, 
dibujo, pintura, cerámica, shiat-
su…), la proyección de la película 
‘El buen patrón’ en l’Hort de Tré-
nor, un recital de poesía a cargo 
del alumnado de primer ciclo de 
formación básica o la presentación 
del libro ‘Silenci hostil’. 

TORRENT

L’ESCOLA D’ADULTS INICIA SU 
SEMANA CULTURAL

. La asociación Sordos 2000 Valen-
cia realizó el pasado sábado 18 de 
junio una visita turística a la ciudad 
de Torrent, donde fueron recibidos 
en el salón de plenos del edificio 
consistorial por el alcalde Jesús Ros 
y representantes de la Corporación 
Municipal. Tras la recepción, en la 
que pudieron conocer más a fondo 
la identidad y la historia de Torrent, 
los integrantes de Sordos 2000 Va-
lencia visitaron algunas localiza-
ciones de la ciudad como la em-
blemática Torre de la plaza Mayor, 
el Museu Comarcal de L’Horta Sud, 
l’Hort de Trénor o la parroquia de 
la Asunción. Además, también pu-
dieron disfrutar con la degustación 
del plato típico de Torrent: el Ros-
sejat de Sant Blai.

TORRENT
VISITA DE LA ASOCIACIÓN 
SORDOS 2000 VALENCIA
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DIECISÉIS DÍAS LLENOS DE MÚSICA, FIESTA, ESPECTÁCULOS Y GRANDES 
CITAS EN LAS PLAZAS DEL PUEBLO

Massanassa inmersa en sus 
Fiestas de San Juan 

Massanassa está en la recta 
final de celebración de sus 
fiestas, en honor al Santí-

simo Cristo de la Vida, donde han 
tenido lugar eventos como la procla-
mación de las Falleras Mayores de 
Massanassa de 2023, Brenda Mar-
tínez y Rocío Candel; el tradicional 
Festival de Paellas,con más de 1400 
personas; el Festival Holi, con exhi-
bición de bailes de Bollywood de la 
Asociación de Danzas Éticas Peus 

Nus, y posterior musical familiar 
“Ogro el musical”, tributo a Shrek; el 
VII Encuentro de Cerámica de Mas-
sanassa y una excursión pedagógica 
a la Marjal de Massanassa; la Gran 
Entrada de Moros y Cristianos; el 
tradicional Concierto de San Juan 
por el CIM de Massanassa; el pro-
grama “Bienvenidos a la lectura”; 
el espectáculo «Massanassa balla», 
a cargo de la escuela de baile Giros 
de Massanassa y los bailes del Gru-
po de Baile Gent Gran, entre otros. 

También, no han faltado los parques 
infantiles y la horchata con fartones, 
con la colaboración de las fallas.
“Hemos planteado un programa 
para todos los públicos que nos per-
mite reencontrarnos con nuestros 
vecinos, amigos y familiares en unos 
días que hacían falta, que forman 
parte de nuestra tradición y que 
todo el pueblo está viviéndolos con 
mucha ilusión”, afirma Paco Comes, 
alcalde de Massanassa. “Además, 
hemos inaugurado una exposición a 

Redacció

 Campaña de prevención de la violencia sexual en el Festival de Paellas           Falleras Mayores 2023 (en el centro) y Falleras Mayores  2022 

Presentación de las Fiestas de San Juan 2022 junto a la comisión de fiestas Falsa Entrada de Moros y Cristianos 

Festival de paellas

Horchata y ‘fartons’Exposición de tradiciones Encuentro de cerámica

la que tenemos mucha estima y que 
hemos llamado Tradiciones de Mas-
sanassa que estará abierta al público 
hasta el día 24”, añade el alcalde.
Hoy miércoles 22 tendrá lugar la 
Gran Cabalgata de San Juan, en-
cabezada por los Gigantes y Cabe-
zudos y el Carro de la Murta con 
animaciones de Peque Radio y de 
Motor Punk, que precederá a la 
tradicional Ofrenda de Flores y el 
“Repic de la Vespra” por la Colla de 
Campaners y la Colla de Desperta-
des de Massanassa del jueves 23 de 
junio con la posterior Hoguera de 
San Juan.  El viernes 24 llegará el 
cierre de las fiestas con la Solemne 
Misa en honor al Santísimo Cristo de 
la Vida, la Traca Correguda, la gran 
mascletà, la enramada de la Murta y 
la tradicional Procesión al Santísimo 
Cristo de la Vida junto al disparo de 
los fuegos artificiales para dar por 
concluida esta festividad.

Un total de 65 jóvenes de la co-
marca están participando en el 
curso sobre competencias profe-
siones “Eres competent i ho saps?” 
que ha organizado la Mancomuni-
tat de l’Horta Sud. La formación se 
enmarca dentro del programa Jove 
Oportunitat del IVAJ que se está 
desarrollando en Sedaví, Alfafar, 
Massanassa, Benetússer, Catarro-
ja, Albal, Silla y Picassent. 
  El programa del curso se divide 
en 4 módulos que van desde la 
definición del objetivo profesional 
hasta el estudio del catálogo de 
formación existente pasando por 
cómo elaborar correctamente un 
currículum que pueda llamar la 
atención del reclutador o la moti-
vación para la búsqueda activa de 
empleo. 

Hasta 30 años
El curso está dirigido a jóvenes de 
hasta 30 años que están partici-
pando en el programa Jove Opor-
tunitat del IVAJ en los diferentes 
municipios de l’Horta Sud. 
   Se realiza a través de la plata-
forma de formación online de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud y 
está prevosto que finalice el próxi-
mo 15 de julio. 

Jove Oportunitat
El programa Jove Oportunitat 
está diseñado y organizado para 
motivar y orientar a jóvenes y 
conseguir que completen una FP 
de Grado Medio a través de una 
intervención previa que trabaje 
sobre su motivación, refuerce su 
autoestima y les ayude a construir 
un proyecto integral de vida.
  Para el presidente de la Manco-
munitat de l’Horta Sud, José Fran-
cisco Cabanes, la iniciativa, que 
parte desde el departamento de 
Juventud de la entidad comarcal, 
“supone un ejemplo de colabora-
ción entre administraciones para 
beneficio de la ciudadanía, en este 
caso los jóvenes” que según Caba-
nes “merecen la máxima atención 
de las administraciones públicas”. 

HORTA SUD

MÁS DE 60 JÓVENES 
DE LA COMARCA 
PARTICIPAN EN UN CURSO 
SOBRE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
ORGANIZADO POR LA 
MANCOMUNITAT
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¿Quién es Sergio Sevilla y cómo ha llegado has-
ta aquí?
Comencé con tan sólo 8 años a estudiar 
piano ya me apasionaba el mundo de la 
música. Con el paso del tiempo me ena-
moré del mundo del espectáculo y decidí 
invertir en un sueño y cree ‘Espectáculos 
Sergio Sevilla’.

¿Cómo se crea un espectáculo?
Al finalizar cada temporada, el equipo de 
dirección se reúne para valorar como ha 
transcurrido la gira. En ese momento, se 
deciden los espectáculos que se mantie-
nen y si necesario o no, crear alguno más. 
En caso de necesitar uno nuevo, el equipo 
de creativos y guionistas, se reúnen para 
decidir de que va a tratar el nuevo espec-
táculo.

El mundo del espectáculo, ¿es tan fácil como 

parece?
En absoluto. Detrás de una noche de éxito 
hay mucho trabajo. Incluso, nos ha llegado 
a pasar, estar a punto de terminar de escri-
bir un espectáculo, y volverlo a empezar a 
hacer porque pensábamos que el público 
merecía más.

¿Qué espectáculos podemos disfrutar este 
año?
Contamos con espectáculos infantiles y 
adultos. Entre los infantiles destacaría: La 
Rosa Encantada, Dreams, Snowman o Has-
ta el infinito y más allá.

Para un público adulto contamos con un 
espectáculo llamado ‘Como hemos cam-
biado’, donde recogemos los mejores mo-
mentos de las décadas desde los 60 hasta 
hoy. Y por otro lado, una comedia musical 
(que ya va por su séptima temporada), y 
que han visto más de un millón de perso-

nas. Seguramente habrás oído hablar del 
‘De cine, el Musical’.

¿Dónde podemos disfrutar de estos espectácu-
los?
Principalmente por toda la Comunidad 
Valenciana, aunque este año viajaremos al 
Norte de España, sin olvidarnos del públi-
co de Castilla la Mancha y Aragón.

¿Cuál es la cualidad indispensable que tiene 
que tener un artista para formar parte cual-
quier espectáculo de Sergio Sevilla?
Tener ilusión y ganas de trabajar

Mucha gente dice se pregunta cómo es posible 
que el elenco tenga tantos cambios de vestua-
rio y lo hagan tan rápido…
Me alegra que me hagas esa pregunta, por-
que eso forma parte de la magia del espec-
táculo; magia de la que se encarga un equi-

Trabajo, exigencia e ilusión son las claves del éxito de las 
producciones musicales de Espectáculos Sergio Sevilla

SERGIO SEVILLA; MÚSICO , GUIONISTA , EMPRESARIO Y PRODUCTOR MUSICAL

Redacción

SERGIO SEVILLA ES UN 
EMPRESARIO VALENCIANO 

DEL MUNDO DEL 
ESPECTÁCULO. 

SU EMPRESA, 
ESPECTÁCULOS SERGIO 

SEVILLA,  RECORRERÁ 
ESTA TEMPORADA CIENTOS 

DE MUNICIPIOS CON SUS 
PRODUCCIONES MUSICALES 
CARGADAS DE VISTOSIDAD Y 

ORIGINALIDAD

ESTE VERANO, ADEMÁS, 
ESTRENAN NUEVO 

PROYECTO.

Sergio Sevilla

po de vestuario para tenerlo todo apunto 
en el segundo exacto.

¿Cuánta gente forma la compañía de Sergio 
Sevilla?
Si te hablo del equipo que forma el espec-
táculo te tengo que hablar de los que se 
ven y de los que no se ven. Los primeros 
que llegan son los que no se ven, un equi-
po de técnicos formado por 12 profesiona-
les. Luego tenemos el equipo de vestuario 
y estilismo y, por último, nuestro elenco. 
Un gran equipo que suma más de 32 per-
sonas.

Háblame del elenco.
Sólo te diré algo, son los elegidos.

¿Qué pasaría si alguien del elenco sufriera 
algún contratiempo, suspendierais el espec-
táculo?
Todas las compañías tienen la figura de 
un ‘cover’, una persona preparada para 
sustituir puntualmente a un compañero. 
En nuestra compañía, en este momento, 
tenemos 4.

La vistosidad de su tráiler escenario es inne-
gable, pero ¿es fácil ubicar un escenario tan 
grande en cualquier sitio?
Evidentemente no. Nuestro tráiler nece-
sita unas medidas mínimas de ubicación 
y seguridad, pero tenemos un equipo téc-
nico que mano a mano con cada ayunta-
miento buscan la mejor solución y el me-
jor lugar para que el público disfrute del 
espectáculo.

Si yo mañana quisiera contratar un espectácu-
lo suyo, ¿qué debería hacer?
Ponerse en contacto con nuestras oficinas 
en el 960-220-485 o enviarnos un email a 
info@espectaculossergiosevilla.com

¿Hay nuevo espectáculo a la vista?
Seré sincero, hay nuevo espectáculo. La 
verdad que estoy muy ilusionado con este 
proyecto.

Muchas gracias Sergio.
Gracias a vosotros por esta entrevista tan 
bonita

Iremos a veros.
Os espero.
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LES FESTES PATRONALS TORNEN AMB MÉS FORÇA

Albal prepara un mes ple de 
festejos en honor a Santa Anna

El municipi d’Albal es prepa-
ra per a celebrar les seues 
festes patronals en honor a 

Santa Anna amb gran il·lusió des-
prés de dos anys de pandèmia.
L’Ajuntament ha dissenyat una 
programació completa que retor-
ne l’alegria als seus veïns i veïnes, 
que l’any anterior van veure min-
vades les seues festes per la Co-
vid-19.
  Un programa que arranca el dia 
1 de juliol amb el concert d’orgue i 
cant a l’església de la Mare de Déu 
dels Àngels. El dissabte 9 de ju-
liol tindrà lloc el Sopar als Majors 
al parc de Sant Carles, en el qual 
actuarà el duo musical Imagen. 
Entrega de tiquets per a assistir 
al Centre Polivalent des del 20 de 
juny fins a l’1 de juliol.
Uns dies més tard, el 14 de juliol, hi 
ha programat un sopar per als més 
xicotets i una trobada amb una de 
les tradicions: fanalets “el seré” al 
col·legi Sant Blai, i posteriorment, 
cercavila amb els fanalets.
  El divendres 15 tindrà lloc a la 
Casa de la Cultura a partir de les 
19 hores una comèdia teatral per a 
no deixar de riure, “Teatre Bar Els 
Manolos”, que serà representada 
per l’Escola Municipal de Teatre. A 
les 23 hores espectacle de Varietats 
al parc Sant Carles. Un espectacle 
amb la participació de l’humorista 
Rafa Forner, la Veu de Mireia Or-
tiz, el ballarí Juan Benavent, els 
acròbats Lisbet i Bàrbar, el mag 
Nuel Galan, amb la presentació i 
participació de Paco Calonge.
  El dissabte serà el moment de 
gaudir en la plaça de l’Església 
del Festival de Bandes de Música 
a partir de les 22.30. En ell parti-
ciparan les bandes Societat Artís-
tica Musical d’Alginet i la Banda 
Simfònica de la Societat Joventut 
Musical d’Albal. Per a continuar 
amb les tradicions valencianes, el 
diumenge, en la mateixa plaça, hi 

haurà balls típics valencians amb 
el Grup de Danses d’Albal La Mur-
ta.
Els dies 20 i 21, en honor a San-
ta Anna a l’església de la Mare de 
Déu dels Àngels, serà el moment 
del Triduo.
El dia 22, la jornada d’actes 
s’intensifica. A partir de les 22 
hores Triduo en honor a Santa 
Anna i romeria dels torxes, eixida 
des de la plaça de l’Església fins a 
l’ermita. A les 23 hores, tradicional 
Cordà infantil organitzada pels 
coeters d’Albal. Els interessats es 
poden inscriure en el telèfon de 
l’associació Els Diables albalencs. 
Mitja hora després espectacle mu-
sical Al Compàs del Romaní, fusió 
música clàssica, flamenc i jazz, 
a la plaça de la Constitució, sub-
vencionat pel SARC –Diputació de 
València.
El dissabte 23 a les 19 hores al parc 
de Sant Carles serà el moment del 
Festival Kids. A la mateixa hora a la 
Casa de la Cultura està programa-
da “La Tia Visantica”. A les 21 hores 
al parc de la Balaquera concurs de 
paelles organitzat pels festers i fes-
teres (inscripcions a partir de les 
20 hores en el lloc del concurs). A 
les 22 hores és el torn del sopar po-
pular amb l’actuació del conjunt 
JAM, a la plaça de la Constitució. A 
les 12 de la nit serà el moment de 
gaudir de la pólvora a la Gran Cor-
dà que es desenvoluparà al carrer 
Jaume I. Després d’ella, Festa Re-
member amb Jose Conca i Vicente 
Buitron, organitzada pels festers.
El diumenge en La Balaguera a les 
19.30, Festival Happy Holy. Ja a la 
nit correfocs,*inici a l’església de 
Sant Carles i final a la plaça de la 
Constitució. I a partir de les 00.30 
actuació de l’orquestra La Pato, al 
parc de la Balaguera.
El dilluns 25 de juliol, comencen 
les activitats a les 19 hores en la 
plaça de la Constitució amb un 

espectacle de màgia per als més 
xicotets de la casa. A les 20 hores 
serà el moment d’instal·lar en la 
plaça de la Torre una escultura de 
Jaume I. A continuació, actuació 
de Pep Gimeno, El Botifarra, en la 
mateixa Plaça de la Torre. Al Parc 
de la Balaquera, a partir de les 22 
hores, tindrà lloc el concurs de 
playbacks de les Falles, i després, 
Remember a càrrec de Jose Coll.
El 26 de juliol, als 8.30 del matí, 
volteig general de campanes 
anunciant el dia gran de la pa-
trona i missa a les 9 a l’església 
de la Mare de Déu dels Àngels. 
Als 12.30 a l’ermita, missa en ho-
nor a la patrona, i després d’ella, 
mascletà a càrrec de Ricardo Ca-
baller. A la nit continuan els ac-
tes per a honrar a la patrona amb 
l’ofrena de flors.
El dia de Santa Anna, els xiquets 
també comptaran amb una di-
vertida activitat, ja que a les 19 
hores al carrer l’Hort hi ha previs-
ta una disco infantil Tik Tok.
Ja a la nit, per a acabar el dia gran, 
hi ha programat un tribut a Luis 
Miguel a la plaça de la Constitu-
ció i l’orquestra Tokyo Band, al 
parc de la Balaguera.
El 27 de juliol continua la festa 
amb la cavalcada a les 20 hores, 
amb el lema “dibuixos animats, 
amb herois i vilans”. A les 23 ho-
res, al parc de la Balaguera, Ope-
ració Homenatge el Musical, i tot 
seguit tribut a Mónica Naranjo.
La programació de les festes 
conclou el 28 de juliol amb una 
mascletà a l’esplanada davant de 
la plaça de Fontilles, a càrrec de 
Ricardo Caballer; a les 20 hores 
missa a la plaça Constitució i pro-
cessó de Santa Anna. Com a co-
lofó a un mes de festejos, castell 
de focs artificials en la zona de 
la Balaguera a càrrec de Ricardo 
Caballer.

Albal celebra les seues II 
Jornades de la Ràdio al 

Carrer 

Albal celebra les seues II Jor-
nades de la Ràdio al Carrer 
i en aquesta ocasió el tema 

vertebrador serà “La mobilitat a 
l’Horta Sud”. Un acte que estarà 
conduït per Pilar Moreno, DirCom 
de l’Ajuntament d’Albal i Coordina-
dora de la XEMV. 
  L’acte començarà a les 11 hores i 
comptarà per a la inauguració amb 
la Consellera de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, Rebe-
ca Torró; el Director General Rela-
cions Informatives, Pere Rostoll i 
l’Alcalde Albal, Ramón Marí.
  Durant la jornada es parlarà de 
mobilitat a l’Horta Sud i la impor-
tància d’estar les poblacions ben 
comunicades no sols amb la ciutat 
de València sinó també entre elles.
  La moderadora d’aquesta taula 
redona serà Laura Sena, cap co-
marques Levante-EMV, i entre els 
participants es troben l’alcalde 
d’Aldaia, Guillermo Luján i el re-
gidor de Mobilitat de Torrent, Raúl 
Claramonte, entre altres. 
 Aquesta Jornada servirà per a do-
nar a conéixer també el projecte 
de la Mancomunitat “40 anys de 
l’Horta Sud” que contarà amb el 
President Mancomunitat Horta 
Sud i alcalde de Sedaví, Josep Ca-
banes.
  A les 13h hi haurà una taula rodo-
na “Horta Sud, pionera en la comu-
nicació comarcal i la ràdio de proxi-

mitat”. Una trobada que comptarà 
com a moderadora Pilar Moreno 
i participaran Elionor Martínez, 
premsa Mancomunitat Horta Sud, 
Lourdes Martí i Ada Dasí, redac-
tors de “Las Provincias”, Carolina 
López, coordinadora Aldaia Ràdio 
i premsa Ajuntament Aldaia, Silvia 
Tormo, Directora de El Meridiano i 
Laura Sena, de Levante-EMV
 La trobada també comptarà amb 
la taula de redona sota el títol ‘Fem 
poble a través de Ràdio Sol’ que 
comptarà amb la presència de la 
Junta Local Fallera, Els Festers i 
Festeres Santa Anna 2022, el Presi-
dent de la Societat Joventut Musical 
d’Albal, Toni Reinon, el coordina-
dor la llar de jubilats i del col·lectiu 
“Paraules al vent”, Maties Cuesta, 
representant de Creu Roja Horta 
Sud i representant d’ACIXEA, As-
sociació de Comerciants d’Albal.La 
clausura serà a càrrec de Vicent Gil, 
Secretari General FVMP, President 
Mancomunitat Horta Sud i alcalde 
de Sedaví, José Cabanes i l’alcalde 
Albal, Ramón Marí

Organització
L’acte està organitzat per la Direcció 
General de Relacions Informatives 
de la Generalitat Valenciana, la Fe-
deració Valenciana de Municipis i 
Províncies i l’Ajuntament d’Albal i 
compta amb la col·laboració de la 
Xarxa d’Emissores Municipals Va-
lencianes (XEMV) i Ràdio Sol Albal 
93.7FM

Redacció

Imatge d’arxiu de les festes d’Albal
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L’Ajuntament d’Alboraia ha apro-
vat l’adhesió del municipi a 
l’Agència Valenciana de Protecció 
del Territori amb un doble objec-
tiu: protegir encara més l’horta i el 
treball dels professionals que tre-
ballen en aquest espai. Ho ha fet 
en l’últim Ple Municipal celebrat 
en sessió ordinària amb els vots 
a favor de tots els grups polítics a 
excepció de la negativa del Partit 
Popular, de manera que la localitat 
col·laborarà amb el citat organis-
me, dependent de la Conselleria 
de Política Territorial
  La funció principal del citat or-
ganisme, dependent de la Conse-
lleria de Política Territorial, serà la 
de controlar la legalitat urbanísti-
ca de les construccions en sòl no 
urbanitzable, secció majoritària 
en el terme municipal d’Alboraia. 
Aquesta novetat reforçarà la pro-
tecció de l’horta, complementant 
les competències del Pla d’Acció 
Territorial de l’Horta que, amb 
una protecció especial de Grau 1, 
limita qualsevol acció urbanísti-
ca en aquest espai de treball dels 
agricultors i agricultores.
Aquest acord s’enfocarà principal-
ment en les possibles noves cons-
truccions, recaient en l’Agència 
Valenciana de Protecció del Terri-
tori la competència exclusiva de la 
protecció de la legalitat urbanís-
tica, sanció i restauració respecte 
a infraccions urbanístiques greus 
en sòl no urbanitzable. De la ma-
teixa manera, també es permet i es 
delega a aquest organisme l’inici, 
tramitació i resolució del corres-
ponent procediment per a san-
cionar infraccions greus comeses 
abans de la data de l’acord.
  La regidoria de Defensa de l’Horta 
treballa en protegir l’horta com un 
dels grans valors d’Alboraia i for-
ma part del Pla Estratègic de Tu-
risme sostenible i mediambiental.

ALBORAIA
REFORÇARÀ LA PROTECCIÓ 
DE L’HORTA I EL TREBALL DE 
L’AGRICULTOR AMB L’ADHESIÓ 
A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ

Veïns i veïnes d’Alboraia, 
de l’Horta Nord i de l’àrea 
metropolitana de València 

tenen una cita clau de l’1 al 10 de 
juliol amb les Festes Patronals de 
Alboraia. La programació d’aquest 
any situa a Alboraia com un dels 
punts clau de l’oci estiuenc de la 
zona valenciana.
  Si bé el dia 1 de juliol actuarà com 
a preludi de les Festes Patronals 
amb propostes com a exposicions 
a càrrec de les associacions de 
mestresses de casa, el recinte fi-
ral obrirà les seues portes el 2 de 
juliol a les 20.30 hores amb l’acte 
d’obertura per l’alcalde, Miguel 
Chavarría, i la Corporació Muni-
cipal. A partir d’ací, veïns, veïnes 
i turistes gaudiran d’una intensa 
programació d’activitats per a tota 

mena de públic en el qual cultu-
ra, tradició, gastronomia, música, 
orxata, esport, oci, joventut i soli-
daritat, entre moltes altres, es do-
naran cita.
  Una de les grans cites de la pro-
gramació serà el Dia de l’Orxata, 
que enguany celebra el seu 40 
aniversari el 6 de juliol. Ho farà 
d’una manera especial, seguint la 
tendència de reinvenció i renova-
ció que experimenta des de l’any 
passat gràcies a la col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Gremi de 
Horxaters Artesans d’Alboraia. A 
les 12.00 hores, es durà a terme 
el repartiment en l’Avinguda de 
l’Orxata; a les 18.00 hores, tallers 
infantils gratuïts en c/ Abadia 
amb una ‘horchatada’ popular 
per la Junta Local contra el Càncer 
d’Alboraia.

Carlos Baute i Soraya, a Alboraia
La música acompanyarà a aquests 
deu dies com és habitual. La So-
cietat Musical d’Alboraia durà a 
terme diversos concerts en el mu-
nicipi i algunes de les seues parts 
com la colla de Tabal i Dolçaina 
amenitzarà determinats moments 
lligats a la tradició com el repar-
timent de calderes del popular 
arròs amb fessols i naps. 
  Diverses orquestres tancaran les 
nits festives, si bé una queda re-
servada per al concert ‘Gira Dial Al 
Sol’ en el qual participaran artis-
tes reconeguts com Carlos Baute, 
Soraya, Beatriz Luengo o Miriam 
Suárez i joves promeses com De-
pol.
  En matèria de cultura, la Biblio-
teca Pública Municipal llança in-
teressants proposades com el ‘Li-

EL 40 ANIVERSARI DEL DIA DE L’ORXATA, UN CONCERT AMB PERSONALITATS COM 
CARLOS BAUTE, SORAYA O LA FIRA JOVE FORMEN PART DE LA PROGRAMACIÓ DE 
L’1 AL 10 DE JULIOL

Les Festes Patronals d’Alboraia, 
epicentre clau de l’oci estiuenc 
valencià

Redacción

Concerts de música a les festes d’Alboraya

brary Day’ el dia 2 en la Plaça de la 
Constitució, que se suma a la ini-
ciativa de Teatre a l’aire lliure ‘Clap, 
clap!’. També destaca l’I Festival de 
Guitarres Esteve Villa d’Alboraia, 
amb concerts d’importants pro-
fessionals del panorama nacional i 
una competició entre participants.

Esport i oci per a la joventut
Si bé la programació compta amb 
activitats tots els dies per a la jo-
ventut, el 8 de juliol estarà dedi-
cat a aquest segment de la pobla-
ció amb la Fira Jove, un conjunt 
d’activitats gratuïtes multiespor-
tives com a rocòdrom, tirolina, 
tir amb arc, jocs d’aigua, zona re-
tro, etc. que acollirà la Ciutat de 
l’Esport. 
   A més, aquests 10 dies comptaran 
amb punts violeta d’informació 
i assessorament amb la finalitat 
de promoure la igualtat i ésser un 
punt segur per a dones, abrigallant 
el dispositiu de seguretat que ha-
bilitarà la Policia Local cada dia.
  La programació completa es pot 
consultar de manera digital en la 
web municipal www.alboraya.es 
i en físic en els principals punts 
municipals d’Alboraia com el Mer-
cat Municipal, la Casa de la Cul-
tura ‘José Peris Aragó’, les oficines 
d’atenció ciutadana AMIC dels tres 
nuclis urbans, Serveis Socials, així 
com diversos comerços locals. El 
document també ofereix un avanç 
de les Festes de la Verge del Car-
men de Port Saplaya (el següent 
cap de setmana), del Santíssim 
Crist de la Provisió i de la Patacona 
(ja al setembre).

Activitats per als menuts



La Diputació de València, com 
ja va avançar El Meridiano, 
es farà càrrec del cost de fu-

migar amb drons la zona de marjal 
situada enfront de les platges de 
Puçol, Puig i que afecta també els 
veïns de La Pobla de Farnals. Ac-
tualment s’està redactant un pla 
de vol mitjançant el qual es podrà 
fumigar tant amb drons com amb 
helicòpters.
 Segons va explicar ahir l’alcaldessa 
del Puig, Luisa Salvador, “una em-
presa especialitzada està ja treba-
llant en l’elaboració del pla de vol 
i, quan ploga, fumigarà”.
  La fumigació es farà després de les 
pluges ja que el dron o l’helicòpter 
distribuirà un producte que afecta 

les larves.

Pluges
“Segons ens han explicat els ex-
perts”, continua l’alcaldessa, “és 
després de les pluges, que pro-
voquen l’estancament de l’aigua, 
quan es produeix la reproducció 
dels mosquits tigres, per la qual 
cosa el tractament s’aplicarà des-
prés de les pluges per a atacar a les 
larves”.
  L’Ajuntament de Puçol per la seua 
part ja va afirmar que “l’acció afec-
tarà una extensió de 56 hectàrees 
en la zona de marjal” entre els ter-
mes del Puig, Puçol i Sagunt.
  La fumigació del producte no és 
perjudicial per al medi ambient i 

només afecta als mosquits tigres.

Cost
El cost d’aquest tractament serà 
assumit per la Diputació de Valèn-
cia, un compromís que va aconse-
guir el President de l’administració 
provincial, Toni Gaspar, amb les 
alcaldesses de les poblacions 
afectades després de la plaga de 
mosquits tigre el mes de setembre 
passat, on van tindre, fins i tot, que 
tancar les terrasses dels bars de 
Puçol.
 Independentment de la fumiga-
ció en la zona de marjal els Ajun-
taments realitzen fumigacions 
periòdiques en els nuclis urbans, 
que és on tenen competències.

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ASSUMIRÀ EL COST

La fumigació en la marjal de 
Puçol i El Puig haurà d’esperar 
que es produïsquen episodis de 

pluges
Comença la temporada de 
platja a Meliana

L’Ajuntament de Meliana co-
mença la temporada de platja 
amb l’inici de les tasques de 

vigilància. Tradicionalment, aquest 
servei s’ofereix els últims dos caps 
de setmana de juny i els dos primers 
de setembre, i els mesos de juliol i 
agost complets. Enguany, se n’ha 
fet una nova adjudicació per als 
pròxims quatre anys per un import 
total de 112.917,97 € a l’empresa 
Provita Sociedad Cooperativa Ma-
drileña.
  Com explica l’alcalde i responsable 
de Seguretat Ciutadana, Josep Riera, 
“el servei contempla les tasques de 
balisament, vigilància, salvament 
i socorrisme per a atendre les dos 
platges clarament definides amb 
què compta el municipi”. D’una 
banda, el tram de platja, d’uns 700 
metres, entre els espigons de pro-
tecció i, de l’altra, el tram entre 
l’espigó sud i la gola de sant Vicent 
que fita amb la platja d’Alboraia.
El servei estarà dotat almenys amb 
tres persones amb la preparació i 
la titulació requerides, que comp-
taran amb el material necessari 
com ara l’embarcació de salvament, 
l’equipament individual i de rescat 
requerits, dos torres mòbils o cadi-

res de vigilància, els radiotransmis-
sors, la llitera i el material sanitari 
per als primers auxilis, entre altres. 
Així, incideix el responsable mu-
nicipal: “hem ampliat el personal 
adscrit amb una persona més i la 
vigilància serà des de les 10.30 h fins 
a les 19.00 h”. Una atenció que, com 
contempla l’adjudicació, comptarà 
amb la posta corresponent.

Aparcament
Finalment, Riera conclou: “es tracta 
d’oferir un servei adequat en una 
platja com la de Meliana, que no 
està urbanitzada però que té una 
afluència molt familiar”. Les carac-
terístiques de la zona, les possibili-
tats limitades d’aparcament i l’accés 
en cotxe només per un punt fan 
que la capacitat d’estacionament 
siga limitada. Per això, l’Ajuntament 
també activa al juliol un servei 
d’ordenació, regulació i vigilància 
de les zones d’aparcament amb un 
pla d’ocupació específic per a la 
temporada d’estiu. D’altra banda, 
una manera d’anar-hi que cada vol-
ta s’usa més, sobretot entre la gent 
jove, és la bicicleta, ja que s’hi pot 
arribar transitant per l’Anell Verd 
metropolità tant des de l’oest com 
des del sud.

Redacció

Marjal de Puçol

Imatge de la platja de Meliana

Tots els edificis municipals 
de Foios ja beuen aigua de 
l’aixeta. L’Ajuntament ha 

instal·lat un total de huit fonts 
d’aigua d’aixeta microfiltrada 
substituint, així, el vell sistema de 
fonts d’aigua embotellada. Amb 
aquesta iniciativa, ha explicat 

l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “dis-
minuïm la despesa econòmica 
que suposa l’aigua embotellada, 
però sobretot reduïm la petjada 
ecològica, ja que s’evita tant l’ús 
de plàstics, com el transport”.
  En total, s’han instal·lat huit fonts 
d’aigua d’aixeta en els següents 
edificis municipals: col·legis, el 

Foios instal·la fonts d’aigua d’aixeta 
en tots els edificis municipals

Redacción

consistori, Serveis Socials, Serveis 
Municipals / Biblioteca, Policia, 
Llar de la Música, el poliesportiu 
i l’Escorxador /Espai Jove.
  L’Ajuntament va traure a licitació 
la instal·lació i manteniment de 
10 fonts d’aigua de l’aixeta, de les 
quals encara en falten dues per 
instal·lar. El sistema de filtrat que 
utilitza aquestes fonts li lleva du-
resa a l’aigua i n’elimina el gust a 
clor, aconseguint que la persona 
consumidora no note la diferèn-
cia.

EL MERIDIANO L’HORTA

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

UN NOU SERVEI DE VIGILÀNCIA PER ALS PRÒXIMS 
QUATRE ANYS

ACTUALITAT HORTA NORD18 EL MERIDIANO L’HORTA   
JUNY

2022 



19ACTUALITAT HORTA NORDEL MERIDIANO L’HORTA   
JUNY
2022 

VUELVE LA

Información sobre
normas de seguridad y
venta de entradas en
www.esport.paterna.es

Activitat subjecta als protocols anticovid 
recomanats per les autoritats sanitàries

Des del
 23 de juny
 de 2022

DE PATERNA A PORT SAPLAYA

De dilluns a diumenge
Anada: 9:30, 13:00 i 15:45 h

Tornada: 10:02, 13:30, 16:15 i 19:15 h

Activitat subjecta als protocols anticovid 

Ja operatiu el bus a la 
platja des de Paterna

Paterna torna a posar en mar-
xa aquest dijous, 23 de juny 
el servei de transport del Bus 

a la Platja. Aquest autobús llança-
dora que connectarà la ciutat amb 
Port Saplaya estarà disponible tots 
els dies fins al 7 de setembre,
  La Tinenta Alcalde, Nuria Cam-
pos, ha destacat que “aquest servei 
es posa un any més a la disposició 
dels veïns i veïnes de Paterna per 
a facilitar el seu desplaçament a 
la platja, així com per a consoli-
dar aquesta iniciativa de transport 
públic que tan bon acolliment té 
sempre entre la ciutadania cada 
estiu”. 
   Només en 2021 més de 8.000 per-

sones van utilitzar aquest trans-
port. 
  Amb un trajecte de 30 minuts, el 
vehicle té eixides programades a 
les 9.30, 13.00 i 15:45h des de Pa-
terna i de retorn a les 10.02, 13.30, 
16.15 i 19:15h des de Port Saplaya. 
L’autobús, que recorrerà els dife-
rents barris del nucli urbà, eixirà 
en direcció a la platja des de la 
Mútua i realitzarà parades en els 
Jutjats municipals, Santa Rita, Ba-
rranquet, Nou Musical, carrer Ma-
jor, Palau C. Montornés, Caserna i 
Campament. A la volta farà el ma-
teix recorregut però passant a més 
per l’Ajuntament-Palau, La Font, J. 
Benavent i 1r de Maig.

Imatge de la cursa

FERNANDO CARRO MORILLO, HOUSSAME EDINNE BENNABBOU AZIZI, JUAN 
ANTONIO CHIKI PÉREZ, MERITXELL SOLER DELGADO, FÁTIMA AZAHARAA 
OUHADDOU NAFIE I LAURA MÉNDEZ ESQUER VAN SER ELS NOMS QUE VAN 
CONQUISTAR ELS PODIS DE CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA I FEMENINA

Paterna, epicentre del ‘running’ 

Paterna es va convertir ahir 
en l’epicentre nacional del 
running amb la celebració 

del Campionat d’Espanya de Mi-

tja Marató i 5K. El Tinent Alcalde 
de Cultura de l’Esforç i Modernit-
zació, José Manuel Mora va ser 
l’encarregat de donar a les 08.30 
hores el tret d’eixida al Campionat 

Redacción d’Espanya de Mitja Marató. Amb 
prop de 2.500 corredors i corre-
dores, entre els quals es trobava 
l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, la carrera va començar 
en Tàctica, en el mateix punt on es 
trobava la meta.
  L’Ajuntament de Paterna va ser 
l’organitzador, en col·laboració 
de Cárnicas Serrano, d’aquesta 
competició nacional, al costat de 
la primera carrera en la història 
de 5K celebrada a nivell nacional, 
que es va iniciar a les 11:00h.

Proves
El primer edil ha destacat que 
aquestes proves són tota una fita i 
ens permeten afermar la forta vin-
culació que existeix entre Paterna i 
l’atletisme, ja que a la nostra ciutat 
es viu una gran passió per aquesta 
disciplina amb una tradició de fa 
anys”.
  A les 12:15h va començar el lliu-
rament de medalles i trofeus en la 
nova pista d’atletisme municipal 
on Fernando Carro Morillo es va 
emportar l’or en la categoria ab-
soluta masculina amb una marca 
de 01.03:38, seguit per Houssame 
Edinne Bennabbou Azizi, que es 
va fer amb la plata, i Juan Antonio 
Chiki Pérez del Club d’Atletisme 
Cárnicas Serrano va ser qui va 
guanyar la medalla de bronze.
  En el podi femení de la categoria 
absoluta Meritxell Soler Delgado 
va obtindre el primer lloc amb un 
temps de 01.12:13, la plata va ser 
per a Fàtima Azaharaa Ouhaddou 
Nafie i la tercera més ràpida va ser 
Laura Méndez Esquer.
 Per part seua, Xavi Badia, José 
Ignacio Giménez Pérez, Miguel 
Baidal, Cristina Juan Torres, Ma-
ría Ureña Rodenes i Marina Begur 
Olives van conquistar els podis 
del 5K. En la categoria per equips, 
el Club de Cárnicas Serrano es va 
proclamar Campió d’Espanya grà-
cies a la suma de temps d’Alberto 
López, Octavio Sanchis i Juan An-
tonio Chiki Pérez.
  Enguany es commemora, a més, 
el 50 aniversari de la Mitjana Ma-
rató en la qual Santiago Manguán 
va aconseguir quedar primer. Per 
aquest motiu, el consistori li va 
dedicar un sentit homenatge en la 
Gala de l’Esport recentment cele-
brada. 
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La II Trobada Paterna Ciutat 
d’Empreses reuneix 700 persones 
per a generar sinergies i activitat 
econòmica

L’ESDEVENIMENT, QUE VA TINDRE LLOC ALS CINEMES KINÉPOLIS PATERNA, ES 
VA CELEBRAR AMB L’OBJECTIU DE POSAR EN VALOR LES RELACIONS ENTRE 

ENTITATS I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE LA CIUTAT

La segona edició de la Tro-
bada de Paterna Ciutat 
d’Empreses va reunir més 

de 700 empresaris i empresàries 
amb el conferenciant Víctor 
Küppers i el directiu paterner de 
l’empresa Vetlarte, José Vicente 
Herrero, com convidats estrela.
  L’esdeveniment organitzat per 
l’Ajuntament de Paterna al costat 
de l’Associació de Petites i mi-
tjanes empreses i Professionals, 
APYMEP, en representació de to-
tes les entitats que componen el 
fòrum Paterna Ciutat d’Empreses, 
s’ha convertit en tot just sis mesos 
en tot un referent i mostra de la 
riquesa empresarial del municipi 
i de la importància de generar si-
nergies entre elles així com de la 
utilitat de la col·laboració públic 
privada.

Víctor Küppers
El conferenciant Víctor Küppers, 
que va manifestar haver quedat 
“sorprés en conéixer la tremenda 
activitat econòmica i nombre de 
parcs empresarials, industrials, 
tecnològic i científic que existeix 
a Paterna, així com les associa-
cions que ho componen”, va cap-
tivar a l’auditori durant 90 minuts 
i els va animar a afrontar els de-
safiaments de la vida, amb “sentit 
comú, assumint els moments do-
lents que n’hi ha però afrontant-

los amb una actitud positiva”.
  Prèviament va ser el director 
general de Velarte, José Vicente 
Herrero, qui va desenvolupar una 
ponència amb la qual va posar de 
manifest la importància que les 
empreses tinguen una “visió i uns 
valors que els servisquen de guia 
durant tota la seua trajectòria”, 
la qual cosa els permetrà créixer 
amb una base sòlida. Herrero va 
abordar principis com la trans-
formació, adaptació o la impor-
tància de l’ètica, la transparència 
i la sostenibilitat, claus en el món 
empresarial.
  L’Alcalde de Paterna i president 
de Paterna Ciutat d’Empreses, 
Juan Antonio Sagredo, que va ser 
l’encarregat de clausurar la jor-
nada, va agrair la participació de 
totes les entitats que treballen per 
a reforçar la competitivitat de les 
empreses de Paterna.

Col·laboració pública - privada
Sagredo va valorar la importància 
de la col·laboració pública - priva-
da per a continuar complint ob-
jectius i va destacar el fet que, grà-
cies a tot aquest esforç compartit, 
Paterna s’haja convertit en la ciu-
tat amb major activitat econòmica 
de la Comunitat Valenciana per 
tercer any consecutiu, i la número 
14 en el conjunt d’Espanya.
 A la finalització de l’esdeveniment 
els assistents van tindre 

l’oportunitat d’intercanviar im-
pressions de manera distesa o 
fins i tot participar en dinàmiques 
de networking, amb l’objectiu 
d’ampliar la seua xarxa de con-
tactes en el municipi i facilitar la 
posada en marxa de projecte con-
junts, sent aquest altre dels objec-
tius de la Trobada.
 La jornada es va celebrar en Ki-
népolis Paterna amb l’objectiu 
de posar en valor les relacions 
entre entitats i associacions em-
presarials de la ciutat. Després 
del gran al·luvió d’inscripcions, 
l’organització va haver 
d’augmentar l’aforament i tras-
lladar l’esdeveniment a la sala de 
major capacitat.

APYMEP
L’Ajuntament de Paterna, prin-
cipal impulsor de l’acte, va 
comptar amb la col·laboració de 
l’Associació de Xicotetes i mi-
tjanes empreses i Professionals 
(APYMEP) i del col·lectiu Paterna 
Ciutat d’Empreses, que reuneix 
més de 2000 corporacions i eng-
loba a APYMEP, ASILVACO, EGM 
Parc Tecnològic Paterna, ADET 
Associació d’Empreses Tàctica, 
L’Andana Associació Empresarial, 
Parc Científic Universitat de Va-
lència, Paterna Unió de Comerç, 
multipaterna Associació de Co-
merços i la Associació Hostalera 
Paterna Gastronòmica
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Imatge de la trobada

Paterna neteja l’abocament 
de tovalloletes del llit del 
barranc de Serra 

L’Ajuntament de Paterna 
ha portat cap la neteja de 
l’abocament que va inun-

dar el llit del barranc de Serra del 
*Parc Natural del Túria després de 
les últimes pluges. Les deixalles 
de tovalloletes van envair aquest 
espai natural després que s’obrira 
un col·lector, que es va usar com a 
sobreeixidor davant la pujada de 
l’aigua.
  La Tinenta Alcalde de Seguretat, 
Mobilitat i Transició Ecològica, 
Nuria Campos, ha assenyalat que 
“les actuacions de neteja es van 
iniciar fa ja tres dies amb el treball 
d’una brigada d’operaris, que ja 
han recollit cinc *big *bags amb 
un pes *80kg cadascuna d’elles”. 
  “Des de l’Ajuntament hem do-

nat l’ordre d’iniciar el protocol de 
recollida d’aquests residus, inde-
pendentment de qui siga compe-
tència la seua retirada, ja que la 
nostra prioritat és restaurar l’estat 
anterior del parc natural”, ha des-
tacat Campos.
 Els treballs que realitzen durant 
aquests últims dies estan prop 
d’arribar a la seua fi, després que 
operaris del consistori hagen 
recol·lectat gran part dels residus 
de tovalloletes que han envaït el 
barranc. 
  L’abocament va tindre lloc durant 
les últimes fortes pluges registra-
des setmana arrere quan la depu-
radora de la zona es va obrir per 
a disminuir el nivell d’aigua que 
havia augmentat durant els dies 
d’intensa pluja que van assolar la 
regió.
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Neteja

Paterna celebra el Dia 
Nacional de les Llengües 
de Signes espanyoles amb 
quatre cursos en línia per a 
aprendre a utilitzar-les 

A mb motiu del Dia Nacio-
nal de les Llengües de 
Signes espanyoles que 

ha tingut lloc aquesta setmana, 
l’Ajuntament de Paterna ha obert 
quatre cursos en línia per a apren-
dre a utilitzar aquesta llengua 
inclusiva de manera gratuïta en 
col·laboració amb la Federació de 
Persones Sordes de la Comunitat 
Valenciana (FESORD CV).
  Així ho ha anunciat la regido-
ra d’Inclusió Social i Polítiques 
d’Igualtat, Isabel Segura, qui 
ha subratllat “el compromís de 
l’Ajuntament per promocionar el 
coneixement d’aquestes formes 
de comunicació per a augmentar 
el percentatge de població que la 
sap utilitzar i afavorir així la inclu-
sió de persones amb discapacitat 
auditiva”.
 Els cursos, que s’impartiran 

des del 5 de setembre fins al 17 
d’octubre, tindran una duració de 
30 hores i la seua superació habili-
tarà per a l’obtenció d’un certificat 
de competència de nivell A1.1. 
  La formació tindrà places limi-
tades, ja que encara que es trac-
te d’un aprenentatge en línia es 
compta amb una tutorització con-
tínua. 

Inscripció
Per a poder apuntar-se als cursos 
és necessari estar empadronat o 
empadronada a Paterna i realitzar 
la inscripció a través d’un formu-
lari en línia fins al 21 de juny.
  Finalment, Segura ha explicat 
que “a més d’aquests cursos, s’ha 
realitzat una campanya de visibi-
lització a través de les xarxes so-
cials de l’Ajuntament per a cons-
cienciar a la població sobre la 
importància de la inclusió de les 
persones sordes”.

Redacció
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El Carraixet se convierte en 
tablero de juego de “Quién 
es quién” para vincular a su 
población con el turismo

LAS PERSONAS QUE JUEGUEN Y ACIERTEN PODRÁN GANAR LOTES DE 
PRODUCTOS DE KILÓMETRO 0

La Mancomunitat del Carrai-
xet ha presentado su cam-
paña turística para 2022, la 

cual tiene como protagonista a la 
población local. En concreto, se 
ha organizado un tablero de juego 
a modo de “quién es quién” con 
las caras de vecinos/as, las cuales 
se ubicarán mediante lonas en los 
puntos más emblemáticos de los 
municipios que la integran: Alfara 
del Patriarca, Bonrepòs i Miram-
bell, Foios, Vinalesa, Almàssera, 
Albalat dels Sorells y Meliana.
  El objetivo de esta iniciativa es 
promover un turismo que se apro-
xime a la zona desde el respeto y la 
curiosidad, así como ofrecer una 
experiencia diferente que permita 
interactuar con el territorio cono-
ciendo su patrimonio histórico, 
cultural y humano. “Siempre bus-
camos un punto diferencial para la 
gente que nos visita, pero también 

queremos que quienes habitamos 
la mancomunidad seamos partíci-
pes de la promoción de la misma”, 
explica Noelia Rigoberto, técnica 
encargada de Turisme Carraixet.
  Además de vecinas/os, en las pla-
zas y los edificios más represen-
tativos de estos ocho municipios 
también se podrán encontrar ca-
ras conocidas de diferentes ámbi-
tos de la sociedad valenciana. En 
este particular “quién es quién” 
del Carraixet participan, por ejem-
plo, la actriz y presentadora Pepa 
Cases; Anna Gómez, capitana del 
València Bàsquet; el historiador 
Vicent Baydal o la escritora Carme 
Arnau, entre otros.

¿Cómo jugar?
Este “quién es quién” se ha plan-
teado como un juego no solo en 
el plano físico, sino también en el 
ámbito digital. 
   Así, en las redes sociales de Tu-

risme Carraixet se publicará cada 
día una cara y todas las personas 
que acierten su nombre entrarán 
en el sorteo de diferentes premios, 
como lotes de productos de kiló-
metro cero, cenas en restaurantes 
de la zona o bonos anuales de bi-
cicleta, entre otros.

Carraixet auténtico y sostenible
“Seguimos fieles a nuestra filoso-
fía de fomentar un turismo que 
nos permita conectar con l’Horta 
de Carraixet de diferentes mane-
ras. En este caso, especialmente 
con su gente. Somos un destino 
de calidad en el que conservamos 
muchos tesoros que son desco-
nocidos para gran parte de la so-
ciedad. Nos gustaría descubrirlos 
mediante un turismo sostenible, 
manteniendo nuestra identidad e 
inspirando buenos valores a quie-
nes nos visitan”, completa Noelia 
Rigoberto
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Presentación de la campaña

Inauguració de la primera 
fase de la nova planta 
fotovoltaica al Puig

Un acte que ha estat acom-
panyat pel Director Gene-
ral de Thyssenkrupp Mate-

rials Processing Europe SL, Oliver 
Bensing Carvalhal i per la Direc-
tora de Transformació Ilse Henne. 
Per part de l’Ajuntament, també va 
acudir el regidor de medi ambient, 
Fernando Checa. Amb la inaugu-
ració de la primera fase d’aquesta 
nova Planta Fotovoltaica, s’inicia 
un llarg període de col·laboració 
i cooperació entre el consistori i 
Thyssenkrupp. Un projecte a llarg 
termini i molt major i que en pa-
raules de l’alcaldessa del Puig Lui-
sa Salvador, significa “un compro-
mís de continuar treballant dins 
del respecte al medi ambient i el 
major beneficiari del qual serà la 
població del nostre municipi”
  Així mateix, el consistori i 
Thyssenkrupp han arribat a un 

acord per a realitzar aquest mes 
d’octubre la repoblació fores-
tal de la muntanya de “La Patá” 
amb arbres i plantes autòctones. 
Aquest acord, s’emmarca dins de 
l’objectiu municipal d’impulsar 
mesures en favor del medi am-
bient i la recuperació d’espais de-
gradats i que s’inclou també en el 
pla de la mercantil de reduir la pe-
tjada de carboni de la seua activitat 
industrial.
  Una projecte de reforestació ne-
cessària ja que entre els anys 2013 
a 2015, una plaga va arrasar amb 
el 80% de la massa forestal de la 
*montañade la “La *Patá” a cau-
sa d’una forta sequera i que com 
afirma l’alcaldessa del Puig, Luisa 
Salvador, “durant els pròxims 4 a 5 
anys, el Puig anirà a poc a poc re-
cuperant aquesta muntanya per a 
poder tornar a gaudir-la” segons 
explica Salvador.
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REFORESTACIÓ DE LA MUNTANYA “LA PATÁ”

Reunió per a ultimar detalls 
sobre el Pla Edificant a 
Bonrepòs i Mirambell

L’alcaldessa de Bonrepòs i 
Mirambell, Raquel Ramiro, 
es va reunir amb el director 

general d’Infraestructures Educa-
tives de la Generalitat Valenciana, 
Víctor García, per a posar sobre la 
taula diferents qüestions relatives 
al Pla Edificant. Així bé, durant la 
trobada es va valorar l’estat actual 
dels plecs d’adjudicació de les au-
les prefabricades del projecte i es 
van revisar i van actualitzar els 
mòduls de cost de les obres. Per 
aquesta raó, també va participar 

en la reunió Javier Campos, arqui-
tecte del projecte.   L’alcaldessa va 
agrair al director general la seua 
disposició i va apuntar que totes 
les parts implicades en el projec-
te continuen treballant de manera 
conjunta per a poder avançar en 
les obres a bon ritme i de la millor 
manera possible.
  El projecte del Pla Edificant pre-
veu l’adequació dels lavabos, la 
cuina i el menjador i l’ampliació 
de les instal·lacions del CEIP Mare 
de Déu del Pilar, entre altres mi-
llores.

Redacció
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LES JORNADES GASTRONÒMIQUES ESTAN INCLOSES EN LA XARXA 
GASTROTURÍSTICA CV-L’EXQUISIT MEDITERRANI

El Puig celebra la XIII edició de les 
seues Jornades Gastronòmiques

Gastronomia i turisme es tor-
nen a donar la mà al Puig. 
Del 9 al 26 de juny tindran 

lloc les jornades que ofereixen al vi-
sitant menús innovadors i de quali-

tat i una ruta turística al Puig.
  Enguany participen en les jorna-
des sis restaurants: Alhacena, Arro-
cería Noray, Hort de Santa María, 
Finca San José, L’Aigua Fresca i 
AnaVi.

  Aquests restaurants oferiran me-
nús partint de receptes tradicio-
nals. A més, enguany l’aliment de 
temporada de comparteixen els 
menús són la tomaca i el peix blau.
  Els preus oscil·len entre 23 i 29 eu-
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Alcaldessa del Puig junt a regidors de l’Ajuntament

ros i serà necessari reservar per a 
realitzar la ruta turística i posterior 
menjar o sopar. Reserves: telèfon/
whatsapp 607229715 o en la web 
www.elpuigturistico.es.
  Respecte a les rutes l’Ajuntament 
posa a la disposició dels visitants 
set rutes per a totes les edats amb 
visites teatralitzades per als més xi-
cotets o recorreguts als refugis del 
Puig o el Monestir.
  A més, el 18 de juny tindrà lloc 
al Puig la mostra de circ i dansa a 
la platja. Hi haurà actuacions a la 
platja de Mediacalia a les 20.30 i 
21.15h, en el passeig marítim a les 
21.30h i a les 22.30 a l’esplanada de 
la urbanització Play Puig.

  L’alcaldessa de la població, Luisa 
Salvador, va animar a veïns i visi-
tants “a acudir al Puig i gaudir de 
menús de qualitat i rutes turísti-
ques” i es va mostrar molt satisfet 
de “poder tornar a recuperar la 
presencialitat i celebrar una edició 
més de les Jornades que anys a any 
atrauen a més gent”.

Nova imatge
La roda de premsa va servir tam-
bé per a la presentació de la nova 
imatge turística del municipi que 
representa les característiques més 
destacades de la població com són 
el patrimoni, la cultura i la gastro-
nomia.

Presentació de les Jornades amb restauradors

Enguany totes les propostes porten la tomaca com a producte de temporada

Èxit de participació en la nova 
edició de les fires Comercial i 
Gastronòmica de Foios. Cen-

tenars de veïns i veïnes de la loca-
litat es van congregar a l’Albereda 
per a gaudir de les millors propos-
tes gastronòmiques i comercials.
  Tallers de pastisseria per a xiquets 
i xiquetes, tast de vins, un taller 
d’elaboració de vermut casolà, així 
com espectacles de màgia i mú-

sica, contacontes i teatre infantil 
sobre alimentació equilibrada van 
conformar la programació de la 
Fira Gastronòmica ‘Ben Cuit’ que, 
com cada any, també va celebrar la 
ja tradicional Ruta de la Tapa.
  En total es van repartir cinc pre-
mis: la Millor Tapa, premiada amb 
250 €, va anar per al restaurant 
Musical amb el seu Brioix negre de 
Cochinita Pibil amb maionesa de 

chipotle, ceba morada i coriandre, 
que també es va alçar amb el pre-
mi a la Tapa més Creativa (100 €). 
El segon premi (150 €) va recaure 
en el Bar Centre de Majors que va 
presentar una tosta de crema Ca-
membert i guacamole amb sardina 
fumada.
  El tercer lloc, valorat en 100 €, va 
anar per al bar El Jardí de l’Albereda 
pel seu mini entrepà de llom a 

LES FIRES VAN CONGREGAR A CENTENARS DE PERSONES A L’ALBEREDA

Èxit de participació en la Fira Comercial i 
la Fira Gastronòmica ‘Ben Cuit’ de Foios 

                                                                                                  Imatges de la Fira
baixa temperatura i a la brasa amb 
maionesa mexicana. Finalment, el 
Premi del Públic (200 €) se’l va em-
portar la cafeteria Ristretto gràcies 
a la seua costella a baixa tempe-
ratura, mel, magrana, pipes i ceba 
morada.
  D’altra banda, la Fira Comercial va 
concentrar a un total de 25 comer-
ços de dins i fora de la localitat que 
van oferir al públic assistent una 
gran varietat de productes, a més 
de comptar amb sorteig de regals 
cada hora, repartiment d’orxata i 
ambientació musical.
  Com a novetat, en l’edició 
d’enguany, la botiga ‘El Vestidor 
de Valeria’ va organitzar una des-
filada de moda, patrocinada per la 
Regidoria de Comerç i Cultura de 
l’Ajuntament de Foios, que va con-
gregar a més de 200 persones. Tot 

un èxit que, a més, va comptar amb 
la participació d’altres negocis lo-
cals com les botigues de roba ‘Solo 
para mí i ‘Gusiluz’, la perruqueria 
Mari Julia, Flors i detalls Alameda, 
ADUO, Òptica Carceller i Click To 
Mat.

Establiments
El regidor de Cultura i Comerç, 
Juanjo Civera, ha agraït a tots els 
establiments de Foios la seua 
“participació i implicació, un any 
més, per a fer possible tant la Fira 
Comercial, com la Fira Gastronò-
mica ‘Ben Cuit’, així com a tots els 
veïns i veïnes que s’han acostat per 
a continuar donant suport al co-
merç local. Aquestes dues fires ens 
ha permés tornar a retrobar-nos 
i dinamitzar un sector clau per a 
l’economia local”.

Inaugiració de les Fires
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El Ple de l’Ajuntament de 
La Pobla va acordar (amb 
l’abstenció del Partit Popu-

lar) la cessió a la Parròquia Sant 
Josep d’un terreny de 391 metres 
annex al cementeri per a la seua 
ampliació. Es tracta d’una cessió 
directa per a la construcció de 
nous nínxols. “Malgrat no ser de 
propietat municipal des de 1989, 
s’ha determinat que aquesta era 
la solució més idònia per a solu-

cionar un problema de molts anys 
enrere per al qual no s’havia posat 
solució”, explica l’alcalde, Enric Pa-
lanca. 
 “Ha sigut un procés de més de set 
anys, en el qual hem hagut de mo-
dificar el Pla General d’Ordenació 
Urbana, executant un Pla Especial 
que ja va ser presentat en 2018 a 
la Generalitat Valenciana”, ha as-
segurat l’alcalde. “També ha sigut 
costós determinar la titularitat 
d’aquests terrenys, que finalment 

s’han qualificat de municipals i 
han pogut ser cedits de manera 
directa a la Parròquia, que serà ca-
paç, a la fi, de dur a terme la neces-
sària construcció de nous nínxols”, 
ha declarat. 

Tràmits
Ara, l’acord serà traslladat per 
l’Ajuntament a l’Arquebisbat per-
què done el vist i plau. Després, 
la Parròquia podrà escometre 
l’ampliació del cementeri. 

EL PLE MUNICIPAL ACORDA LA CESSIÓ DE 391 METRES PER A 
CONSTRUIR NOUS NÍNXOLS

La Pobla de Farnals cedeix terreny 
municipal a la Parròquia de Sant 
Josep per a ampliar el cementeri

Redacció

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals i el Club Esportiu 
Pobla organitzaren el pas-

sat 4 de juny la IV 10K La Pobla de 
Farnals, una prova que no s’havia 
realitzat des de 2019 a causa de 
la pandèmia i que ha tornat amb 
gran èxit de participació. Més de 
200 xiquets i xiquetes van córrer la 
prova infantil a la vesprada, i unes 
400 corredores i corredors adults 
ho feren a partir de les 21 hores en 
la general. “Hi havia moltes ganes 
de tornar a córrer aquesta carrera, 
que gaudeix d’un entorn privile-
giat al costat de la mar”, explica la 
regidora d’Esports, Carmen Alcí-
bar. “Aquesta 10K pot presumir de 
tindre un recorregut quasi pla, que 
discorre pel Club Nàutic de Pobla 
Marina i el nucli de la platja, i que 
compta amb un final de meta es-
pectacular i molt llarg, cosa que 
resulta molt atractiva per als corre-
dors i corredores”, afirma.
  El guanyador absolut de la prova 
van ser Zakaria El Mattaoui en la 
General Masculina, amb un temps 
de 31:56 minuts; en la General Fe-
menina la primera posició la va 
guanyar Mariola Sebastian, amb 

39:24 minuts. Quant a la classifi-
cació local, el pòdium masculí va 
ser per a Kaouding Savane (36:32), 
José Luis Garcia (36:41) i Fernan-
do Redondo (38:23); mentre que 
el pòdium local femení va ser per 
a Valvanera Castillo (44:38), Mar-
ta Pedrero (47:33) i Esther Lacruz 
(49:34).

Implicació
La regidora d’Esports ha agraït al 
Club Esportiu Pobla, i al seu presi-
dent Toni Torralbo, la seua impli-
cació “per a coordinar tota la part 
esportiva de la prova”, i a Protecció 
Civil i Policia Local pel seu suport 
logístic i de seguretat. 
  “Entre tots hem aconseguit que 
la nostra platja torne a omplir-se 
de gent, tant del poble com vi-
sitants, que no volgué perdre’s 
l’oportunitat de disfrutar de la 
carrera en un entorn ple d’oferta 
hostalera i d’oci”, ha declarat, i ha 
assegurat que els locals de la pla-
tja “estàvem plens de gom a gom, 
la qual cosa demostra que aquest 
tipus d’iniciatives suposen també 
una bona oportunitat per al co-
merç de proximitat”.

Ecovidrio, l’entitat sense ànim 
de lucre encarregada de la ges-
tió del reciclatge dels residus 
d’envasos de vidre a Espanya, ha 
llançat la III edició del Moviment 
Banderes Verdes, una iniciativa 
que té com a objectiu guardonar 
l’esforç d’establiments hostalers 
i l’activisme dels municipis cos-
taners per la sostenibilitat durant 
l’estiu, en especial respecte a la co-
rrecta gestió dels residus.
  Aquesta edició comptarà amb la 
participació de 39 municipis de la 
Comunitat Valenciana, als quals 
s’ha unit l’Ajuntament de La Pobla 
de Farnals i 20 establiments hosta-
lers de la localitat. Junts tractaran 
d’incrementar els nivells de reco-
llida selectiva d’envasos de vidre 
i mobilitzar al sector hostaler per 
a arrabassar la Bandera Verda a 
Calp i El Campello, guanyadors de 
l’última edició.
  La campanya, que es desenvolu-
parà del 15 de juny al 31 d’agost, 
contempla accions per a donar 
resposta al notable increment de 
la generació de residus d’envasos 
de vidre en zones costaneres oca-
sionat pel turisme estival. A l’estiu 
es consumeixen un terç dels en-
vasos de vidre que es posen en 
circulació i un 52% d’ells es genera 
directament en el sector hostaler, 
per la qual cosa la seua implicació 
és clau per a generar una transició 
real cap a un model més circular.

LA POBLA DE FARNALS
 COMPETIRÀ PER A 
ACONSEGUIR LA BANDERA 
VERDA D’ECOVIDRIO

Èxit de participació en la IV 
10K La Pobla de Farnals

Cementeri de La Pobla de Farnals

L’Ajuntament de La Pobla de Far-
nals ha convocat un programa de 
beques perquè joves estudiants 
es formen en les dependències 
municipals durant l’estiu. Sota 
el nom de “La Pobla et beca”, la 
iniciativa serà similar a la que es 
desenvolupava de la mà de la Di-
putació de València en anys ante-
riors. Aquesta vegada, el progra-
ma serà sufragat amb pressupost 
municipal, en concret amb 11.000 
euros. “Va ser una proposta en el 
ple municipal del grup Compro-
mís i es va aprovar per unanimi-
tat”, ha explicat l’alcalde, Enric 
Palanca. “Considerem molt inte-
ressant donar continuïtat a aquest 
programa de beques, perquè és 
una excel·lent manera de què els 
nostres joves es formen durant els 
mesos estiuencs i coneguen de 
primera mà l’administració local”, 
ha assegurat.

Informació
es beques que es convoquen són: 
dos per a l’àrea d’administració, 
dos per a turisme, cinc per a 
l’Escola d’Estiu i cinc per al Cam-
pus Multiesportiu.
“L’experiència serà, de segur, molt 
enriquidora per a la seua forma-
ció, a més que els permetrà obtin-
dré uns ingressos pel seu treball”, 
ha conclòs l’alcalde de la pobla-
ció.

L’AJUNTAMENT DE LA POBLA 
DE FARNALS ACOLLIRÀ JOVES 
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 
DURANT L’ESTIU

BEQUES
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El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha publicado una 
nueva convocatoria de su 

ya conocido Bono Bebé, una ayu-

da para el fomento de la natali-
dad de los bebés que nacieron en 
2021 y estén empadronados en el 
municipio. 
  El extracto de la convocatoria fue 
publicado ayer en el BOP y, por lo 

LAS FAMILIAS DE BEBÉS CON NACIMIENTO EN 2021 
DISPONEN DE UN MES PARA SOLICITAR LAS AYUDAS

Massamagrell amplía 
su Bono Bebé hasta 
los 300 euros 

Redacción

Ayuntamiento de Massamagrell

La Junta Local de Seguridad de 
Massamagrell se reunió con el ob-
jetivo de dar cuenta de los próxi-
mos actos festivos y planificar el 
servicio de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.
  El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, presidió la reunión acom-
pañado de la concejala de Fiestas, 
Nina Sepúlveda, ante miembros 
de la Delegación del Gobierno, 
Guardia Civil, Policía Local, Poli-
cía Nacional y Protección Civil. 
 En este encuentro se detalló el 
protocolo de actuación en vista de 
la celebración de la noche de San 
Juan -en la que la playa de Massa-
magrell permanecerá cerrada un 
año más para evitar que se hagan 
hogueras ya que es una playa pro-
tegida- y los actos de las Fiestas 
Fundacionales, las Fiestas del Ba-
rrio de la Magdalena y las Fiestas 
Mayores de este 2022. 
  Además también se trataron los 
casos de violencia de género en el 
municipio que han subido desde 
la realización de la última junta, 
por ello muchas actividades de 
las fiestas contarán con puntos 
violeta, al igual que se ha hecho 
en años anteriores.  “Esta esta re-
unión planificamos los diferen-
tes operativos que se pondrán en 
marcha para garantizar la seguri-
dad de nuestro vecindario y que 
todos los actos transcurran con 
normalidad”, explicó el alcalde de 
la población.

SEGURIDAD
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 
PARA ULTIMAR LOS DETALLES 
DE FIESTAS DE MASSAMAGRELL A finales del año pasado se puso 

en marcha el Consejo de Salud 
de la zona básica de Massama-
grell -compuesta por los centros 
médicos de Massamagrell, El 
Barrio de la Magdalena, La Po-
bla de Farnals y la Playa de La 
Pobla de Farnals- con el objetivo 
de promocionar hábitos de vida 
saludables a través de la partici-
pación ciudadana.
 Tras este primer encuentro el 
18 de noviembre de 2021, y el 
segundo que tuvo lugar en La 
Pobla de Farnals a principios de 
este 2022, esta semana tuvo lu-
gar la tercera sesión del consejo 
en el Centro Cultural de Massa-
magrell.
  En esta reunión se debatieron 
las diferentes propuestas que 
ha ido presentando a lo largo de 
este tiempo tanto la ciudadanía 
como los diferentes colectivos, y 
también se analizó la viabilidad 
de ejecutarlas.
  Algunas de las propuestas fue-
ron para las farmacias, otras so-
bre charlas y talleres formativos, 
rutas y caminatas, o la instala-
ción de juegos biosaludables y 
nuevos elementos de calistenia, 
los que según el alcalde de Mas-
samagrell, Paco Gómez, “ya se 
contempla ampliarlos y mejorar 
los existentes en el presupuesto 
y remanentes del ayuntamiento”. 
   La cuarta sesión del Consejo 
de Salud de esta zona básica está 
prevista que se realice el 5 de oc-
tubre. 

EL CONSEJO DE SALUD 
REALIZA SU TERCERA SESIÓN 
EN MASSAMAGRELL

Massamagrell acogió la 
presentación del libro 
“Memorias de un repu-

blicano de Massamagrell: Juan 
Falcó Vidal”, un joven miliciano 
comunista, que dejó por escrito 
sus vivencias y recuerdos sobre los 
años treinta y cuarenta del siglo 
XX, en unas memorias autobiográ-
ficas que han estado guardadas en 
la intimidad familiar durante déca-
das. 
  La obra fue presentada por el al-
calde del municipio, Paco Gómez, 
la concejala de Memoria Histórica, 
Araceli Munera, y el propio autor, 
Pau Pérez Duato.
   Partiendo de los años de la Dic-
tadura de Primo de Rivera y la pro-
clamación de la República españo-
la, el relato comienza centrándose 
en la figura del cuñado del prota-
gonista, Francisco Eres Estanislao, 
primer alcalde republicano de 
Massamagrell, para explicar las 
tensiones religiosas y laborales que 
sucedieron en el municipio. 
 En el segundo capítulo, el autor 
expone sus experiencias en los 
frentes de Teruel, Toledo y Gua-

dalajara, describiendo las difíciles 
condiciones climatológicas; los 
dilatados enfrentamientos con los 
sublevados, las fricciones internas 
entre antifranquistas; la perspecti-
va nacional y de género o la parti-
cipación de soldados extranjeros, 
entre otros aspectos. 
  Finalmente, en el último aparta-
do, las memorias acaban con la 
narración del cautiverio de Juan, 
quién estuvo en campos de con-
centración, prisiones, centros de 
trabajo forzados y, en último tér-
mino, fue desterrado después de 
que los republicanos perdieran 
la guerra. Según el autor: “Falcó 
escribió sus vivencias durante la 
República, la Guerra Civil y la Pos-
guerra. Este libro es un manuscrito 
de 184 páginas que reconstruye los 
acontecimientos a partir de la pos-
memoria y la rememoria.  
  En la presentación, Gómez desta-
có el “orgullo de poder colaborar 
en la edición de un libro como este, 
que retratando el testimonio de un 
vecino del pueblo, pasa a ser parte 
de la historia de Massamagrell”.
  El libro, de la editorial Tirant lo 
Blanch, ya está a la venta.

‘Memorias de un republicano de 
Massamagrell: Juan Falcó Vidal’ 

tanto, el plazo de presentación de 
solicitudes queda abierto desde 
hoy, martes 14 de junio, hasta el 
14 de julio de 2021. 
  “Un año más, hemos aumentado 
el valor de estas ayudas en 50 eu-
ros, pasando de 250 a 300 y desti-
nando un total de 20.000 euros a 
esta convocatoria del Bono Bebé”, 
remarca el alcalde de Massama-
grell, Paco Gómez. 
  Nina Sepúlveda, concejala de 
Servicios Sociales, añade que “la 
llegada de un recién nacido con-
lleva mucho gasto para las fami-
lias, y siendo conscientes de ello, 
desde el ayuntamiento les ayu-
damos a cubrir algunos aspectos 
relacionados con la alimentación, 
el cuidado, la higiene, la salud o la 
vestimenta del bebé”. 

Web municipal
Toda la información sobre los re-
quisitos a cumplir, y la solicitud a 
rellenar, se encuentra disponible 
en la página web del Ayuntamien-
to de Massamagrell.
  A finales de 2022, el consistorio 
volverá a repetir el acto de bien-
venida a los bebés que se realizó 
el año pasado por primera vez, 
donde se les hará entrega de un 
diploma acompañado de un de-
talle.

La Junta Local de la AECC de Massa-
magrell celebró su tradicional cues-
tación anual para recaudar fondos y 
destinarlos a la investigación del cán-
cer. Consiguieron recaudar  661,50 
euros. Según la presidenta de la 
asociación, Verónica Carrillo, “toda 
ayuda es buena si su objetivo es des-
tinarla a la investigación de enferme-
dades”, explicó.

CUESTIÓN A FAVOR DE LA AECC

Redacción
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Almàssera pinta 
bancos y murales con 
los colores LGTBI

LA OBRA DE ARTE, PINTADA CON SPRAY SINTÉTICO, 
LLEVA EL LEMA “VIU, SENT I ESTIMA LLIURE” 

Con motivo de la conmemo-
ración del día Internacio-
nal del Orgullo LGTBI 2022 

que se celebra el 28 de junio, la 
concejalía de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Almàs-
sera ha puesto en marcha la cam-
paña “Colors per la Diversitat” en 
la que se han pintado un total de 
11 bancos situados en diferen-
tes plazas y jardines del munici-
pio con los colores de la bandera 
LGTBI.
  Para ello, desde el consistorio se 
ha pedido colaboración ciudada-
na para que sean los propios ve-
cinos y vecinas de Almàssera los 
que realicen esta tarea que se ha 
llevado a cabo los tres primeros 
sábados del mes de junio.
  Otra de las acciones que ha rea-
lizado el Ayuntamiento de Almàs-
sera para conmemorar este día ha 
sido el encargo al artista Noé Peiró 
de pintar un mural en la pared ex-
terior de la Biblioteca Municipal
  La obra de arte, pintada con 
spray sintético, lleva el lema “Viu, 
sent i estima lliure” y combina los 
colores de la bandera LGTBI junto 
con los tonos de la bandera trans 

(rosa, blanco y azul) y la incorpo-
ración del negro y el color café a la 
bandera tradicional.
  Susi Pérez, concejal de igualdad 
y Diversidad del Ayuntamiento de 
Almàssera comenta que la cam-
paña “Colors per la Diversitat” 
pretende dar visibilidad al colec-
tivo LGTBI como no podía ser de 
otra manera y el hecho de pedir 
colaboración a los vecinos y ve-
cinas de Almàssera es para que 
se impliquen en la iniciativa y la 
acción, a parte de ser institucional 
sea también ciudadana”
  Por su parte, Ramón Puchades, 
alcalde de Almàssera resalta el ca-
rácter perpetuo de esta iniciativa 
ya que “pintando los bancos de 
plazas y jardines de Almàssera y el 
mural de la fachada de la biblio-
teca con los colores de la bandera 
LGTBI estamos dando visibilidad 
al colectivo todos los días del año 
y como la combinación de colores 
es tan llamativa y agradable a la 
vista, cada vez que pasemos por 
su lado o nos sentemos en ellos 
recordaremos que vivimos en un 
mundo diverso y plural al que hay 
que respetar”

Redacció

Colors per la Diversitat es el nombre de la campaña I

La Regidoria de Benestar So-
cial ha organitzat una con-
ferència dirigida a l’alumnat 

que cursa el Batxillerat i els cicles 
formatius a l’IES l’Om amb el títol, 
“La igualdad: una cumbre no al-

canzada” i que ha sigut impartida 
per dos joves de 21 i 19 anys, Jau-
me Peirò i Àlex González, més co-
neguts amb el pseudònim “Couple 
Climbers”. 
  Els dos són grans experts en es-

Impartida una conferència 
contra l’LGTBIfòbia per a 
l’alumnat de Picassent

calada i acumulen experiència al 
voltant de tot el món, en països 
com Jordània, Marroc, Argenti-
na i Canadà, entre d’altres. I és 
que, a més de ser esportistes són 
uns grans defensors del col·lectiu 
LGTBI i dins els seus objectius 
està lluitar pels drets i visibilitzar 
l’homosexualitat a l’esport.
  Durant la xerrada s’han centrat 
en oferir un missatge d’igualtat i 
de visibilitzar el col·lectiu LGTBI a 
les aules, així com també donar a 
conèixer experiències que han vis-
cut en països on ser homosexual 
es un delicte, amb penes de presó i 
inclús amb la pena de mort. 
  Carles Silla, regidor de l’àrea de 
Benestar Social, apunta al respec-
te que «Des de les administracions 
hem de continuar fent polítiques 
dirigides a sensibilitzar a l’alumnat 
perquè amb l’educació podrem 
lluitar contra la LGTBIfòbia».

Lambda, col·lectiu LGTB+ 
per la diversitat sexual, de 
gènere i familiar, convoca 

aquest dissabte la manifestació 
de l’Orgull LGTBI+ a la ciutat de 
València. Unes 70 organitzacions 
–entre entitats públiques i socials, 
partits polítics i sindicats– han si-
gut convidades a participar en la 
manifestació amb el lema Davant 
l’odi: drets i Orgull, que guarda re-
lació amb l’augment de les agres-
sions en els últims anys. 
  Per a unir-se a l’Orgull, totes les 
entitats han signat un document 
de suport a les reivindicacions del 
col·lectiu LGTBI+ valencià reco-
llides en el seu manifest. També 
s’espera la participació de més de 

100.000 persones, així com 15 ve-
hicles de grans dimensions i les ja 
tradicionals batukades, que també 
desfilaran darrere de la pancarta 
de capçalera.
  L’inici de la marxa reivindicativa 
està programat a les 20 hores des 
del Pont de l’Exposició en la part 
de l’Albereda, creuarà el pont cap 
a la Porta de la Mar, continuarà pel 
carrer Colom, carrer Xàtiva fins a 
arribar, per Marqués de Sotelo, a la 
plaça de l’Ajuntament, on es llegirà 
el manifest i on  tindrà lloc la festa. 
  La convocatòria a la manifestació 
s’ha fet amb tres cartells amb la 
imatge de tres activistes que repre-
senten persones LGTBI+ agredi-
des per la seua orientació.

70 entitats participaran en la 
manifestació LGTBI a València
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PER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIAL

Nou servei municipal
d’orientació i informació
a la diversitat sexual
i de gènere

Con motivo del Día Inter-
nacional del Orgullo LGB-
TI+, que busca visibilizar 

y poner en valor los derechos de 
este colectivo dentro de la socie-
dad, el Ayuntamiento de Mislata, 
a través de la concejalía de Polí-
ticas de Igualdad, ha programado 
diversas actividades culturales 
como la presentación de un li-
bro y una obra de teatro. Además, 
desde la Casa de la Dona, se sigue 
impulsando el servicio municipal 
de orientación e información a 
la diversidad sexual y de género 
con el objetivo de atender y dar 
respuesta a la realidad de las per-
sonas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales.

Orientación
‘Mislata t’entén’, el servicio de 
orientación, nació el pasado 
año con el objetivo de dirigirse 
a aquellas personas que buscan 
información y orientación, así 
como apoyo psicosocial en rela-
ción a situaciones de malestar, 
discriminación o LGTBIfobia. 

Como apunta el alcalde de Mis-
lata, Carlos Fernández Bielsa, 
“Mislata es un municipio abier-
to y plural y queremos que todas 
aquellas personas que lo necesi-
ten tengan un sitio donde acudir 
para sentirse seguras y no juzga-
das. Nuestra ciudad se ha conver-
tido en referencia de las políticas 
para las personas y el colectivo 
LGTBI tiene en Mislata una ciu-
dad comprometida con la diver-
sidad”.
  La creación del servicio munici-
pal de orientación e información 
a la diversidad sexual y de género 
es uno de los puntos recogidos en 
el I Plan Municipal LGTBI de Mis-
lata, puesto en marcha en 2020. 
El Plan, como explica Carmela 
Lapeña, concejala de Políticas de 
Igualdad, “nació con la intención 
de ser una herramienta para faci-
litar la promoción de la igualdad 
y el respeto a la diversidad sexual 
y de género. Gracias a él, políticas 
destinadas a las personas LGTBI 
como este nuevo servicio, hacen 
posible garantizar los derechos y 

la igualdad de trato por razón de 
orientación sexual e identidad de 
género”.
  La Casa de la Dona de Mislata, 
centro de referencia de las políti-
cas de igualdad de Mislata, es el 
lugar donde se ubica este servicio 
municipal y cuenta con una per-
sona especialista en la gestión de 
situaciones de discriminación o 

cualquier otro tipo de situación 
que necesite ser tratada desde la 
perspectiva de la diversidad se-
xual y de género. 
  Además, a través de las comi-

siones de Igualdad derivadas del 
Plan de Igualdad Municipal, se 
trabaja coordinada y conjunta-
mente durante todo el año con 
los institutos de Mislata para ayu-
dar y asesorar a los y las jóvenes 
que tengan cualquier tipo de ne-
cesidad en este aspecto.   

Actividades
Por lo que respecta a las activi-
dades culturales en torno al 28J, 
Día Internacional del Orgullo 
LGBTI, Susana Tena presenta su 
libro El mundo o yo en la Casa de 
la Dona, y la compañía de teatro 
A Panadería nos traerá la historia 
de Marcela y Elisa a las tablas del 
Centro Cultural Carmen Alborch. 
  Ambas obras, la literaria y la tea-
tral, escogidas por su pedagogía 
y por ayudar en el fomento de la 
defensa de los derechos humanos 
y la igualdad de oportunidades 
de las personas LGBTI+. Y a su 
vez, para darle mayor visibilidad 
a la celebración, la fachada del 
ayuntamiento de Mislata lucirá 
además los colores del arcoíris. 

EL SERVICIO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO ‘MISLATA 
T’ENTÉN’ PRESTA TAMBIÉN APOYO PSICOSOCIAL ANTE SITUACIONES DE LGTBIFOBIA

Mislata celebra el día LGTBI 
con actividades culturales

Fachada Casa de la Dona de Mislata

“Mislata es un municipio 
abierto y plural y queremos 

que todas aquellas se sientan 
seguras y no juzgadas”, 

Carlos F Bielsa

Caixa Popular ha lanzado la 2ª 
Convocatoria de Ayudas a la 
Igualdad. El próximo martes 21 
de junio a las 19h se celebrará en 
el Umbracle del Jardí Botànic de 
la Universitat de València el acto 
de entrega de los premios a los 3 
proyectos premiados.  Durante el 
evento, los finalistas explicarán 
sus proyectos y el destino de la 
ayuda. Entre los más de 50 pro-
yectos que se han presentado, los 
trabajadores y trabajadoras de 
Caixa Popular y los usuarios de 
la Tarjeta Dona han decidido el 
resultado final a través de su vota-
ción online.
 El proyecto con el número más 
elevado de votos y que ha resul-
tado ganador es ‘Educando en 
igualdad’ de Menuts de Valen-
cia. Esta iniciativa, premiada con 
6.000€, se centra en un proyec-
to de coeducación y prevención 
de la violencia de género para el 
centro de acogida ‘Casa de las an-
dorinas’ para los menores que se 
encuentran en situación de guar-
da o tutela por parte de la admi-
nistración. 
  El segundo proyecto finalista, que 
obtendrá 3.000€, es ‘Mujer y salud 
mental’ de Asociación Menstopia, 
que impulsa talleres vivenciales 
de sensibilización y de autode-
fensa enfocados a mujeres diag-
nosticadas en Salud Mental en los 
cuales se trabajan la prevención, 
la intervención y el desarrollo de 
una autonomía efectiva y real.
  Por último, el tercer finalista reci-
birá 1.000€ y es el proyecto ‘Adic-
ción y violencia contra la mujer’ 
de Asociación AVANT Acció So-
cial, que genera una intervención 
especializada y de calidad para 
mujeres con trastorno adictivo 
que han experimentado violen-
cias machistas, proporcionando 
un espacio propio y seguro para la 
recuperación integral en el ámbi-
to psicológico, social y laboral.

DESTINA 10.000 EUROS A 
PROYECTOS QUE TRABAJAN 
POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO

CAIXA POPULAR
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L’Ajuntament de Catarroja, 
gràcies a l’impuls de les re-
gidories d’Igualtat i Festes, 

ha programat una sèrie d’actes per 
a commemorar el Dia de l’Orgull. 
Per segona vegada, es festejarà en 
el nostre municipi, amb el mateix 
ímpetu reivindicatiu que reque-
reix la jornada que es recorda cada 
28 de juny però amb una progra-
mació que creix ja que 2021 enca-
ra va estar marcat per les restric-
cions de la COVID 19.
  “Catarroja Orgullosa, no és no-
més un lema, des de la regidoria 
d’Igualtat estem treballant incan-
sablement per a promoure tota 
una sèrie de valors que mitjançant 
les accions que desenvoluparem 
amb motiu del Dia de l’Orgull es 
veuran reflectits, animant a la par-

ticipació de la ciutadania. Des del 
seu naixement la commemoració 
del Dia de l’Orgull és una jornada 
festiva, enguany, una vegada no 
estem limitats per les restriccions, 
hem confeccionat una programa-
ció molt transversal, també amb 
l’Escola de Feminisme, sabem que 
aquesta data cal eixir al carrer per 
a reivindicar la igualtat” que va 
omplir de festa i diversitat els nos-
tres carrers”, explcia Lorena Sil-
vent, vicealcaldessa de Catarroja.
   Així doncs la commemoració co-
mençarà el propi dia 28 de juny, 
amb la lectura del manifest a la 
porta de l’Ajuntament a les 18 ho-
res, la col·locació de la pancarta 
i la batukada Eywä que amenit-
zarà la jornada. Enguany, a més, 
l’artista Rafa Cheli ha creat un es-

pectacular photocall, ‘Ales per a la 
diversitat’ que segur serà un dels 
espais més fotografiats de la jor-
nada. 

Activitats
El dia 1 de juliol les activitats es 
traslladen al Mercat de Catarro-
ja, amb el suport de la regidoria 
de Comerç a partir de les 18 ho-
res es realitzaren tota una serie 
d’activitats per la diversitat desti-
nades al públic infantil, que cul-
minaren amb l’actuació musical 
de Karaoke Rock Band.  Finalment 
el 2 de juliol en el Mercat de Cata-
rroja, amb la col·laboració de la re-
gidoria de Joventut, tindrà lloc una 
gran festa infantil per la diversitat 
amb jocs, actuacions en directe i 
contacontes.

L’AJUNTAMENT TORNA A REIVINDICAR LA IMPORTÀNCIA D’UNA SOCIETAT QUE 
IMPULSA ELS VALORS DE LA DIVERSITAT

Catarroja celebrarà per segon 
any consecutiu la diversitat

Catarroja recondiciona 6.000 
m² en Les Barraques per a 
millorar l’accés a l’aparcament

L’Ajuntament de Catarroja 
ha recondicionat un espai 
de 6.000 metres quadrats en 

el barri de Les Barraques, al cos-
tat d’Albal, per a millorar l’accés a 
l’aparcament de vehicles. Es tracta 
d’un solar de propietat de la Fun-
dació Francisco Ramon Pastor 
cedit a l’Ajuntament de Catarroja 
per poder cobrir les necessitats 
del barri donat que es troba en 
una situació estratègica, prop del 
col•legi, del parc i de la piscina 
coberta. Durant els últims dies 
les màquines han estat treballant 
aplanant i bolcant asfalt triturat 
per a convertir un solar que amb 
les grans pluges es convertia en 
un espai complicat de transitar, 
en un espai llis i uniforme, en el 
qual es garantisca la seguretat 
per part dels seus usuaris a l’hora 
d’estacionar els seus vehicles.
   “Des què arribàrem al govern de 
Catarroja hem apostat per un con-
cepte de ciutat més amable, en la 
qual les persones recuperen el 
protagonisme als carrers, però al 
mateix temps no hem volgut obli-
dar-nos que la ciutadania també 
necessita un espai per a estacio-
nar els seus vehicles. Els 6.000 
m2 del solar per a estacionament 
del barri de Les Barraques que 
hui hem recondicionat és tan sols 
una part de les accions que hem 
implementat, incrementant l’ús 
del pàrquing municipal, generant 
places en el Xarco, als voltant de 
Larrodé, en la Ronda Nord, al cos-
tat de la Renfe o en el mateix polí-
gon”, explica Jesús Monzó, alcalde 
de Catarroja.
   A més de l’habilitació dels nous 

espais per a l’aparcament de ve-
hicles en els diferents barris del 
municipi, s’han implementat 
idees que han servit per a alleujar 
la pressió de vehicles als carrers, 
com la possibilitat que tenen les 
persones propietàries d’un gual 
d’autoritzar estacionar fins a 
quatre vehicles en la seua porta. 
Aquesta sol·licitud ha anat crei-
xent amb el temps, podent-se tra-
mitar de manera àgil a través de la 
web municipal.

Preus
D’altra banda, s’ha fet un gran es-
forç a convertir el pàrquing mu-
nicipal en un espai, a causa de la 
seua ubicació immillorable, en el 
qual poder aparcar per una mò-
dica quantitat, podent estacionar 
tota la nit per 50 cèntims. 
  A més, la política de preus ha fet 
que totes les places disponibles 
en lloguer estiguen ocupades i 
existisca una llista d’espera per a 
poder adquirir una. Aquest esforç 
ha permés millorar les inversions 
al pàrquing municipal de la Plaça 
Major en matèria de seguretat, 
mobilitat i amb un nou sistema 
d’accés digitalitzat que garanteix 
un millor control en tots els as-
pectes i que es pot compatibilitzar 
amb el model Smart City.

Redacció

Imatge de l’any passat

L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN APOSTA DES DE LA SEUA 
ENTRADA PER TROBAR NOUS ESPAIS PER ALS VEHICLES



AMB MOTIU DEL MES DE L’ORGULL GAI

La Mancomunitat de l’Horta 
Nord organitza xarrades en 

els instituts

Amb motiu del mes de 
l’Orgull Gai, s’ha posat en 
marxa des del departament 

de Joventut de l’Ajuntament i l’àrea 
d’Igualtat de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord una campanya de 
sensibilització i contra els discur-
sos d’odi.
  En aquesta campanya els joves 
participen en xarrades on reben in-
formació i sobretot es consciencia 
en el respecte i la igualtat.  La xarra-

da va acompanyada de material di-
dàctic concorde a la seua edat com 
comics.
  Està dirigada als alumnes i alum-
nes dels instituts, l’activitat es va re-
alitzar en l’IES de Rafelbunyol i està 
prevista que vaja a altres pobla-
cions adscrites a la Mancomunitat 
de l’Horta Nord. La persona que 
imparteix les xarrades és l’agent 
d’igualtat de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord, Cristina Gramaje 

Imatge del IES de  Rafelbunyol
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La Mancomunitat de l’Horta 
Nord presentó la tarde de 
ayer, jueves 16 de junio, su 

estrategia para la capacitación de 
fondos europeos, una herramienta 
para acercar los fondos europeos 
tradicionales y los Next Genera-
tion a los diez municipios que la 
conforman.
  El acto, que tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura de Rafelbunyol, fue 
presidido por Fran López, alcalde 
de la localidad y responsable del 
Área de Proyectos Europeos de la 
Mancomunitat, quien destacó que 
la estrategia presentada “integra el 
desarrollo de un plan para la cap-

tación de fondos europeos, pero 
también la creación de una estruc-
tura permanente en la Mancomu-
nidad para tal fin. A lo que añadió 
que el ente supramunicipal “ya 
está trabajando en algunas convo-
catorias europeas para implemen-
tar proyectos de juventud y educa-
ción, de los que se está pendiente 
de resolución por parte de la Co-
misión Europea”.
  En la mesa, López estuvo acom-
pañado de Juan Ángel Poyatos, di-
rector general de coordinación de 
Acción de Gobierno de la Genera-
litat, quien acercó a las personas 
presentes las políticas impulsa-

La Mancomunitat presenta 
su estrategia para la 
captación de fondos europeos 

das por el ente autonómico para 
ayudar a la administración local 
en materia de Next Generation, 
así como la posibilidad de que 
los ayuntamientos y mancomuni-
dades puedan contratar personal 
técnico de proyectos europeos a 
través de la Generalitat Valencia-
na. Poyatos también hizo hincapié 
en que la concurrencia competi-
tiva está siendo y será la vía para 
la distribución de fondos y, por 
tanto, quien más capacidad tenga 
para concurrir, más oportunida-
des obtendrá.
  Por otro lado, Rafa Montaner, 
director de proyectos europeos 
en Crea360 y encargado de la pla-
nificación presentada, remarcó 
la importancia del momento eu-
ropeo para incluir en la gestión 
de los ayuntamientos y la propia 
Mancomunidad, actuaciones pre-
cisas orientadas a la absorción de 
fondos europeos, recomendando 
contar con un ‘stock de proyectos’ 
basado en el ‘euromunicipalismo’.  
Esta estrategia está enmarcada 
en el documento conocido como 
“Plan para la captación de fondos 
europeos de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord”. Un documento ela-
borado con el consenso y trabajo 
de los diferentes ayuntamientos 
que componen el ente supramuni-
cipal, y que servirá para identificar 
convocatorias europeas y desarro-
llar proyectos que puedan ser be-
neficiarios de los fondos europeos.

Alcaldes y concejales de los municipos de la Mancomunitat 
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La Concejala de Igualdad y 
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Albalat dels 

Sorells Yolanda Sánchez Herrero, 
organiza la 7ª edición del día in-
ternacional del Orgullo LGTBI con 
el lema “AMOR ES AMOR” como 
un día reivindicativo para luchar 
por el reconocimiento y protec-
ción universal de la diversidad 
sexual y visibilizar valores univer-
sales como, la igualdad, el respeto, 
la diversidad, la libertad, así como 
para combatir la discriminación y 
los discursos de odio. 
  Según comenta la concejala: 
“Aún me emociono cuando re-

cuerdo aquel 2015 cuando  colga-
mos por primera vez en el balcón 
del ayuntamiento la bandera arco 
iris, desde entonces venimos cele-
brando cada 28 de junio en Albalat 
dels Sorells, para recordar los retos 
que aún existen para las personas 
lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales. Porque a pesar del 
progresivo reconocimiento de los 
derechos de las personas LGTBI 
en los últimos años, la diversidad 
sexual sigue siendo víctima de 
una brutal intolerancia y discri-
minación. Aún hay personas que 
no quieren revelar su orientación 
sexual o identidad de género en el 

ámbito laboral o social por temor 
al despido, al acoso o a comenta-
rios. Un ocultamiento que conlle-
va muchas veces a la pérdida de 
derechos y desigualdad”
  El programa de actividades se de-
sarrollará a lo largo del día 28 de 
junio, y consistirá en un “Punto 
para el orgullo” de Información y 
merchandising; cuatro activida-
des infantiles y en familia, “Con-
tando con MIMO”, un cuento 
contado y gestualizado mediante 
mimo  que nos adentra en el ca-
mino de la adopción, la ilusión de 
unos padres y la esperanza de un 
niño esperando ser adoptado y de 

‘AMOR ES AMOR’, ES EL LEMA DEL AYUNTAMIENTO QUE HA PREPARADO 
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Albalat dels Sorells 
celebra el día LGTBI

Yolanda Sánchez, concejala de igualdad

formar una familia. (Contaremos 
con la presencia de los autores y 
protagonistas) completando este 
relato con un taller de manualida-
des “Tú hilo Rojo” para recordar 
que “Su familia, esté integrada por 
humanos,mascotas, peluches, es 
maravillosa”. A cargo de Ana Sán-
chez y Núria Nácher.
  Seguiremos con “Les DIVER” un 
espectáculo clown, gestual, mala-
bares y música en el que la acción 
transcurre el día en que todo cam-
bia, se modifica, muta, se transfor-
ma, una metamorfosis que ansia-
ban y deseaban. Ellas llegan más 
“diverses” que nunca. Las escenas 
se juegan, utilizando el humor, el 
movimiento, el canto y el circo, 
como lenguajes expresivos para 
navegar sobre las diversidades, 
deseos e identidades diferentes y 
finalizaremos con un Juego diná-

mico con interacciones con el pú-
blico. Risas, diversión y reflexión a 
cargo de Pippi Arianna Gonella y 
Eli Donnola. 
  Y ya por ultimo finalizaremos la 
jornada con la lectura del mani-
fiesto, “Ante el odio: derechos y 
Orgullo» Los derechos LGTBI son 
y serán siempre derechos huma-
nos. 
  La finalidad de las actividades, 
explica Yolanda Sánchez es “acer-
car la diversidad sexual, familiar 
y de género a la ciudadanía y pro-
teger a la población LGTBI resi-
dente en la población” y añade, 
“Queremos que nuestro pueblo 
sea un espacio libre y seguro para 
la diversidad sexual por eso desde 
este ayuntamiento mostramos, día 
a día, nuestro compromiso con los 
derechos humanos trabajando por 
la igualdad entre las personas”.

EL MERIDIANO L’HORTA   
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ALAQUÀS

BALANÇ DE LA LEGISLATURA MARCADA PER LA PANDÈMIA

ALBAL

“El futur d’Albal el lligue a 
l’estació del tren, les obres 

estaran acabades 
a final d’any”

RAMÓN MARÍ, ALCALDE D’ALBAL

Amb 19 anys al front de l’alcaldia, aquesta ha sigut una 
legislatura marcada per la pandèmia, com ha afectat la 
Covid-19 en els seus projectes de govern?
Tots aquells projectes que implicaven la participació de la 
ciutadania en l’administració es van veure afectats, però a 
l’efecte d’inversions sí que hem pogut fer tots els projectes 
que teníem previstos. Ha sigut una legislatura que se’ns ha 
quedat curta, ha faltat el contacte directe que hem de tindre 
els polítics amb la ciutadania, i em compromet d’ací fins a 
final de legislatura a recuperar aqueix temps perdut i que la 
gent se senta representada i participe de la seua administra-
ció.

Com recorda els primers moments de pandèmia?
Recorde els primers mesos, quan estàvem confinats. Jo ve-
nia a l’Ajuntament i els carrers estaven buits, era com una 
pel·lícula, espantava.

Han sigut anys de molta preocupació per la residència, per 
l’evolució del Covid… Respecte a les mesures que va posar 
en marxa l’Ajuntament redistribuïm els diners, i el que havia 
previst per a activitats es va destinar a lluitar contra la pan-
dèmia.

Aquesta legislatura ha governat en coalició, 
com ha sigut el govern?
En la legislatura anterior vam fer coalició amb Compromís 
i aquesta legislatura vam governar amb Compromís i Pode-
mos. Pense que ho estem fent bé, funcionem molt bé.

L’arribada del tren a Albal era una de les seues 
promeses electorals, quan estarà acabada l’obra?
El subdelegat d’Adif m’ha confirmat que les obres estaran 
acabades a final d’any, entre novembre i desembre, i serà a 
partir de febrer o març quan ja començaran a parar els trens 
en l’estació d’Albal. 

Tindrem contacte amb València a través d’un mitjà de trans-
port tan ràpid, tan segur i tan cèntric com és el tren, que ens 
deixarà en el centre de València.

Com veu l’Albal del futur?
L’Albal del futur el lligue al tren. L’oposició, no se si és per 
desconeixement, pensa que la inversió del tren és una cosa 
qualsevol, i és important dir que on s’ha fet una estació de 
tren ha suposat un pol de desenvolupament social, econò-
mic i demogràfic. El futur d’Albal el veig lligat a l’estació del 
tren.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
En l’actualitat em trobe molt millor que estava en les ante-
riors eleccions, tenint en compte que un mes abans de les 
eleccions jo estava en una UCI. Ara em trobe restablit i bé, i 
estic a l’espera que l’Agrupació diga qui serà el cap de llista. 

Balanç a un 
any de les 
eleccions 

municipals
A UN ANY D’ELECCIONS 
MUNICIPALS I AMB UNA 

LEGISLATURA MARCADA PER LA 
CRISI SANITÀRIA, EL MERIDIANO 

ENTREVISTA ALS ALCALDES I 
ALCALDESSES DE LA COMARCA. 

UNA PRIMERA RONDA 
D’ENTREVISTES A LA QUAL LI 

SEGUIRÀ UNA ALTRA MÉS,
EL MES VINENT. 

EN TOTAL, PARLAREM AMB ELS 
43 MÀXIMS RESPONSABLES DE 
LES NOSTRES POBLACIONS PER 

A CONÉIXER DE PRIMERA MÀ ELS 
PROJECTES PREVISTOS ABANS 

D’ACABAR LA LEGISLATURA, 
AQUELLS QUE S’HAN RETARDAT 

PER LA COVID I COM ESTÀ 
AFECTANT L’AUGMENT DE PREUS 

TAMBÉ ALS AJUNTAMENTS.

“És temps de recuperar els 
projectes que van quedar 

parats per la Covid i estem 
redoblant esforços”

TONI SAURA, ALCALDE D’ALAQUÀS

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid-19?
Aquesta ha sigut una legislatura especial, la pandèmia ha ocupat bona 
part del temps. La irrupció de la Covid-19 va obligar a reorientar les po-
lítiques públiques. Hagué un moment en el qual tinguerem que deixar 
aparcats els projectes i ens centrarem en la lluita contra la pandèmia.En 
aqueix moment varem treballar de valent i estem orgullosos de com va 
respondre la nostra ciutadania. Tinguerem també una bona ajuda de la 
societat civil, a través de projectes com ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 
que des del primer moment es van posar al servei de l’Ajuntament per a 
ajudar a atendre a la població. Ara que practicament s’ha superat la pan-
dèmia, és temps de recuperar tots aqueixos projectes que van quedar 
parats i estem redoblant esforços.

Quins projectes li gradaria deixar canalitzats 
abans que acabe la legislatura?
Estem treballant en tots els projectes en els quals ens havíem compro-
més amb la ciutadania.
Hi ha treballs que tenim molt avançats, com les dues piscines, que sa-
bem que serà del grat de nostres veïns i veïnes.
En breu començarem a construir un pàrquing amb més de 120 places al 
costat de les zones esportives del Terç, que donarà alleujament a l’hora 
de trobar aparcament i a més, serà un espai dedicat a recinte firal per a 
albergar fires o concerts.
També traurem en breu una licitació per valor d’1 milió d’euros per a dur 
a terme la reforma de practicament la totalitat de parcs infantils.
Així mateix continuarem treballant eliminant barreres arquitectòniques. 

D’altra banda, quant a les obres que depenen de l’administració autonò-
mica, en aquesta legislatura teníem tres grans reptes. Per una banda la 
finalització del Ciutat de Cremona, que es va fer realitat fa un any. Per 
altra, la millora del transport pública Alaquàs, que amb la llançadera 
que connecta amb l’estació de metre i la targeta SUMA s’ha progressat. 
Quant a la millora del transport hem aconseguit el compromís de la con-
selleria de que en un futur Aldaia, Alaquàs i Xirivella comptaràn amb 
metre.
Un altre projecte canalitzat és l’obra del Centre de Salut, en breu se 
sol·licitarà llicència per a executar l’ampliació. 

Com s’imagina la seua població en el futur?
Treballem en construir un Alaquàs on la gent se senta orgullosa i con-
tenta, que li agrade i estime el seu poble. Volem que siga un poble sos-
tenible, completament accessible i volem una població verda que lluite 
contra el canvi climàtic. En aquest sentit estem treballant abans en un 
bosc periurbà que servisca de pulmó i d’espai diferent.

No perdem de vista la música, la cultura i l’educació que són elements 
transversals pels quals apostem i són fonamentals en la vertebració 
d’Alaquàs. També imagine un poble que respecta i cultiva les seues tra-
dicions, comptem amb dues festes que són d’interés turístic provincial 
‘El cant de la Carxofa’ i ‘la Cordà del Crist de la Bona Mort’, que enguany 
tornarem a celebrar amb molta il·lusió. 
Vull imaginarme també un poble en el qual aposte pel comerç local, per 
l’hostaleria i per les zones industrials.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, encara quedem moltes coses que fer en aquest Alaquàs que imagi-
nem del futur i això no s’aconsegueix en quatre anys.
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ALBORAIA

“Esta legislatura m’agradaria 
acabar l’accessibilitat de 

l’Espai Cultural, l’Escorxador 
i el parc hort del Comte”

NICOLAU CLARAMUNT, ALCALDE D’ALBALAT DELS SORELLS

ALBALAT DELS SORELLS

Quin balanç fa de la legislatura 
marcada per la Covid?

És evident que la pandèmia que hem patit ha marcat esta 
legislatura com ho fet en tots els àmbits de la vida, ha si-
gut complicat, també en la gestió de les administracions. 
Ara, una vegada que la vacuna ens ha portat més o menys 
a la normalitat, els problemes se centren a fer front a la 
crisi, a la pujada de preus i reactivar la gestió normal de 
l’Ajuntament.

Esta legislatura pràcticament ha sigut de només dos anys, 
els altres dos els hem dedicat a protegir el veïnat i gestionar 
la pandèmia. Això ha fet que els projectes que teníem pro-
gramats desenvolupar en esta legislatura s’hagen retardat. 
Les coses venen com venen i és el que ens ha tocat viure. 
Amb estes condicions hem treballat el millor possible i ara 
a la recta final de la legislatura es desbloquejaran projectes 
que han quedat parats per la pandèmia i les seues conse-
qüències.

Quins projectes li agradariadeixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?

En l’ambit d’obres m’agradaria acabar sobre tot les que ja 
estan licitades, l’Espai Escorxador, l’accessibilitat de l’Espai 
Cultural, acabar el parc hort del Comte, encara que en l’any 
que queda anirem anunciant altres obres que deixarem 
planificades per al futur. 

Pel que fa a la gestió, pensé que el projecte Albalat 0.0, el 
projecte Albalat Activa, el projecte de dinamització cultu-
ral estan plenament consolidats. 

Com s’imagina el seu municipi en un futur i 
com és el seu full de ruta?

Un municipi verd, tranquil, accessible, amb les infraes-
tructures i serveis necessaris, culturalment actiu i que puga 
ajudar a totes aquelles persones que els faça falta.
El full de ruta ja està marcat amb tots els projectes que 
s’han possat en marxa des de les diferents regidories. No-
més cal continuar-lo i programar les infraestructures que 
encara ens calen, com un centre de dia per les persones 
majors.

Es tornarà a presentar a les eleccions?

Si, tornaré a optar a l’alcaldia en les properes eleccions. I si 
el poble d’Albalat així ho considera, m’agradaria continuar 
liderant el camí de progrés que vam iniciar en 2015. 

ALBUIXECH

“No tornaré a presentar-me 
a les eleccions després de 

16 anys al capdavant 
de l’Ajuntament”

JOSE VICENTE ANDREU, ALCALDE D’ALBUIXECH

L’alcalde d’Albuixech, José Vicente Andreu, i President 
de la Mancomunitat de l’Horta Nord no es tornarà a pre-
sentar a l’alcaldia el pròxim exercici. Considera que és el 
moment del relleu després de tota una vida dedicada a 
l’administració, primer com a funcionari de l’Ajuntament 
d’Albuixech i després com a alcalde. Sobre la taula deixa 
ja canalitzada una de les seues reivindicacions històri-
ques: la recuperació de la platja de la població. Un pro-
jecte que ja compta amb estudis sobre aquest tema i  
amb el suport dels seus municipis veïns; Albalat i Foios.  El 
que de moment no ha quallat és la seua proposta que les 
pedanies de València contigües a Albuixech i a les quals 
el seu Ajuntament ofereix tots els serveis com si fora una 
barriada més del seus poble, passen a ser part de la seua 
població. Una proposta que fins i tot va arribar a traslladar 
a l’alcalde de València, Joan Ribó. 

Quin balanç fa de la legislatura 
marcada per la Covid?
Han sigut dos anys perduts quant a projectes que teníem 
previstos, però han sigut dos anys en què hem ajudat a la 
gent i, sobretot, junts, hem aconseguit tirar avant.Ara es-
tem tornant ja a la normalitat i a reprendre els projectes.

A quins projectes es refereix?
Estem treballant en la posada en marxa d’un carril bici 
que ens unirà amb el polígon, també en l’ampliació en el 
poliesportiu, en concret, obres en la piscina, i volem con-
tinuar fent el municipi més accessible. A més, ja hem com-
prat el terreny per a fer les obres del nou col•legi gràcies al 
Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
No, ja no em torne a presentar. Porte ara 15 anys com a al-
calde, compliré 70 anys i ha arribat el moment de retirar-
me. Finalitzaré l’any que ve al maig després de 16 anys al 
capdavant de l’Ajuntament.

Trobarà a faltar l’Ajuntament 
després de tants anys?
No ho sé, dins d’un any et conteste (diu entre riures), però 
sí que el trobaré a faltar. És tota una vida a l’Ajuntament, en 
concret 42 anys, primer com a funcionari i després com a 
alcalde.

I qui serà el candidat/a pel seu partit?
No ho sabem encara, això és una cosa que haurà de decidir 
el partit.

Després de tants anys com alcalde, 
amb què es queda?
Em quede amb l’afecte dels meus veïns i veïnes. Em sent 
molt orgullós de l’afecte i del tracte que jo els done i també 
del que rebut d’ells. 

BALANÇ DE LA LEGISLATURA MARCADA PER LA PANDÈMIA

“Convèncer la ciutadania 
de la corresponsabilitat en 
temes com els residus és 

ara el més urgent”
MIGUEL CHAVARRÍA, ALCALDE D’ALBORAIA

Quin balanç fa de la legislatura 
marcada per la Covid?
Veritablement no esperàvem que passara una cosa així, el 
futur era encoratjador. Havíem treballat molt dur per millo-
rar la situació d’Alboraia i calia una empenta important per a 
avançar. La pandèmia ha estat un fre molt greu, ha afegit di-
ficultats de tot tipus que hem hagut d’escometre i superar en 
un ambient d’incertesa i dolor. Però hem aconseguit atendre 
el veïnat, protegir-nos uns als altres i seguir endavant. Ara in-
tentem recuperar el que no hem pogut escometre com cal i 
hem donat un impuls molt gran en joventut, cultura, serveis 
socials, igualtat i educació, a més d’avançar en una qualitat tu-
rística encoratjadora per al futur d’un poble que ha de reviure 
l’horta que l’envolta i dotar-la de prestigi i valor, així com a les 
magnífiques platges de les quals gaudim. Tenim producte i te-
nim marge de millora. Tot allò que més necessitàvem després 
de la pandèmia ho tenim a l’abast.

Quins projectes li agradariadeixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Hem aprofitat aquest temps per fer plans de tota classe: guies 
arrelades a les agendes 20-30 i 50 per superar el gran repte so-
cial, climàtic i energètic que tenim al davant, i poder deixar-
los als nostres fills un futur.

Ens agradaria millorar en reptes com la conscienciació i res-
ponsabilitat, temes com els residus, la mobilitat, la cura del 
nostre entorn i de l’aigua, la salut del poble, tant l’ambiental 
com la física i mental de tots nosaltres, la veritable igualtat... 
Cal consolidar les polítiques que prioritzen totes aquestes fi-
tes. Cal prendre consciència de cóm és d’important actuar ja 
malgrat les crisis. Convèncer la ciutadania de la corresponsa-
bilitat de totes i tots és ara el més urgent.

Com s’imagina el seu municipi en un futur i 
com és el seu full de ruta?
Alboraia és un poble on dona gust viure. Tenim tres nuclis amb 
ambients diversos, units per un gran espai d’horta productiva 
que està cercant el camí d’un futur novament significatiu.
Alboraia va a ser capaç d’unificar-se al voltant d’eixe espai i 
potenciar els aspectes més positius que la caracteritzen. Som 
un poble acollidor, solidari i pròsper, amb gran capacitat de 
recuperació i amb moltes oportunitats en molts sectors, si 
prenem les decisions adequades. La modernització s’ha de 
combinar amb la preservació dels valors que ens defineixen, 
a tots els àmbits.

Pense que podem mirar cap al futur amb seguretat i fermesa, 
sense menysprear el passat ni tampoc intentant tornar a ell 
per por. Eixe és l’autèntic progrés.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Clar que sí. Tinc equip i tenim un bon projecte. Estem en dis-
posició de seguir treballant.



“L’ampliació del cinturó 
verd és un dels projectes més 

il·lusionants que es poden 
desenvolupar a Aldaia”

GUILLERMO LUJÁN, ALCALDE DE ALDAIA

ALDAIA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?

Ha sigut una legislatura molt complicada per la irrupció de la 
pandèmia, però així i tot hem pogut desenvolupar les grans línies 
mestres del nostre pla de gestió. Per una banda, seguir ajudant 
més a les persones que més ho necessiten (per exemple, en ple 
confinament ferem més de 14.000 cridades telefòniques a les per-
sones majors d’Aldaia per a verificar el seu estat i si tenien alguna 
necessitat), i d’altra banda, seguir apostant per créixer en equipa-
ments municipals com el nou col·legi El Rajolar, el Gent Jove o la 
nova Biblioteca, en equipaments industrials com el projecte del 
Parc Empresarial “Pont dels Cavalls”, i per suposat seguir cuidant 
i mantenint l’espai públic.

Recentment ha anunciat l’ampliació del cinturó verd, en què 
consisteix aqueix projecte?

Es tracta de la prolongació d’este gran parc verd des del seu ac-
tual límit (a l’inici del camí de Sant Onofre) cap a l’IES Beatriu 
Civera. Açò suposarà la materialització d’un dels grans objectius 
marcats en el Pla de Mobilitat Urbana d’Aldaia aprovat el mes de 
novembre passat, i en el qual es plantejava el disseny d’una xar-
xa d’espais públics connectada mitjançant infraestructura verda, 
així com la millora de la mobilitat i l’espai públic.
Seguint el model de l’actual Cinturó Verd, la seua ampliació con-
templarà la creació d’eixos verds, en bona part coincidents amb la 
xarxa per als vianants, equipats amb arbratge d’ombra i vegetació 
diversa, bancs i divers mobiliari urbà que connectarà els espais 
verds existents amb els nous proposats en esta ampliació del Cin-
turó cap al Barri del Crist, tal com s’ha sol·licitat recurrentment en 
processos de participació ciutadana.
Per a mi és un dels projectes més il·lusionants que es poden des-
envolupar a Aldaia,  perquè el Cinturó Verd és un emblema i una 
icona del nostre poble, i el màxim exponent de la nostra manera 
d’entendre el municipi.

A un any d’acabar la legislatura, quins projectes 
li agradaria deixar canalitzats?

Sense dubte, el nostre principal projecte és la construcció de la 
nova Biblioteca Municipal. En quan que la nova licitació de les 
obres estiga a punt, un altra empresa reprendra les obres i fina-
litzarà el projecte. I com he comentat adés, l’ampliació del Cin-
turó Verd o el Parc Empresarial són altres dos gran projectes que 
volem deixar encaminats en el final d’esta legislatura, a més de 
l’ampliació de les Encreullades, que vam anunciar la passada se-
tmana.

Es tornarà a presentar a les eleccions?

Ara toca seguir treballant per conseguir els reptes que tenim mar-
cats per a millorar Aldaia, i quan siga el moment d’abordar eixe 
punt, decidiré junt als meus companys i companyes de partit el 
que siga més adeqüat.

«Des de la Mancomunitat 
reclamarem un transport 

metropolità per a tots 
els municipis»

EVA ZAMORA, ALCALDESSA D’ALCÀSSER

ALCÀSSER ALFAFAR

BALANÇ DE LA LEGISLATURA MARCADA PER LA PANDÈMIA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
Els objectius que teníem a principis de legislatura no s’han pogut 
complir perquè hem estat centrats en gestionar els efectes de la 
pandèmia, però cal ser positius, hem aconseguit superar-la i el mu-
nicipi ja ha recuperat la normalitat.

Com ha anat el govern en coalició?
Molt bé, cap queixa, al contrari, hem treballat com el que som, un 
equip. 

Quins projectes s’han quedat pendents i 
li agradaria deixar canalitzats?
S’han quedat alguns projectes pendents a causa d’aquests dos 
anys. Volíem ampliar les instal·lacions esportives i fer una pista 
d’atletisme, també volíem fer una nova biblioteca, realitzar neteja 
en els solars o posar en marxa l’ordenança de convivència.
 
D’altra banda, hi ha hagut diverses obres importants per a la po-
blació, com són les relatives a les millores en els centres esco-
lars gràcies al Pla Edificant. L’ampliació de l’IES ja està acabada i 
el CEIP 9 d’Octubre comptarà amb una nova zona infantil en-
tre setembre o octubre. Portaven 20 anys en aules prefabrica-
des, i ara tindrà una nova zona, i en el CEIP Jaume I s’ha fet més 
gran el col·legi, aquest centre estarà a principis de l’any que 
ve. Tot ha suposat una inversió de més de 7 milions d’euros. 
També a l’inici de l’any obrirem el Museu de Ciències de la Terra en 
l’antic escorxador.

Com està la situació de la depuradora?
Nosaltres mai ens hem negat a explicar res. El projecte està en es-
tudis previs, ara s’ha adjudicat la redacció i quan el projecte estiga 
redactat ja tindrem una cosa concreta sobre el que treballar. El que 
cal tindre clar és que és un procés llarg, primer s’ha de redactar el 
projecte, després fer un estudi ambiental, fer el projecte constructiu 
i després licitar les obres i fer-les. Estem parlant de huit anys en el 
millor dels casos, si no s’allarga el projecte amb al·legacions etc. 

Com s’imagina l’Alcàsser del futur?
M’agradaria un Alcàsser com ara; tranquil i que mantinga els seus 
costums i activitats culturals, esportives o festives, però també 
m’imagine un municipi millor comunicat mitjançant un transport 
públic més interconnectat.
 
Altres municipis de la comarca si que han 
aconseguit bus nocturn…  
Ens encanta que ho hagen aconseguit, però el que reclamem des 
de la Mancomunitat de l’Horta Sud, és que ho posen a tots. Hi ha 
un projecte de noves adjudicacions per al transport metropolità 
de la Conselleria i AMT, però no han eixit. Volem solucions abans 
i això és el que reclamarem des de la Mancomunitat, volem un 
transport metropolità més interconnectat.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, si el meu partit ho considera.

“El ecobarrio dará 
a Alfafar un pulmón 
verde de sesenta mil 
metros cuadrados”

JUAN RAMÓN ADSUARA, ALCALDE DE ALFAFAR

¿Qué balance hace de la legislatura marcada por la Covid?

Es difícil mezclar una crisis y al mismo tiempo la palabra satisfac-
ción, pero la covid, el confinamiento, fue un punto de inflexión para 
decir “señores, estamos aquí, nos han elegido para que, en la crisis 
más importante que hemos tenido en toda la historia, estamos al 
pie del cañón, estemos en la calle pendientes de las necesidades de 
nuestros ciudadanos”.

¿Qué proyectos le gustaría dejar encauzados antes de acabar la 
legislatura?

Me gustaría dejar encauzados, en marcha y en construcción la resi-
dencia y el punto de encuentro familiar, un plan estratégico a 2030 
que ya tenemos en marcha, dejar en pleno rendimiento el centro 
cultural, la alquería en la que se han invertido 4 millones para su 
restauración, de los cuales 1 es de fondos europeos. Tenemos tam-
bién entre manos un ecobarrio que daría a Alfafar un pulmón verde 
de sesenta mil metros cuadrados.

Todavía pendiente de una pasarela que cruce la pista de Silla…

Sobre la pasarela de la pista de Silla, parece que ahora hay movi-
miento con los proyectos de ampliación de la pista de Silla, cosa 
que nosotros estamos en contra de lo que quiere plantear el minis-
terio de Fomento, y también vemos que el anillo verde no se acaba 
de desarrollar como dijo la Conselleria. Entonces, en este caso, no-
sotros sí que tenemos claro que lo teníamos previsto para esta legis-
latura. Las ayudas covid a las familias no nos dejaron desarrollarlo, 
porque priorizamos que primero eran las ayudas covid, las familias 
que lo estaban pasando mal, pero si el Ministerio no une, no trazan 
nuestros planes de movilidad urbana sostenible entre Massanassa, 
Catarroja, Sedaví y Alfafar y no construye la pasarela enlazada con 
carriles bici entre las poblaciones, nosotros estamos en condiciones 
por la situación económica saneada del ayuntamiento de afrontar 
esta actuación en la legislatura del 23 al 27 con fondos propios.

¿Y con el transporte?¿Cuáles son las reclamaciones de Alfafar?

Sí, aquí hay una reclamación que ahora hemos decidido elevar a 
la mancomunidad y estamos todos de acuerdo: empresas, vecinos, 
instituciones, todos. Los planteamientos del ministerio creemos 
que son erróneos para lo que marca la Unión Europea. No podemos 
tener muros de 5 metros de altura aislando las vías, cortando las po-
blaciones por mitad, muros en las vías de servicio de las carreteras, 
no permeabilizar la zona comercial, no tener que cruzar desde Ca-
tarroja hasta Sedaví callejeando para llegar a las zonas comerciales. 
Creemos que es una aberración lo que está haciendo el ministerio y 
creemos que realmente no conocen la zona, no conocen la idiosin-
crasia y si lo que Europa quiere es movilidad sostenible, es calidad 
de vida, es amabilidad en las ciudades, lo que está haciendo el Mi-
nisterio es todo lo contrario a lo que dice Europa.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?

Mi intención es presentarme y estoy ilusionado con todos estos 
proyectos que hay sobre la mesa.
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“Han sido años desesperantes 
con tanta burocracia, pero al 

final conseguimos abrir 
la piscina”

EVA SANZ, ALCALDESA DE BENETÚSSER

BENETÚSSER

¿Qué balance hace de la legislatura 
marcada por la Covid?
Difícil pero enriquecedora. Difícil porque nunca habría 
pensando abordar algo así, por el desconocimiento al que 
te enfrentas y por las personas que hemos perdido en el ca-
mino.

Enriquecedora porque he aprendido más sobre mis pro-
pias capacidades y sobre las de la ciudadanía. Nos hemos 
reinventado cuando ha sido necesario.

¿Qué proyectos le gustaría dejar encauzados 
antes de acabar la legislatura?
Muchos, pero en particular y por destacar algunos: Me gus-
taría que el Edificio Nou Espai fuera ese espacio de servi-
cios de carácter multifuncional que necesitamos y por el 
cual hemos apostado. Iniciar la rehabilitación integral del 
propio Ayuntamiento de Benetússer para hacerlo más ac-
cesible, eficiente y sostenible. Definir la nueva zona verde 
que hemos adquirido junto a la plaza de la Iglesia con un 
concurso de ideas y cuyo diseño final sea el que decida la 
votación de la ciudadanía. Implementar muchas más pla-
cas fotovoltaicas y renovar todos los contenedores del mu-
nicipio, incluyendo el nuevo de recogida orgánica.

Tras ocho años de litigios vuelve a abrir la piscina…
Sí, ahora si que sí, después de muchos años de peleas y des-
velos, por fin recuperamos el centro para ponerlo a pleno 
rendimiento. Parece que fue ayer cuando recuperamos las 
llaves y el acceso, en 2017. Parecía que ya estaba todo hecho 
y era cuestión de tiempo abrirla pero otro nuevo litigio, una 
licitación desierta, abordar las obras de adecuación... Han 
sido años desesperantes y con difícil explicación de tanta 
burocracia farragosa pero finalmente lo hemos conseguido.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro 
y cúal es su hoja de ruta?
Benetússer ya es un municipio abierto, cosmopolita, acoge-
dor y muy participativo.

La hoja de ruta está marcada por la revalorización de nues-
tro propio espacio urbano: las calles, las plazas y la mejora 
constante de estas. Y para ello se hace indispensable seguir 
mejorando en servicios públicos de calidad, como lo es la 
empresa pública municipal Benesermu, o en la reforma in-
tegral de los centros educativos, el conseguir un centro de 
día para Benetússer o la reubicación de la Escuela de Adul-
tos para responder a las necesidades futuras.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?
Creo que en estos siete años no hay ni un solo indicador 
económico o social que no haya mejorado con la gestión. 
Me encantaría seguir transformando y mejorando mi mu-
nicipio.

BALANÇ DE LA LEGISLATURA MARCADA PER LA PANDÈMIA

BONREPÓS I MIRAMBELL

“Acabar el nou PGOU 
ens permetria urbanitzar 

l’antiga caserna i fer 
allí un IES”

RAQUEL RAMIRO, ALCALDESSA DE BONREPÒS I MIRAMBELL

Quin balanç fa de una legislatura marcada per la pandèmia?
La Covid ho va canviar tot de la nit al dia, va caldre prendre decisions so-
bre la marxa sense tindre la informació que tenim ara, amb molta por a la 
seguretat dels veïns tant per la seua salut com per la seua situació econò-
mica. Així que va caldre bolcar-se a solucionar tots els temes de neteja, 
repartiment de màscares, recolzant en tot el possible tant al col·legi com 
al consultori mèdic local.
Una vegada començada la vacunació, a la fi de 2020, tot ha canviat i, per 
sort, aquesta vegada la crisi econòmica causada per la Covid no ha sigut 
com la recessió de 2010.
Tant en 2021 com en 2022 a l’Ajuntament ja vam poder tornar a realitzar 
els projectes que ens havíem marcat en el nostre programa electoral.
Així que el balanç seria molt positiu, perquè malgrat haver estat sotmés a 
la situació mèdica més greu en 100 anys, i amb la part negativa de les per-
sones que van morir o han tingut seqüeles greus per la Covid, hi ha hagut 
una enorme ona de solidaritat i responsabilitat de totes les veïnes i veïns.

Va arribar a l’alcaldia d’una forma sobrevinguda. 
Com recorda aqueix moment?
Sí, la veritat és que va ser tot molt ràpid, quan va caldre substituir al meu 
predecessor el normal és que ho fera jo per ser la número dos de la llista 
electoral. No obstant això, he de dir que totes les meues companyes i com-
panys de partit em van animar perquè fera el pas i em van donar el seu 
suport per a tirar avant la gestió, cosa que els agrairé sempre.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Sobretot els projectes més grans, com l’ampliació del CEIP Mare de Deu 
del Pilar i la rehabilitació de l’antic Magatzem agrícola. També anar aca-
bant el nou Pla General (PGOU) que ens permetria urbanitzar l’antiga 
caserna de la carretera Barcelona i construir allí un institut per part de 
Conselleria.

Com s’imagina el seu municipi en un futur i quin és el seu full de ruta?
M’agradaria que avançàrem tot el possible perquè Bonrepòs i Mirambell 
reduïsca al màxim la seua petjada de carboni, siga per la instal·lació de 
plaques solars (que se subvencionen des de fa un parell d’anys), utilitzar 
més la bicicleta o vehicles elèctrics i millorar la xarxa de transport públic 
(autobús i metre).
També millorar la quantitat de residus que es reciclen correctament, és 
molt important que s’usen adequadament els diferents contenidors.
Per descomptat que es mantinga i millore l’enorme activitat cultural de 
les diferents associacions culturals i intentar augmentar l’oferta esportiva 
perquè arribe a tothom.
Millorar i mantindre sempre tots els parcs i les places com a lloc de troba-
da i de diversió.
A un nivell ja més general, intentarem que tots els municipis de la comar-
ca de l’Horta Nord formem només una Mancomunitat que permeta bene-
ficiar-se de les subvencions i ajudes que hi ha per a aquests organismes 
supramunicipals.
També hem d’apostar per preparar projectes que es puguen presentar per 
a rebre els fons europeus, que són una oportunitat enorme.

Serà cap de llista en les pròximes eleccions?
Bé, ara mateix ni tan sols hi ha un calendari per a definir candidatures ni 
llistes electorals en el partit, però sí que és veritat que la meua intenció hui 
dia és presentar-me. 

ALFARA DEL PATRIARCA

“Aquesta legislatura 
no sols ha sigut difícil 

per la Covid també per la 
pèrdua de Llorenç”

MARISA ALMODÓVAR, ALCALDESSA D’ALFARA DEL PATRIARCA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
En el cas d’Alfara del Patriarca, no sols la Covid ens ha robat dos 
anys de legislatura, la pèrdua del nostre company Llorenç, després 
la qual jo agafí el seu testimoni a l’alcaldia, ha fet que siga una de 
les legislatures més difícils i complicades de l’actual Corporació. 
Aquests anys de pandèmia també han provocat que modificarem 
el nostre full de ruta per atendre a les necessitats de les persones 
en cada moment, enfront de grans projectes, ens hem centrat en 
actuacions per ajudar en allò que hem pogut a tot el veïnat.
Malgrat totes les circumstàncies negatives, mai ens hem espantat 
i hem continuat treballant de valent dia darrere dia amb les pi-
les carregades per a seguir endavant i continuar fent d’Alfara un 
poble millor que es preocupa pels problemes dels seus habitants.

Quins projectes li agradaría deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Ens agradaria poder dur a terme l’ampliació del col·legi públic, 
una obra molt important i necessària en el municipi per l’augment 
d’alumnat dels últims anys, aquest projecte està inclòs al Pla Edifi-
cant de la Generalitat Valenciana, i és una de les accions que ens 
agradaria que avançara abans que finalitze la legislatura.
Per altra banda, també en l’àmbit de la infància estem treballant 
en la renovació i adequació de diverses zones de joc per als nos-
tres xiquets i xiquetes i adolescents. Tindrem nous parcs a Alfara 
i es renovaran altres. Alguns dels projectes seran una realitat en 
uns mesos, com un nou espai a prop del Convent de Sant Dídac, 
però altres com els Balcons del Carraixet haurem d’esperar un poc 
més.
També volem millorar la mobilitat i l’accessibilitat de tota la po-
blació, facilitant la convivència amb el trànsit rodat i reduint alho-
ra el seu impacte en la localitat fomentant una mobilitat més sos-
tenible. Per a aquest fi, hem avançat molt en el Pla d’Accessibilitat 
i Mobilitat de la població, amb voreres adequades i circulació 
adaptada. Una línia de treball en la que continuarem treballant.

Com s’imagina el seu municipi en un futur i com es el seu full 
de ruta?
M’imagine continuant escoltant i atenent a la ciutadania a través 
de la participació, des del Consell Veïnal i el Consell de Xiquets i 
Xiquetes i adolescents, però també a peu de carrer, adaptant el 
municipi a les necessitats de tots els col·lectius.
El nostre full de ruta contempla serveis per a totes les persones re-
sidents en el municipi. Per a les persones majors estem treballant 
per a disposar d’un centre de dia a la nostra localitat; per als més 
xicotets hi haurà més zones de joc; i per als joves ens agradaria 
tindre els recursos necessaris perquè puguen viure i gaudir del 
municipi.

 Es tornarà a presentar a les eleccions?
Realment serien les meues primeres eleccions com a candidata a 
l’alcaldia. Aquesta serà una decisió que prendrem, pròximament, 
de forma conjunta des de l’agrupació política. M’agradaria tindre 
més temps per a poder desenvolupar projectes i per fer d’Alfara el 
municipi que totes i tots volem.
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FOIOS

“Els pressuposts 
del 2022 són els més 

ambiciosos de la 
història de Foios”

SERGI RUIZ, ALCALDE DE FOIOS

Quin balanç fa de la legislatura 
marcada per la Covid?
A pesar de les dificultats, el balanç és molt positiu. Hem sa-
but respondre amb rapidesa a les necessitats de les famílies 
i de les empreses, contribuint a evitar els pitjors efectes de 
la crisi econòmica. A més, hem continuat portant endavant 
els grans projectes municipals, com l’accessibilitat comple-
ta de tot el poble, la construcció del nou Ajuntament, el nou 
col·legi Mare de Déu del Patrocini, les obres de modernitza-
ció en les àrees industrials o el PAI Portalet Forn Vell que por-
tava 15 anys bloquejat. Però no sols cal parlar d’urbanisme, 
la gestió municipal en la resta d’àrees ha continuat endavant 
i inclús s’ha incrementat, convertint Foios en un dels pobles 
més dinàmics de la comarca en relació a la seua població, 
pel que fa a la nostra oferta lúdica, cultural, esportiva i as-
sociativa.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Són molts i molt importants. No només els pressuposts del 
2022 són els més ambiciosos de la història, amb 3 milions 
d’euros en inversions amb recursos propis, amb la construc-
ció del nou Ajuntament, l’adquisició d’una de les cases dels 
Artillers, l’execució de la circumval·lació en Regne de Valèn-
cia i el Camí de la Creu, cobrir el pàrquing del Sector Sud, 
obrir l’Espai Jove, etc, sinó que a més estan els projectes fi-
nançats per la Generalitat però executats per l’Ajuntament, 
com el nou col·legi Mare de Déu del Patrocini amb el Pla Edi-
ficant, amb una inversió de més de 7 milions d’euros, o di-
rectament executats per la Generalitat, com ara la supressió 
dels passos a nivell en la CV300 entre Foios i Meliana i el de 
l’Avda. del Cid, consistents en la construcció d’un túnel per a 
vehicles. Les inversions en marxa a Foios que voran la llum 
en els pròxims 2 o 3 anys superen fàcilment els 20 milions 
d’euros.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?
Amb totes estes inversions en marxa, el poble que vorem en 
els pròxims anys no té res a vore amb el poble que teníem en 
el 2015: bones instal·lacions municipals, millors accessos i 
millor comunicat amb els pobles del voltant, sense barreres 
arquitectòniques i accessible, amb capacitat d’integrar els 
que venen de fora i que se senten a casa, amb oportunitats 
d’oci i una oferta municipal d’activitats atractiva i per a tots 
els públics, especialment per als més joves i per a les persones 
majors, respectuós amb el medi ambient, eficient energètica-
ment i sostenible, amb unes àrees industrials que afavoris-
quen la implantació de les empreses i la generació de treball.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, és la meua intenció, si el col·lectiu de Compromís per 
Foios revalida la seua confiança en mi. Tinc ganes, il·lusió, 
forces i un equip de persones qualificades i competents al 
càrrec de les seues àrees. A més, vull vore com alcalde, com 
es consoliden tots els projectes que amb tanta il·lusió i esforç 
estem posant en marxa.

“Volem una Catarroja 
que potencie el seu 
entorn, més amable 

i sostenible”
JESÚS MONZÓ, ALCALDE DE CATARROJA

Com ha sigut aquesta legislatura marcada per la pandèmia?
Aquesta ha sigut una legislatura complicada en la qual hem hagut d’anar 
adaptant-nos a les circumstàncies que anaven succeint. La meua primera le-
gislatura, va ser difícil perquè havíem de començar a aplicar unes polítiques 
de progrés i fer un canvi polític. En aquesta segona, volíem començar a obtin-
dre resultats, però la pandèmia ens ha dificultat algunes qüestions, que hem 
hagut de deixar de costat i prioritzar el més important, la salut de tots i totes.
Ara, ja estem tornant a la normalitat, ja tenim uns pressupostos en 2022 i po-
dem portar la marxa que iniciarem en el seu moment.
Dins de l’atípica que ha sigut la legislatura crec que la ciutadania ha d’estar 
contenta per la nostra capacitat de reacció, crec que a més hem fet una gestió 
responsable.

Quins projectes posaran en marxa en aquest últim any?
Continuem apostant per la mobilitat sostenible. Altres prioritats que tenim 
aquest últim any de legislatura són la Casa de la Cultura, on esperem acabar 
la reforma integral del seu teatre; les obres de la Casa de la Joventut, que es-
perem finalitzar i l’inici de les obres de la futura Casa del Major, el Nou Espai 
Barraques, entenem que els majors de Catarroja també necessiten de més es-
pais per a gaudir d’oci. En aquesta línia, hem decidit traure a licitació el bar 
“L’Arroser”, que serà preferentment per a jubilats amb preus especials i menús 
saludables, d’aquesta manera volem recuperar tradicions com els casinets. 
Els majors de la nostra població són molt importants per a nosaltres i apostem 
per millorar el seu dia dia, tant d’ells com de la joventut. Tampoc ens oblidem 
dels veïns i veïnes de mitjana edat.
Com a repte d’aquesta legislatura tenim també el desenvolupament del Pla 
Especial del Port i el Pla General, tots dos són projectes importants que estan 
en licitació.
El PGOU podrà soterrar el pla de 2011, on es projectava la fórmula de 
l’anterior equip de govern d’expandir el municipi de manera desproporcio-
nada. Un projecte contrari al nostre, que volem una Catarroja que potencie el 
seu entorn, més amable i sobretot que aposte per la rehabilitació d’habitatges.
Quant al Pla Especial del Port, volem desenvolupar a través d’un procés par-
ticipatiu fins on volem arribar amb el Port de Catarroja. Hem d’apostar per un 
projecte que mantinga l’essència de l’entorn millorant infraestructures. Hi ha 
un atractiu turístic important que hem de desenvolupar amb molt de trellat.

Com ha anat la relació amb l’equip de govern?
Jo crec que ha sigut una relació amable i cordial. Hem gestionat bastant bé 
la pandèmia, que ha sigut el problema més greu d’aquesta legislatura. Hem 
respectat cadascun els espais de l’altre i la comunicació ha sigut fluida.

Dels anys que porta al front de l’Ajuntament de què se sent més satisfet?
De que he sigut i soc una persona que atén a tota la ciutadania. No em con-
sidere que estiga per damunt de ningú i tracte de ser proper als meus veïns i 
veïnes, tracte de dialogar diàriament amb ells. Em sent orgullós d’haver acon-
seguit sanejar les arques municipals, el deute s’ha reduït de manera impres-
sionant. És veritat que hi ha coses que estan pendents d’executar-se però hi ha 
hagut un canvi de model de gestió i un canvi de model de ciutat en el qual es 
van deixant arrere polítiques no transparents.
Altra cosa important és que quan m’equivocat també he sabut demanar dis-
culpes.

Finalment, es presentarà a les properes eleccions?
Encara no he pres la decisió. He d’escoltar el meu col·lectiu i a la meua família, 
encara que és una decisió que he de prendre d’ací a poc. Aquest estiu anun-
ciaré si continue o no.

CATARROJA
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“Cal deixar pas a la 
gent jove que està molt 
preparada, jo crec que 

ja he complit”
LUISA SALVADOR, ALCALDESSA DEL PUIG

Quin balanç fa d’una legislatura marcada per la Covid?
Han sigut dos anys complicats respecte a la realització de projectes, 
però cal quedar-se amb el positiu, i aquesta pandèmia ha tret el mi-
llor de tots. Hem viscut una ona de solidaritat, gent compromesa, 
ajudant-nos entre tots. La gent va respondre i jo em quede amb això.
Una altra de les coses que ha canviat arran de la pandèmia és que 
els Ajuntaments podem gastar-nos el romanent de tresoreria, això 
suposa una injecció econòmica important per a nosaltres.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
M’agradaria, abans d’acabar la legislatura, deixar canalitzada la rea-
lització d’una nova llar de jubilats. La compra de l’espai estava molt 
avançada, però amb la pandèmia es va parar. M’agradaria donar un 
impuls a aqueix projecte perquè em sembla important per als nos-
tres majors. 
D’altra banda, ja hem adquirit els terrenys al costat de la ronda per 
a la creació d’una zona recreativa amb paellers. Els terrenys ja són 
municipals i ara estem amb la redacció del projecte.
També aquesta legislatura hem creat el Consell dels xiquets, gràcies 
a les seues aportacions vam fer un parc en l’entrada del municipi i 
ara tenim previst fer un skate parc, com el que vam fer a la platja, 
però ara en el nucli urbà. Ho farem junt al parc d’Europa.
Respecte a l’esport aquesta legislatura hem pogut fer nova una pista 
de tennis i el frontó de pilota valenciana, que era una reclamació 
dels esportistes.
A més, estem asfaltant i empedrant carrers tant en el nucli urbà, ca-
mins de secà com a la platja.

Com s’imagina El Puig en el futur?
El Puig és un poble tranquil, tenim de tot: muntanya i platja, la 
qual cosa sí que és millorable són les comunicacions. Tenim tren, 
però necessitem un autobús que ens porte a Sagunt, en concret a 
l’Hospital. Aqueix servei és necessari i com a alcaldessa, la meua 
labor, és reclamar-lo on faça falta.

Es presentarà a les eleccions?
No. Si m’ho hagueres preguntat fa quatre anys t’haguera dit que sí, 
com així va ser, però ara, darrere de mi, ve gent jove molt preparada 
i cal deixar pas. Jo crec que ja he complit, van a ser 4 anys com a 
regidora en l’oposició i ara, quan acabe la legislatura, faré huit anys 
com a alcaldessa.

Amb quin record es queda?
Sobretot, amb l’afecte de la gent, m’emporte moltes mostres de su-
port i afecte, i a nivell d’obres, em sent molt orgullosa de la plaça de 
la Conserveta.

Quan deixe l’Ajuntament s’avorrirà…
Jo? Que va! Vull fer moltes coses, sobretot gaudir dels passejos i de 
la platja que m’encanta.

Deixa la política activa alhora que el seu homòleg d’Albuixech, 
Pepe Andreu…
Sí, els dos som de la mateixa cinquena. Pepe diu que quan ens ju-
bilem de la política ens anem la quadrilla de viatge al Carib, jo amb 
Canàries em conforme (diu entre riures).

EL PUIG DE SANTA MARÍA
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MANISES

“Esperem que al 2023 tota 
la gestió de la salut del 

departament de Manises 
passe a ser pública”

JESÚS BORRÀS, ALCALDE DE MANISES

Com valora aquesta legislatura que ha estat 
marcada per la pandèmia?

Ha sigut una legislatura molt dura, la Covid ho ha canviat tot. 
Va començar paralitzant l’administració i quan hem tornat a 
emprendre les obres ens trobem amb una sèrie de circumstàn-
cies que han fet que s’incrementen els preus dels productes. 
De manera que moltes obres es queden parades i es demoren. 
Algunes d’elles que pensàvem tindre acabades aquesta legis-
latura no les podrem acabar.

Quines obres pensen que sí que estaran acabades 
aquesta legislatura?

Si no passa res inaugurarem la piscina descoberta a final 
d’aquest mes; les noves oficines de turisme també estaran 
acabades i les obres de la plaça Cor Jesús crec que estaran 
concloses. Ara, inaugurarem la plaça 2 de Maig. Un projecte 
important per a la població de Manises, sobretot per als ma-
jors, és el de la piscina coberta, que en aquest moment es tro-
ba en fase de licitació i que esperem que a principis de 2023 
puguem executar. Un projecte que també acabarem en 2022 
és el de la pista d’atletisme.

En quant al govern en coalició, com ha anat?

Bé, nosaltres ja comptàvem amb l’experiència dels anteriors 
quatre anys i ha anat prou bé. Quan estàs en un govern de coa-
lició és més complicat que quan tens majoria absoluta, ja que 
has de renunciar a algunes coses que vols dur a terme i assu-
mir unes altres, però el compute global és bo.

El preocupa l’entrada de Vox als ajuntaments?

Si segueix aquesta tendència cap amunt pot ser que entren 
més als ajuntaments, inclòs el nostre, però nosaltres esperem 
repetir un govern progressista en la pròxima legislatura.

Quina és la seua opinió del departament 
de Salut de Manises?

Nosaltres esperem que en el 2023 hi haja una reversió i la ges-
tió de l’Hospital siga pública i no privada com ho és fins ara.

Com s’imagina el Manises del futur?

Veig una ciutat cada vegada més moderna, compromesa amb 
tot el que suposa la ceràmica, després d’haver estat denomi-
nada ciutat creativa per la Unesco. Una ciutat amb molt de fu-
tur envoltada del riu, que estem deixant molt net i que donarà 
moltes possibilitats, fent que la vida a Manises siga cada vega-
da més agradable i amb més sentiment de poble.

Es tornarà a presentar a les eleccions l’any vinent?

Jo crec que sí, encara que és una cosa que he de parlar amb la 
família i el partit, no obstant això a final de mes el tindré clar.

LA POBLA DE FARNALS

“Me imagino La Pobla de 
Farnals siendo una comunidad 
totalmente integrada entre sus 

dos núcleos urbanos”
ENRIC PALANCA, ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS

¿Qué balance hace de una legislatura marcada 
por la Covid?
Ha sido una legislatura larga de gestión y corta en ejecución. 
Han sido dos años dedicados a hacer frente a la Covid y tam-
bién a más problemas.

¿A qué se refiere?
Los Ayuntamientos pequeños y mediados hemos vivido es-
tos años una importante crisis de movilidad de empleados 
públicos. Durante muchos años los ayuntamientos han fun-
cionado con personal interino. Ahora se ha vivido un pro-
ceso de consolidación de plazas, que ha implicado que mu-
chos trabajadores se han ido de Ayuntamientos pequeños a 
grandes, justo en el momento que, por la Covid, se requería 
más personal técnico para sacar adelante todas las ayudas 
derivadas de la pandemia. Ahora, el Ayuntamiento de La Po-
bla de Farnals ha podido ya reforzar la plantilla en algunas 
áreas y estamos empezando a ver sus frutos. Hemos podido, 
por ejemplo, sacar adelantelas becas 2021-2022.

Que importante es tener plantilla municipal…
Fundamental. Muchos Ayuntamientos acaban el año con su-
perávit y el motivo es porque no ejecutan todo su presupues-
to por la falta de personal para poder concluir expedientes. 
Esto muchos alcaldes no lo dirán, pero es la realidad.  

¿Se han visto muchos proyectos afectados por la 
pandemia?
Todos.

¿Y cuales quiere dejar encauzados antes de acabar la 
legislatura? 
Todos también. 

¿A cuáles se refiere?
Antes de acabar la legislatura quiero que esté acabado el ca-
rril bici que sortea la V-21 y que conectará los dos núcleos ur-
banos. También abrir la piscina municipal al públicodando 
una oferta de calidad a los usuarios. 
Por otra parte, estará acabada la Casa de la Juventud de La 
Pobla de Farnals y, con respecto al Auditorio,quiero, antes 
de acabar la legislatura, dejar adjudicadas las obras para su 
construcción. También vamos a asfaltar muchas calles de la 
población.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro?
Me imagino La Pobla de Farnals siendo una comunidad to-
talmente integrada entre sus dos núcleos urbanos, donde 
haya menos desigualdades y siendo un municipio capaz de 
generar proyectos a favor de la gente potenciando sus capa-
cidades. 

¿Se volverá a presentar a las elecciones?
Sí. 
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MASSAMAGRELL

“Ha sigut una legislatura molt 
complicada per la Covid-19 

i també per governar en 
minoria, però jo soc positiu”

PACO GÓMEZ, ALCALDE DE MASSAMAGRELL

Quin balanç fa de la legislatura?
Ha sigut una legislatura molt complicada per la Covid-19 i també per 
governar en minoria, però jo soc positiu. Malgrat tindre el pressupost 
prorrogat hem aconseguit fer inversions gràcies al romanent de treso-
reria, i ara, enguany, per fi, hem pogut aprovar el pressupost municipal 
gràcies al consens amb els grups polítics. Això suposarà tindre un milió 
i mig més per a les arques municipals.

Com ha sigut governar en solitari?
Complicat, ha sigut difícil arribar a acords quan no hi havia, per part 
d’alguns partits de l’oposició, voluntat de consens.

Han aprovat el pressupost municipal després d’anys sense fer-ho, 
quines partides hi ha destacades?
Passem de 10 milions d’euros a 11,5 milions d’euros. Les noves línies on 
hem augmentat la despesa són en seguretat ciutadana, promoció del 
comerç, pla d’ajudes a les pimes. També augmenta la partida en serveis 
socials i neteja viària. També en educació traurem ajudes al transport 
per a estudiants, beques i augmentem la inversió en la dinamització del 
polígon.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans que acabe la legislatura?
La nova llar del jubilat i la residència per a persones amb discapacitat 
funcional i centre de dia. Respecte a la llar del jubilat, ja comprem el 
terreny, i ara estem amb el projecte per a la seua demolició i posterior 
construcció. Respecte a la residència per a persones amb discapacitat 
funcional i centre de dia, és una obra de la Generalitat, i estem a l’espera 
que ens deleguen les competències per a la redacció del projecte.

Respecte a la mobilitat, Què li sembla que l’EMT de servei a algunes 
poblacions de l’Horta i GVA a Mislata, Quart i Manises?
Massamagrell mai ha tingut servei d’EMT, la qual cosa que sí que tenim 
és bus municipal que pròximament eixirà alicitació.

S’acosta la temporada estival, tindrà la platja de Massamagrell 
socorristes enguany?
No, la nostra platja està catalogada com a paratge natural i té uns requi-
sits diferents a les platges pròximes com La Pobla de Farnals o El Puig. 
El que sí que estem fent des de l’Ajuntament és consultar amb Diputa-
ció i Conselleria el relatiu a la neteja i regeneració de la costa. Des de fa 
anys la Diputació no passa les seues màquines per la platja de Massa-
magrell per ser paratge natural, la neteja es fa manual i sol·licitarem a la 
Diputació que ens ajude econòmicament a realitzar la neteja.
D’altra banda, l’estiu passat es va originar de manera natural un afluent 
que va des de la marjal fins a la riba de la mar. Això unit al temporal 
d’aquests mesos passats ha provocat que la platja tinga desnivell en al-
gunes zones. Per aqueix motiu, estem ja en converses amb les adminis-
tracions competents per a regenerar-la. 

Hi haurà piscina aquest estiu?
Sí, aquest estiu obrirà la piscina municipal. L’obertura serà a mediats 
de juny després de les obres de millora que ha realitzat l’Ajuntament.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, tinc la intenció de presentar-me i continuar al capdavant de 
l’Ajuntament.
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“El mosaic Nolla i el palauet 
són una senya d’identitat que 
hem aconseguit vincular de 

nou a Meliana”
JOSEP RIERA, ALCALDE DE MELIANA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?

Ha sigut una legislatura estranya.Hem hagut de dedicar molts esfor-
ços a l’adaptació dels serveis municipals a cada moment de la pandè-
mia. Això ha suposat alguns retards. Tot i això, a Meliana la majoria 
de projectes han anat endavant, alguns molt importants: la construc-
ció del centre de dia per a persones majors; el pavelló cobert; la lici-
tació del nou servei de neteja viària i recollida del fem; les actuacions 
en la transició energètica com ara la primera comunitat energètica 
local o les instal·lacions fotovoltaiques als edificis municipals; la ce-
lebració de les edicions de Fimel, Menja’t Meliana, el festival Mosaics 
de Músicao fins i tot les festes, que hem anat ajustant; l’actuació del 
programa Edificant al CEIP El Crist; la millora de l’accessibilitat al 
nucli de Nolla o l’adequació del tram sud de l’avinguda de la Senyera, 
entre moltes altres. 

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?

Hem iniciat la tramitació de temes importants. Parle, per exemple, 
del pas inferior per a vianants del carrer València i la supressió del 
pas a nivell de la CV-300, en la línia 3 del metro; el clavegueram de 
Roca; la rehabilitació, dins del pla Edificant,del CEIP Mediterrani o 
la construcció del nou IES La Garrigosa; el nou edifici per als serveis 
socials o actuacions en diversos vials públics, com ara al carrer Ara-
gó i adjacents, la prolongació del carrer de les Corts Valencianes o la 
rehabilitació del passeig Joanot Martorell.També la incorporació de 
Meliana a la Mancomunitat del Carraixet o l’assumpció del Conser-
vatori per part de la Generalitat.

Què significa per a Meliana la recuperació del 
Palauet Nolla i posar en valor el Mosaic?

El mosaic Nolla i el palauet són una senya d’identitat amb projecció 
internacional que hem aconseguit vincular de nou a Meliana, bressol 
d’aquest paviment industrial que va triomfar al final del s. XIX i prin-
cipi del s. XX. La preservació, la recuperació i la difusió, com hem fet 
amb la Ruta Nolla i el festival Mosaics de Música, continuaran cen-
trant la nostra tasca patrimonial i cultural. A més, hi hem afegit una 
altra icona, la façana de la taulellera Bernardo Vidal.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?

Com l’he imaginat sempre: un poble amable i sostenible, amb un co-
merç i una restauració de referència, amb serveis, pensat per a les 
persones que hi viuen, amb oportunitats, amb activitat social i, so-
bretot, valorant, respectant i gaudint dos dels entorns més nostres: 
l’horta i la platja de Meliana. El full de ruta el vam marcar en el docu-
ment estratègic Viu-Ho i el Pacte de les Alcaldies.

Es tornarà a presentar a les eleccions?

Sí, tenim un projecte de poble i una planificació d’actuacions defini-
da que volem arredonir i consolidar, i l’equip per a fer-ho, com estem 
demostrant. Continue il·lusionat, amb idees i amb ganes de treballar 
pel meu poble.

MELIANA
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“És el moment de 
la mobilitat verda, 
de moure’s més i

contaminar menys”
CARLOS F. BIELSA, ALCALDE MISLATA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?

Crec que la gestió municipal ha sigut clau en aquesta crisi sani-
tària. Els ajuntaments hem sigut la primera porta a la qual trucar, 
la primera entitat de gestió pública que ha vetlat per la protecció 
de la salut, la seguretat ciutadana, el suport als emprenedors, la 
crida d’acompanyament a les persones majors que viuen soles, 
o la garantia d’ajuda econòmica als col·lectius més vulnerables. 
I sens dubte hem donat resposta a totes aqueixes necessitats; 
hem aconseguit donar esperança i il·lusió en una etapa dolo-
rosa, plena d’incerteses, i que per sort ja estem deixant arrere 
gràcies a la gestió sanitària i a l’administració de les vacunes.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats
 abans d’acabar la legislatura?

En els últims mesos s’han construït grans espais que són fruit 
de reivindicacions històriques de Mislata, i que prompte se-
ran realitat i obriran les seues portes en els pròxims mesos; per 
exemple la nova piscina coberta municipal, l’auditori, el centre 
socioesportiu amb cafeteria, la remodelació integral de la nostra 
biblioteca, o l’esperada posada a punt de la nostra Residència de 
Persones Majors amb Centre de dia, que ja està en peu gràcies a 
l’esforç i cooperació de tres administracions públiques.

En quin punt es troba el complexe sanitari amb 
Residència i Centre de Dia?

Després de diferents obstacles de l’àmbit de la contractació, les 
obres es van reprendre, i la ciutadania esta veient com avancen 
a bon ritme les obres de la pròxima Residència amb Centre de 
dia, molt visible a l’entrada de Mislata. A més, l’entorn ja està 
urbanitzant-se per a que conte amb els millors accessos, amb 
nous espais públics i enjardinats; va a ser una gran millora per a 
donar més confort al barri i a la ciutadania.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?

Hi ha múltiples projectes en marxa per a dissenyar una ciutat 
entre tots, partint de la participació ciutadana que és clau per 
a entendre la forma d’avançar en conjunt. Alguns projectes no 
depén només de nosaltres, sinó del diàleg amb altres adminis-
tracions. Per exemple, tenim pendent una solució per al nostre 
accés nord a la ciutat; és una urgència pacificar el trànsit. És el 
moment també de la mobilitat verda, és el moment de moure’s 
més i contaminar menys. I pretenem continuar treballant en 
això, desitjant que existisca empatia per part d’altres adminis-
tracions per a connectar-nos millor; per exemple fent compati-
ble en el servei públic de bicis de lloguer amb altres municipis 
de l’àrea metropolitana.

Es tornarà a presentar a les eleccions?

Sí, perquè tenim en marxa molts projectes i la meua prioritat 
continua sent Mislata; convertir-la dia a dia en la millor ciutat 
per a viure.

MISLATA

“Hem d’aprendre a governar 
des de la diferència i a conviure 

amb eixa realitat, posant en 
valor el que ens uneix”

MARIBEL ALBALAT, ALCALDESSA PAIPORTA

Quin balanç fa de la legislatura?
La valoració és molt positiva, i a més tenim un any per davant per a con-
tinuar treballant i millorant la vida de paiportins i paiportines.
Hem executat molts dels projectes previstos, hem millorat la seguretat de 
la nostra població, i hem apostat per noves infraestructures i dotacions 
per al nostre municipi. A Paiporta tindrem 2 centres educatius nous, i 
un altre amb una reforma integral que ja està en marxa. L’educació dels 
nostres xiquets i xiquetes i la joventut és una prioritat.
També hem rebut amb molta satisfacció les dades d’ocupació, amb una 
reducció de l’atur del 15% i 350 persones més empleades enguany res-
pecte a l’any anterior.
Són aquest tipus d’actuacions, que repercuteixen de manera directa en 
el dia a dia de la ciutadania, les que em produeixen major satisfacció 
com a alcaldessa.

Com està la situació amb el seu soci de govern?
En el nostre país tenim una trajectòria molt jove de governs de coalició i a 
Paiporta continuem donant passes endavant per tal de crear eixa cultura 
democràtica de governs compartits. Evidentment som partits diferents 
i per tant existeixen discrepàncies. No obstant això, hem d’aprendre a 
governar des de la diferència i a conviure amb eixa realitat, posant en 
valor el que ens uneix. Nosaltres estem en eixa línia i en eixe treball diari. 

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Anem a treballar per a què eixos projectes tinguen un benefici directe 
i real sobre els paiportins i paiportines. M’agradaria veure iniciades les 
obres de Villa Amparo, que es convertirà en un espai de socialització 
més que merescut per a la població més major de Paiporta. També és 
molt important el projecte del pavelló esportiu, que tindrà una reper-
cussió molt directa en la nostra joventut, entre altres sectors de la pobla-
ció, i en mantindre un estil de vida saludable.

L’educació de la ciutadania paiportina i la millora de les infraestructures 
educatives dels nostres xiquets i xiquetes, a través dels Edificants que 
tenim en marxa, és altra de les àrees rellevants per a mi. Finalment, po-
sarem fi a un punt negre històric de la nostra població i millorarem així 
la seguretat de paiportins i paiportines amb l’habilitació del pas inferior 
del metro.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?
Paiporta és un poble amable i tranquil. El que vull per a Paiporta a futur 
és precisament que no es perda eixe esperit i ambient de poble i comu-
nitat. Molts dels nostres veïns i veïnes porten tota una vida vivint ací i 
valoren la qualitat de vida que ací tenim. La gent que ve de fora i deci-
deix triar Paiporta com a la seua nova residència ve buscant precisament 
això, eixe estil de vida. Estem a deu minuts de València, amb molt bones 
comunicacions i serveis, però alhora amb un sentiment de pertinença al 
poble. Som un poble solidari, social i cohesionat, i així serà en el futur.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
La meua sensació personal és molt positiva i el feedback que m’arriba de 
la gent del poble a peu de carrer va també en eixa mateixa línia. La meua 
intenció sempre ha sigut treballar per Paiporta, i per millorar la vida dels 
paiportins i paiportines. Si en 2023 la ciutadania vol que continue, po-
dran comptar amb mi.

PAIPORTA
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“L’aparcament públic Balcó 
del Turia será també una 

gran infraestructura verda 
energèticament autosuficient”
CARMEN MARTÍNEZ, ALCALDESSA DE QUART DE POBLET

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
Ha sigut una legislatura complicada, qui et diga el contrari estarà 
mentint…hem hagut de resoldre problemes als quals mai no hagué-
rem pensat que ens hauríem d’enfrontar. En Quart de Poblet apro-
vàrem, amb el suport de totes les forces polítiques de l’Ajuntament, 
un paquet de mesures econòmiques i socials encaminades a pal·liar 
els efectes de la pandèmia, molts dels quals encara, a dia de hui, con-
tinuen actius.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
No hauría prou legislatures per a concloure tots els projectes que tinc 
per al meu poble…però per dir alguns que ja están en marxa i que 
prompte finalitzaran, segurament abans d’acabar la legislatura…el 
nou PAI de Molí d’Animeta, que és el més gran de la província i que 
serà un nou pulmó verd per a Quart de Poblet.

La remodelació de la Casa de la Cultura també. Ha patit endarreri-
ments a causa de la pandèmia però està en condicions de que finalit-
ze prompte i espere que siga abans de l’any vinent.

Hem remodelat i inaugurada L’Estació de Quart, que té un ús molt 
divers, ja que és un espai cultural que també alberga la sala de control 
de la nostra Smart City i que, sentimentalment, té un valor patrimo-
nial molt important pels quarters i quarteres perquè és l’antiga esta-
ció de rodalia que partia el nostre poble en dos.

També hem presentat el Museu Virtual, que esperem poder incloure’l 
en la xarxa de museus…

I espere també que l’any vinent la nostra Passejà, que ja és festa 
d’interés turístic provincial, es convertisca, en l’any del seu 300 ani-
versari, en festa d’interés autonòmic.

Anem a continuar remodelant els nostres barris: ampliant les bore-
res, construïnt zones verds amb espais infantils.

I potser el de més envegadura será el aparcament públic Balcó del 
Turia, amb capacitat per a 238 plaçes d’aparcament que se sumaran 
a les 1500 que ja tenim a disposición de la ciutdania. Amés, es tracta 
d’una gran infraestructura verda energèticament autosuficient i amb 
una gran zona d’esplai que va a convertir aquesta zona en un punt de 
trobada dels veïns i veïnes.

La Generalitat ha anunciat el projecte de Bosc Metropolità, 
en què consisteix i com afectarà a Quart de Poblet?
Aquest projecte és el resultat d’una reivindicació històrica de 
l’Ajuntament i que feia molt de temps treballant. Calia acabar amb 
l’escombrera que el Plan Sur havia deixat en el nostre terme i recon-
vertir-lo en un espai verd que unira les poblacions afectades.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Queda encara 1 any i estic immersa en la gestió de l’Ajuntament per-
què ara per ara, soc l’alcaldesa i res ha de distreure’m d’aquesta tasca.

QUART DE POBLET

“Em sembla 
fonamental preparar 
el municipi per a la 

gent més major”
FRAN LÓPEZ, ALCALDE DE RAFELBUNYOL

Quin balanç fa de aquesta legislatura?
Positiu però complicat. Gestionar els efectes de la pandèmia ha sigut en 
el que ens hem centrat i ocupat. Hem realitzat les inversions en ajuda 
social i econòmica més grans de Rafelbunyol, centrats també en l’estat 
d’ànim de la gent i la salut, i ajudant a empreses i autònoms. 

Quin va ser el moment més dur?
La segona setmana de març quan comença tot i ens enfrontàvem al des-
conegut.

Dos anys d’aturada, hi ha hagut projectes 
que s’hagen quedat sobre la taula?
Parar no hem parat de gestionar projectes socials, que és on estava la 
prioritat. Sobre la taula s’han quedat projectes urbanístics que van haver 
de passar a un segon pla i que serà el full de ruta per a aquest últim any 
de legislatura i els següents.
Projectes com la rehabilitació del barri de Sant Pere o la conversió en 
zona de vianants del Plà.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats?
El centre de salut. Segons la Conselleria de Sanitat començaran les obres 
enguany. Aquesta obra és molt important per al nostre municipi perquè 
necessitem un centre de salut concorde a la població i al seu futur.
Un altre dels projectes importants pel qual estem treballant des de fa 
anys és tindre una entrada digna al municipi per la CV-300. Tinc el com-
promís de la Generalitat que el faran.
D’altra banda, tenim canalitzat també la construcció del CEIP Verge del 
Miracle, gràcies al Pla Edificant. 
L’altre projecte important és el Centre de Dia, que el podrem fer gràcies 
al Pla Convivint i on està prevista una inversió de 1,8 milions d’euros.
El centre de dia estarà en l’àntic SPA a esquena de la residència creant 
una gran poma de serveis per als nostres majors. Em sembla fonamental 
preparar el municipi per a la gent més major i que tinguen en la seua 
població tots els serveis per a viure de la forma digna.
També són importants els joves… Una de les coses que més orgullós em 
sent és del Espai Jove. Ara tenim a Rafelbunyol un lloc per als joves i que 
compta amb programació pròpia. El mateix ocorre amb la biblioteca, te-
nim per fi un espai concorde a les nostres necessitats.

Què passa amb Europa? Han presentat projectes, 
però no acaben de quallar?
Condiciona molt ser un municipi xicotet i també condiciona els recur-
sos humans administratius que tens. Així i tot, no ens rendim. Ara ens 
presentarem als Fons de Resiliència del Pla de Recuperació Social amb 
un projecte per al barri de Sant Pere, per a ajudar-los a que rehabiliten 
els seus habitatges en quant a eficiència energètica. Demanarem més 
de 2 milions d’euros. Però la veritat és que la burocràcia de Brussel·les 
és molta, i per això és tan positiu l’anunci de Ximo Puig de dotar als 
ajuntaments de personal tècnic europeu per a poder optar a aqueixes 
subvencions. 

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, em tornaré a presentar a les eleccions. Aquesta legislatura, com co-
mentàvem abans, no hem pogut desenvolupar tots els projectes que 
volíem i vull continuar fent-ho al costat de la ciutadania, associacions, 
entitats, teixit social, empresaris i comerciants per a, junts, continuar 
construint aquest municipi.

RAFELBUNYOL
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“Un dels nostres 
objectius és tindre un 

poble més accesible per 
a les persones”

CONXA GARCÍA FERRER, ALCALDESSA DE PICASSENT 

Estos dos anys han estat marcats per la pandèmia, 
quin balanç fa de la legislatura?
Tot i que encara queda un any de legislatura, podem dir que fins ara hem 
viscut uns anys atípics, marcats evidentment per la pandèmia que ens 
va sorprendre a tots i ha canviat la nostra forma de vida. Però des de 
l’Ajuntament sempre hem estat al peu del canó, treballant i adaptant-
nos a les circumstàncies, fent front a tots els reptes que han anat eixint, 
sobretot en l’etapa del confinament, mesos que ara podem recordar com 
un malson però en els que, amb la col·laboració incondicional de la ciu-
tadania, aconseguirem grans coses. 

Ara bé, durant tot este temps de legislatura a l’Ajuntament no s’ha parat 
de treballar i des que finalitzaren les restriccions anem tornant poc a poc 
a  la normalitat, tranquils i satisfets perquè si mirem enrere hem fet una 
gran tasca i el més important de tot és que continuem amb il·lusió per 
portar endavant projectes que milloren la vida del poble. 

Quins projectes o mesures vol posar en marxa 
abans de la finalització de la legislatura?
Fa uns mesos finalitzà la fase 2 de la remodelació de l’Ermita i el seu 
entorn amb l’adequació del parc infantil i la plaça Ausiàs March. Així que 
en quan es puga es portarà endavant la fase 3 i última que són les obres 
de renovació del carrer Calvari i Jaume I.

Per altra banda, dins del pla Edificant, avancen a bon ritme les obres de 
reforma integral del CEIP Sant Ignasi de Loiola, i les del col·legi nou, el 
CEIP Nº 4, estan a punt de començar després de licitar-se per segona 
vegada.

Per altra banda, la Conselleria de Política Territorial, ’Obres Públiques i 
Mobilitat acaba de traure a licitació la construcció de la passarel•la pea-
tonal que creua el barranc de la Font de l’Omet, una infraestructura molt 
demandada des de fa anys i molt necessària per poder accedir en condi-
cions dignes a la parada d’Omet de Metrovalencia. 

A poc a poc, estem també semipeatonalitzant els carrers del casc antic, 
hem acabat ara el carrer Barraques i un tram de Cervantes, i esperem 
que prompte comencen les obres de reurbanització del carrer Canonge. 
Un dels nostres objectius és fer de Picassent un  municipi més sostenible 
i accessible. Tindre un poble per a les persones i no per als cotxes. Així 
que a la nova visió estètica dels carrers afegim amplis espais per a més 
seguretat dels vianants.

A més, gràcies a una línia de subvencions de Fons Europeus, dins  
l’EDUSI, estem tramitant les sol·licituds per portar endavant la reforma 
de diversos edificis de vivendes socials que tenim en el poble. Un pro-
jecte que milloraria enormement la qualitat de vida de les persones més 
vulnerables.

Tornarà a presentar-se a les eleccions?
Bé, això és una decisió col·lectiva que hem de decidir des del partit. En-
cara queda un any i el que sí que puc dir-te es que encara em trobe amb 
forces per continuar. 

En cas afirmatiu, com afrontaria una nova legislatura?
Sempre amb optimisme i sempre amb la mateixa meta: millorar la qua-
litat de vida dels veïns i les veïnes.

PICASSENT



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

EDICIÓ nº 027 - JUNY 2022

Una bona manera de celebrar 
el Dia de l’Orgull és donant 
eines perquè els xiquets i les 
xiquetes coneguen històries que 
fomenten la igualtat i els ajuden 
a comprendre la diversitat sexual 
i els diferents models de famílies 
que hi ha en el món.

Hi ha llibres que poden ajudar 
a comprendre la diversitat des 
d’edats primerenques i veure-ho 
amb naturalitat. Us proposarem 
diferents lectures que poden ser 
interessants, divertides i fer-vos 
créixer en tolerància i empatia.
Comencem amb el gran conegut 
“Monstruo Rosa” d’Olga de Dios. 
Un conte on un monstre rosa 
totalment diferent al seu entorn, 
tot blanc i igual, s’embarca en un 
viatge a la recerca d’altres llocs 
diferents, on es troba amb altres 
personatges també diversos.
“Totalmente Adrián”, tracta la 
història d’un xiquet que sempre 

havia sigut normal, fins que un 
dia li van créixer ales! Un conte 
perfecte per a treballar la 
diversitat de gènere.

Un altre conte que tracta està 
qüestió és “La princesa Li”, 
que està escrit en dos idiomes 
al mateix temps en castellà i 
anglés. Ens conta la història d’una 
princesa que estava enamorada 
de Beatriz, però que es troba amb 
l’obstacle del matrimoni normatiu 
al qual es veu espentada per la 
família.

També per als més xicotets es pot 
llegir “Tres con Tango”, que narra 
la tendra història d’una parella de 
pingüins mascles que adopta un ou 
del qual naix Tango, un pingüinito 
que fa les delícies dels seus nous 
papàs. El conte recull una història 
vertadera, la de Roy i Sitja, una 
parelleta de pingüins del zoo de 
Nova York que van fer el propi.

Els més majors també tenen 
contes interessants per a 
comprendre al col·lectiu LGTBI.
“La Fiesta de Blas” és un conte 
que comença quan Blas està a punt 
de complir 9 anys i acaba quan 
arriba als 10. Durant l’any que 
transcorre entre les dues festes 
d’aniversaris, els protagonistes 
d’aquesta història es plantejaran 
qüestions com què significa fer-
se home o dona.

L’últim exemple que us proposem 
és “La carta de Noa” una història 
que narra com Noa acaba de 
comptar als seus pares que, 
encara que nasquera sent del 
gènere masculí, en realitat 
s’assega una xiqueta. Per a ells, no 
ha sigut molt difícil d’acceptar, ja 
que coneixen a la seua filla i saben 
com se sent des que era xicoteta. 
Però l’endemà haurà de fer un 
gran pas: el d’explicar-li-ho als 
seus companys de classe. 

RECEPTA:  Salmorejo nutritiu   
    i refrescant

Ingredients 

1 kg. de pa dur

250 ml. d’oli d’oliva

750 gr. de tomaques madures

1 gra d’all

1 ou

Pernil en trossos o taquitos

Contes que ajuden a compendre la 
diversitat

Esmollar el pa en trossos xico-
tets i posar-los en remull per 
uns minuts. Traure’ls i escór-
rer-los amb cura per a retirar tot 
l’aigua possible. 

En un got de batedora ficar 
aquest pa amb l’oli, les to-
maques llavades i trossejades, 
l’all i un polsim de sal. Batre du-
rant uns minuts fins que esti-
ga tot ben triturat i quede una 
mescla homogènia. Si fa falta, 
passar-ho pel pasapurés per a 
eliminar les pells i llavors de la 
tomaca. Una vegada preparat 
podem afegir-le o no, taquitos 
de pernil i,o ou cuit.

ALBORAIA MES
JUNY

27 de juny fins a l’1 d’Agost

Campus Urban Meet
Lloc: Espai Jove

Horari: De 9 a 14 h.
Edat: De 11 a 14 anys

Inscripcions: cij@alboraya.com
673696005

Gratuït

Dissabtes a l’Espai
Horari: De 17:30 a 20:30
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