
PATERNA
Readapta su Plan 
de Recuperación 
para ayudar a 
familias, empresas y 
autónomos

TORRENT
Reduce su deuda 
pública en más de 
30 millones de euros 

PÁGINA 21 PÁGINA 19

Paiporta acull el Fòrum Comarcal sobre 
canvi climàtic i ciutadania responsable

SUMARI

La Comunitat Valenciana, la 
autonomía más endeudada de 
España respecto a su PIB                  ►8

ECONOMÍA

El municipi adapta i millora 
l’enllumenat públic                           ►17

CATARROJA

Turisme entrega el distintiu que 
acredita a Puçol la condició de 
Municipi Turístic                                ►25

RECONEIXEMENT

Nº 107 JULIOL 2022 · Periòdic gratuït.

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.es

L’ACTUALITAT DEL
TEU POBLE DIA A DIA

L’auditori de Paiporta va acollir el XII Fòrum Comarcal El Meridiano, organitzat també per À Punt. En aquesta ocasió, la trobada va 
servir per a parlar sobre el canvi climàtic, els reptes als quals s’enfronten les poblacions i la conscienciació ciutadana. ► 4-6

Nombrós públic en el XX aniversari 
d’Escènia                                               ►24

FOIOS

PÀGINES 10-14 

Balanç a un any 
d’eleccions municipals
Segona ronda d’entrevistes on parlarem amb els 
alcaldes i alcaldesses de les nostres poblacions.

La platja de La Pobla de Farnals:
una joia turística que abraça el
Mediterrani des dels anys 70          ►18

REPORTATGE

Alboraia, Alcàsser, Massalfassar, 
Museros, Burjassot i Torrent  
                                                             ►26-31

FESTES

Participants al Fòrum Comarcal



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

Directora
Silvia Tormo

Redacción e Imagen:
Tomás Laguarda, Laura López, Albert 
Ferrer, Quique Senent, Paloma Silla y 

Laura Tronchoni.

Contacta con nosotros:

 Correo electrónico 
redaccion@elmeridiano.es   

Teléfono 

669.44.73.00www.elmeridiano.es

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana

OPINIÓ  2 EL MERIDIANO L’HORTA   
JULIOL
2022

Silvia Tormo
Directora

El Meridiano L’HORTA

El mes de maig del 2023 tin-
dran lloc les eleccions mu-
nicipals i, amb motiu d’eixa 

cita, des del periòdic El Meridiano 
hem realitzat entrevistes a les al-
caldesses i alcaldes de la comar-
ca. El mes pa-ssat vam publicar la 
primera ronda de les entrevistes i 
en aquest número podran llegir la 
segona part. En la majoria de les 
respostes crida l’atenció la recla-
mació de moltes poblacions rela-
tives a les comunicacions i la falta 
de transport públic.
    I és que, hui en dia, gran quanti-
tat de poblacions de l’Horta no té 
Metro, unes altres no tenen auto-

bús i algunes localitats, per a anar 
al poble del costat, si volen anar 
amb transport públic, han de fer-
ho passant primer per la casella 
d’eixida: València. Un repte pen-
dent amb la comarca de l’Horta 
és  tindre millor transport públic 
que interconnecte les poblacions 
entre si.  
   I aquesta reclamació de millors 
comunicacions coincideix també 
amb la recollida de signatures a 
l’Horta Sud per a buscar solu-
cions al tren de rodalies, que dis-
corre en superfície i que fa poc es 
va emportar la vida d’un altre jove 
d’Alfafar. 

Ara que pareix que va tor-
nant a la suposada nor-
malitat l’ambient social 

per tot arreu, almenys en els 
seus aspectes més externs, per-
què en altres està per vore, cal 
reflexionar sobre el recent pa-
ssat, les experiències i les conse-
qüències patides per a intentar 
traure alguna cosa positiva que 
ens aprofite per a millorar. I una 
d’elles seria la convicció de la ne-
cessitat de reivindicar i defensar 
el dret humà al benestar, la pau i 
la felicitat. Este dret natural, que 
inclou com a factor imprescin-
dible la llibertat, ha sigut atacat 
greument i de manera immise-
ricorde, arribant a extrems que 
mai haguérem cregut possibles, 
tal vegada per això, fins i tot pa-
ssant per damunt dels principis 
constitucionals i la llei. 
   Per tant, no sols hauria de rei-
vindicar-se eixe dret i defensar-
lo més que mai, sinó que caldria 
fer tot el possible per a enfortir-lo 
socialment i garantir-lo, evitant 
que puga tornar a passar. I per 
a això caldria així mateix recu-
perar i potenciar la cohesió de 
la societat, eixa que també ha 
sigut atacada amb eixe eufemis-
me denominat ‘distància social’, 
així com la identitat col·lectiva 

de pertànyer a un lloc, a una tra-
dició, a una cultura i, sobretot, 
a una comunitat, basada en la 
família i en els valors humans, 
així com en la necessitat de por-
tar endavant les nostres vides 
de la millor manera possible, 
ajudant-nos uns als altres. I en la 
consecució d’este objectiu tenen 
un paper molt important els po-
lítics, sobretot els d’àmbit local, 
els que estan en els ajuntaments 
i altres institucions  pròximes. 
Eixos que s’han deixat arros-
segar per les circumstàncies 
imposades i que ara tenen més 
responsabilitat que mai respec-
te dels veïns que els han posat 
ahí, a administrar els recursos 
materials i econòmics que pro-
venen del treball de tots perquè 
milloren les seues vides, i que 
ara ho hauran de fer per damunt 
d’ideologies, agendes i directrius 
externes, també d’ambicions 
personals i partidistes. 
   Les institucions no són dels 
polítics ni els polítics són les 
institucions. Estan, unes i altres, 
per a servir a la ciutadania. La 
situació no està ja per a fums ni 
borumballes i caldrà exigir eixa 
responsabilitat, enfront de les 
autèntiques necessitats de la ciu-
tadania, les reals, les del dia a dia.

Transport 
públic

EDITORIAL

El dret humà al benestar, 
la pau i la felicitat

Tomás Laguarda
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RES DE RES

Moltes vegades m’he preguntat, i seguisc fent-ho 
sovint, sobre el paper que ens pertoca assumir als 
historiadors de l’art en el seu conjunt, en actiu o 
no. Investigadors, docents, gestors, comunica-
dors, divulgadors, diletants, polítics? No és una 
qüestió baladí: investigadors hi ha bastants, no 
tants com docents; gestors no massa; divulgadors 
menys encara al contrari que diletants; mentre 
que polítics, o que aspiren a ser-ho sense potser 
ser realment conscients, només hi ha uns pocs. 
Un col·lectiu, al capdavall, que no sol passar desa-
percebut en les Humanitats, sobretot d’un temps 
ençà amb l’auge imparable de l’art contemporani 
i la reivindicació del gènere femení en matèria ar-
tística. Dos dels pols d’atracció que articulen avui 
la Història de l’Art poderosament i, amb ells, les 
preferències i els gustos de molts dels seus pro-
fessionals, als que els augurem llarga vida -entre 
altres períodes estilístics que, encara que seguei-
xen interpel·lant-nos, no cap dubte que han viscut 
temps millors.
   Amb aquest estat de les coses, a l’empara de 
nombrosos museus i col·leccions d’art actual en 
auge creixent, els contenidors de pintura antiga o 
els també tradicionals d’arqueologia, prehistòria 
i etnologia no només es fan atractius engreixant 
les seues col·leccions i ocupant buits i mancan-
ces discursives, si no remodelant de tant en tant 
els seus espais als avanços investigadors pel que 
fa a autories, temàtiques, estils... De no ser així, es 
corre el risc que les noves adquisicions, per relle-
vants que siguen, es difuminen entre d’altres obres 
que, malgrat ser notables o excel·lents, demanden 
contextos més apropiats als nous temps. Quelcom 
que no es pot confiar en exclusiva a les exposi-
cions temporals, monogràfiques o miscel·lànies, 
que anualment es donen cita en les seues progra-
macions per a dinamitzar els museus diguem-ne 
més conservadors. 
   En eixe sentit, un museu com cal ha de comptar 
amb personal qualificat atenent les seues dimen-
sions culturals i d’un pressupost adient a la seua 
importància. Del contrari, es corre el risc de con-
vertir-los en calaixos de sastre on malviuen tresors 
artístics de tota mena i condició: fons provinents 
de la Desamortització, donacions i compres (no 
contemplem les cessions temporals) que, pas-
sats el segles, o només els anys, no mereixen les 
atencions primordials i menys encara seran visi-
bles alguna vegada, per tant condemnats a morir 
en vida, deixats a la seua (mala) sort. Una penosa 
circumstància de què ningú parla perquè es des-
coneix i a qui ha d’interessar-li sobre manera no 
pot fer front per molta voluntat i entusiasme que 
hi pose o hores de treball que hi dedique.
     Eixa i no altra és la qüestió de fons, en realitat 
una de tantes que als historiadors de l’art i, per ex-
tensió, a la societat ens compel·leix, a més de ce-
lebrar que els nostres museus siguen cada vegada 
més rics en les seues col·leccions, una part d’elles 
sufragades amb diners públics, que és com dir de 
tothom.
    Tornant, però, al començament, entre els profes-
sionals de la disciplina que exerceixen càrrecs de 
responsabilitat pública –en veritat entre tots ple-
gats atenent la respectiva ocupació de cadascú- 
ens cal una bona dosi d’humilitat i ser conscients 
que som una petita baula, si se vol insignificant 
però necessària, en el món de la creació artística, 
molt per davall dels artífexs i de les obres que estu-

diem quotidianament i posem en valor, com tam-
bé –vulguem o no- dels col·leccionistes que atre-
soren obres d’art i, finalment, del polític de torn 
que, ocasionalment, s’interessa per l’art i la seua 
transcendència cultural pensant, sovint, en la 
seua popularitat i els votants. Humilitat, i modès-
tia a banda, perquè amb nosaltres no acaba res, si 
de cas sumem esforços per esbrinar una part de la 
veritat, però mai l’assolirem tota. D’altres que vin-
dran després, tard o d’hora, milloraran en el seu 
conjunt el coneixement, com també la docència 
i la gestió, tant debò la política cultural i artística. 
Així ha estat fins ara, ja que no som més que inter-
mediaris –amb freqüència vocacionals- entre un 
passat més o menys llunyà i el present continu des 
de les distintes posicions que ocupem.
       Dites les quals coses, a propòsit de l’adquisició 
afortunada de la Col·lecció Lladró, no deixe de 
preguntar-me el per què de la seua domiciliació 
en un magatzem d’Alcalá de Henares, sobretot 
quan –mentre fou museu a Tavernes Blanques 
entre 2006 i 2015- comptava amb el reconeixe-
ment de la Generalitat des del 6 de febrer de 2012 
(DOCV, 6279, 7.3.2012, p. 7.010). Es de suposar 
que, quan els Lladró decidiren clausurar-lo pels 
motius que foren, comunicarien a l’autoritat com-
petent la nova situació de la col·lecció privada 
oberta al públic, tal qual quan la nissaga decidí 
traslladar-la a una altra comunitat autònoma, 
com si es tractara d’un producte manufacturat 
més de la seua factoria. Un llegat, al remat, cata-
logat i estudiat abans de la creació del museu per 
Alfonso E. Pérez Sánchez, en 2004, assessor de la 
família en aquestes qüestions.
   Fa relativament poc, abans de la cimera de 
l’OTAN a Madrid i també de la convulsa dimis-
sió de Mònica Oltra, ens fèiem ressò en aquest 
mateix periòdic de la reunió pública mantinguda 
en el Museo Nacional del Prado pel MH i Miguel 
Falomir, quelcom estranya en aquell moment 
però que ara, possiblement, passat un temps 
prudencial, puga tindre relació amb les negocia-
cions engegades amb els Lladró, les quals –atesa 
l’extraordinària despesa a satisfer per les arques 
públiques casolanes- hagueren de tancar-se amb 
la presència de Ximo Puig i no de qualsevol altre 
representant de la Generalitat, a pesar del treball 
en l’ombra del director del Museu de Belles Arts 
de València, com ell mateix acaba de manifestar 
pletòric i sense cap rubor.
    En aquesta ocasió, el Prado no sembla haver 
mostrat interès per l’esmentada col·lecció, com de 
retruc se li ha recriminat al ministeri de què depèn 
en última instància pel que fa al destí d’altres 
obres d’art d’autoria i procedència valenciana. Pot 
ser que el consell i/o assessorament, desconec si 
també la intervenció en l’assumpte, de Falomir 
haja estat clau perquè el govern valencià a través 
del seu president haja donat el pas definitiu. En tot 
cas, com dèiem fa relativament poc, celebrem la 
bona nova i gaudirem –quan s’expose a València 
amb la pompa requerida, no és per a menys- d’un 
conjunt de peces que enriqueixen el Museu de 
Belles Arts. Una oportunitat magnífica per repen-
sar-lo i reorganitzar-lo amb criteris museogràfics 
actuals, acordes amb l’estat del coneixement a ho-
res d’ara i no creant compartiments estancs com 
els dedicats a Sorolla, la Col·lecció Gerstenmaier i, 
previsiblement, la Col·lecció Lladró, entre d’altres 
obres cedides ocasionalment a la institució.  

Modèstia a banda
Albert Ferrer Orts – Universitat de València
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L’Auditori de Paiporta va aco-
llir el XII Fòrum Comarcal El 
Meridiano organitzat també 

per À Punt. En aquesta ocasió, la 
trobada va servir per a parlar so-
bre el canvi climàtic, els reptes als 
quals s’enfronten les poblacions i la 
conscienciació ciutadana.

El Fòrum, moderat per la direc-
tora del periòdic El Meridiano, 
Silvia Tormo, va comptar amb 
l’alcaldessa de la població per a 
l’obertura d’aquest. Maribel Albalat 
va insistir en la importància de la 
conscienciació per a lluitar contra 
el canvi climàtic.

Maribel Albalat.
“És important par-
lar de medi ambient 
i de canvi climàtic, 
un debat que ja està 

obert en les nostres localitats i so-
bre el que ja estem treballant tots 
els municipis. Paiporta és un po-
ble de l’horta i gràcies a l’impuls 
de la societat civil crec que hem 
fet un pas molt important sobre-
tot pel que fa a la ciutadania que 
és conscient de la importància de 
respectar el nostre entorn i garan-
tir la sostenibilitat. Cal continuar 
treballant en aqueixa línia de la 
conscienciació ciutadana i a nivell 
polític, les accions ambientals han 
de ser transversals i que impregnen 
totes les decisions municipals”

Les conseqüències del canvi cli-
màtic són cada vegada més evi-
dents. Una de les circumstàncies 
meteorològiques que guarda re-
lació amb aquest calfament glo-
bal són les DANA.

Cada vegada són més habituals 
aquests fenòmens atmosfèrics 
que descarreguen en poques ho-
res tal quantitat de litres d’aigua 
que resulta difícil gestionar pels 
actuals sistemes de recollida de 
pluvials i ha generat posterior-
ment problemes per l’augment 
del nivell freàtic en algunes po-
blacions de l’Horta Nord.

- Davant aquesta situació, creieu 
que està en l’agenda política 
adaptar el disseny urbà de les 
poblacions en un període mitjà de 
temps a les noves circumstàncies 
meteorològiques?, considereu 
necessària una injecció 
econòmica fins i tot de la 
UE per a poder fer front a 
aquestes inversions?

Mª Josep Amigó.
Els fenòmens atmos-
fèrics estan resultant 
molt perjudicials per 
a la costa, per al camp 

valencià, i per a les poblacions evi-
dentment també. Els Ajuntaments, 
com són les administracions més 
pròximes, són els primer que patei-
xen aquesta situació.

És un debat profund. En la me-
mòria de tots i totes està el tem-
poral Gloria que va arrasar fins a 
passejos marítims, potser perquè 
en una època es van fer obres en 
llocs on no havien de fer-se i es van 
eliminar els sistemes de protecció 
natural com les dunes.

La veritat, és que els Ajuntaments 
no poden fer front a les inversions 
que suposen aquesta nova situació. 
Necessiten ajudes de la Diputació, 
de la Generalitat, d’Europa o fins i 

EL MERIDIANO I À PUNT ORGANITZEN
UN FÒRUM COMARCAL PER A TRACTAR 
ELS PROBLEMES DEL CANVI CLIMÀTIC 

I LA IMPLICACIÓ CIUTADANA

L’Auditori de Paiporta 
acull el Fòrum Comarcal 

sobre canvi climàtic i 
ciutadania responsable

tot de Costas, quan es refereix als 
desastres del litoral.

D’altra banda, des de la Diputació 
de València hem posat en marxa 
l’estratègia Reacciona. Es tracta 
d’ajudes per a millorar el cicle inte-
gral de l’aigua, i és que durant molts 
anys hi ha hagut falta d’inversió 
en el cicle integral de l’aigua. Hi 
ha hagut governs que han preferit 
invertir en grans obres i deixar de 
costat aquests aspectes. Des que 
traiem les ajudes de la Diputació 
hem rebut moltíssimes sol·licituds 
d’Ajuntaments per a millorar els 
seus sistemes hidràulics. Les plu-
ges no les poden evitar, però sí que 
podem alleujar el seu impacte.

Pep Val.
En relació a les tem-
pestes, a Paiporta el 
que fem és mantin-
dre el barranc net 

perquè quan vinguen aquestes plu-
ges, el barranc funcione fent el seu 
paper. Per això és molt important el 
control de la plaga de canyes en el 
barranc. Respecte a la xarxa de cla-
vegueram tenim una planificació 
anual preventiva, comptem amb 
un pla director de la xarxa d’aigua 
potable i totes les actuacions que 
fem sobre el pla de mobilitat inci-
deixen també sobre el clavegueram 
i la xarxa d’aigua. Són inversions 
cares que sobrepassen les inver-
sions dels Ajuntaments, però són 
necessàries.

D’altra banda, davant aquesta si-
tuació de pluges torrencials cal 
buscar solucions com els depòsits 
de tempesta, zones verdes inunda-
bles i protecció de l’horta, és a dir, 
augmentar la zona verda és prote-
gir l’horta i ens ajudaria molt tindre 
una horta viva i ben conservada en 
la lluita contra el canvi climàtic.

Enric Palanca.
Són necessàries me-
sures més enllà de 
les possibilitats d’un 
municipi. Les solu-

cions si no són globals difícilment 
poden ser locals. Les ajudes de la 
Diputació i la Generalitat són molt 
importants perquè els propis Ajun-
taments puguen aplicar programes 
contra les incidències climàtiques, 
però no es corregiran per si soles.

En el cas de l’Horta Nord, ara te-
nim un problema d’inundacions 
en garatges i baixos per augment 
del nivell freàtic. Els veïns dema-
nen solucions, i això ens fa pensar 
una cosa; el canvi climàtic tindrà 
conseqüències socials; a uns els 
afectarà més que a uns altres. No 
és el mateix una persona que puga 
tindre un capital suficient com per 
a poder fer obres com aquell que 
no pot. Per tant, el canvi climàtic 
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afecta a tots, però les seues conse-
qüències afectarà a uns més que a 
uns altres, per la qual cosa haurem 
de fer polítiques perquè no es pro-
duïsquen aqueixes diferències.

A nivell local intentarem corregir 
algunes qüestions. En la Pobla de 
Farnals, per exemple, ens hem gas-
tat més d’un milió d’euros a sepa-
rar les aigües pluvials de les fecals 
en tres carrers, però fa falta un pla 
conjunt, no podem anar cada mu-
nicipi per lliure.

Paco Comes.
Afortunadament la 
gent entén que inver-
sions d’aquest tipus 
són importants. No-

saltres aquesta legislatura hem fet 
inversions per a canviar col·lectors, 
considerem que la xarxa separa-
tiva és fonamental. A més és im-
portant el control de les aigües 

perquè no oblidem que municipis 
com Massanassa estem al costat 
de l’Albufera i és la nostra obliga-
ció cuidar-la, però aquesta situació 
està ocasionada perquè es va cons-
truir en zones on no es devia, s’han 
fet molts polígons en zones que no 
corresponia i ara quan plou es pro-
dueix aqueixes situacions.

Jo crec que caldria plantejar-se la 
reforestació com una solució i que 
actue com a dics naturals que recu-
llen les aigües.

Vicente Inglada.
Cada vegada la gent 
està més consciència 
del canvi climàtic i 
és important invertir 

en la lluita contra aqueix canvi cli-
màtic i també invertir en accions 
que minimitzen el seu impacte en 
les persones i repercutisquen en 
la millora de vida de la ciutadania, 

però les administracions han de 
continuar treballant en campanyes 
de conscienciació a la ciutadania 
perquè modifiquem els nostres hà-
bits de consum. La transició ecolò-
gica marcarà les polítiques de futur 
i també la vida dels ciutadans.

Laura Gascón.
A f o r t u n a d a m e n t 
s’estan veient ja po-
lítiques enfocades 
a mitigar el canvi 

climàtic. Les dades són bastant 
alarmants, s’estima que per a l’any 
2030 el 47% de la població viurà en 
zones amb estrés hídric, i Espanya 
és un dels països que es preveu que 
patisca aqueix estrés hídric, per la 
qual cosa és important planificar 
aquest recurs natural, d’una ban-
da, les inundacions i per una altra, 
la sequera.

Des de Hidraqua estem treballant 

en estratègies climàtiques basa-
des en quatre eixos: mitigació del 
canvi climàtic, pal·liar els efectes 
negatius d’aquestes circumstàn-
cies sobrevingudes que ens estem 
trobant, treballar en solucions ba-
sades en l’economia circular i plan-
tejar estratègies respectuoses amb 
el clima.

M. Ángel Honrubia.
Com a ciutadà pa-
cient crec que és molt 
impopular alçar una 
vegada i una altra 

les voreres per a fer obres, però els 
ciutadans han de tindre una visió 
a llarg termini, i entendre que és 
per a millorar una infraestructura. 
És fonamental fer pedagogia cap 
als veïns, i és per això que totes ad-
ministracions i la ciutadania hem 
d’anar de la mà en la lluita contra 
el canvi climàtic. Les declaracions 
d’intencions estan molt bé, però 

hem de veure actituds molt proacti-
ves per a solucionar aquests proble-
mes. Nosaltres hem començat un 
projecte per a dissenyar les actua-
cions urbanes. Hem de pensar en 
gran, però la veritat és que els Ajun-
taments arriben fins on poden i es-
tatalment s’hauria de regular molt 
millor com ha de ser un nucli urbà.

-Per a aconseguir les anhelades 
retallades d’emissions comptem 
amb un ampli conjunt de 
propostes en el camp de 
l’estalvi energètic, les energies 
renovables o els estils de vida i 
consum. Quina és la realitat de 
les comunitats energètiques? 
Existeix implicació ciutadana?

M. Ángel Honrubia.
La Comunitat Ener-
gètica Local de Pai-
porta és una iniciati-
va civil amb una 
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Ajuntaments per a disposar de te-
rrenys públics per a donar suport a 
aquestes iniciatives de comunitats 
energètiques, pel que pot ser que 
no es beneficien d’elles. A més, que 
hi ha nombroses millores i ajudes 
per a l’autoconsum i la majoria fan 
referència als habitatges unifami-
liars. El repte més important que 
tenim és el de planejar una sobi-
rania energètica sostenible que no 
engrandisca les diferències socials.

Amb aquest problema climàtic no 
podem eixir amb més desigualtats 
que abans, anem avançant, però 
les solucions han de ser globals. 
La planificació local és insuficient. 
Jo que soc molt municipalista crec 
que en aquest tema fa falta cedir a 
altres institucions que tinguen una 
visió més global.

D’altra banda, des de La Pobla 
tenim bonificacions per als qui 
s’instal·len plaques solars, també 
hem connectat les plaques solars 
que estaven a l’Ajuntament, estem 
canviant els vehicles, i continua-
rem treballant en aqueixa línia.

Vicente Inglada.
Les comunitats ener-
gètiques són impor-
tants, i són una so-
lució a l’increment 

desmesurat dels preus, però per 
a materialitzar aquestes organit-
zacions o estructures associati-
ves els interessats s’estan trobant 
amb molts problemes i cal agilitar 
aquesta situació.

Canviar els hàbits de consum de 
la ciutadania és molt important i 
considerem que hi ha quatre eixos 
fonamentals: consumir produc-
tes de proximitat, autoconsum de 
llum, reciclatge i la mobilitat. No-
saltres juntament amb À Punt es-
tem divulgant aquesta campanya 
per a canviar hàbits, que són ne-
cessaris per a lluitar també contra 
el canvi climàtic.

Sobre les desigualtats que es pu-
guen generar a nivell legislatiu 
s’està avançant en la figura de 
“consumidor vulnerable”. A partir 
d’ara les administracions han de 
tindre en compte la figura d’aqueix 
consumidor vulnerable, que no 
oblidem que en un moment donat 
pot ser qualsevol persona perquè 
les circumstàncies ens poden por-
tar a canvis.

Respecte a l’autoconsum, que és 
fonamental, les administracions 
són les que l’han d’impulsar per-
què hi ha molta informació, però 
la ciutadania no l’acaba de com-
prendre.

Laura Gascón.
Les empreses hem 
de treballar també 
des d’aqueixa pers-
pectiva. En el nostre 

cas el 100% de l’energia que consu-
mim prové de fonts d’energia reno-
vable i això té el seu impacte en les 
emissions de C02 que ens ha per-
més durant aquest últim any reduir 
les emissions en 25.000 tones.

També estem amb la implantació 
de vehicles elèctrics, tenim més 
de 200 vehicles que repercuteixen 
en la reducció de les emissions, i, 
per descomptat, l’autoproducció. 
Tenim també plantes solars foto-
voltaiques per a produir energia 
i també analitzem en les pròpies 
instal·lacions si és possible fer xi-
cotetes instal·lacions per a pro-
veir-se. D’altra banda, estem pro-
duint energia a través del biogàs 
de les depuradores. Aqueixa és la 
línia que hem de continuar treba-
llant per a impulsar aquest tipus 
d’accions.

col·laboració pública molt impor-
tant perquè si no haguera sigut per 
l’Ajuntament haguera sigut molt 
complicat. Respecte a les comuni-
tats energètiques locals encara no 
hi ha una regulació específica. En 
el nostre cas, és una comunitat de 
consum col·lectiu.

Amb l’autoconsum col·lectiu el 
que volem és implicar la gent 
que per les seues característiques 
d’habitatge no tinga terrasses per 
a fer autoconsum, i busque terras-
ses grans per a compartir consum 
energètic. Nosaltres comencem a 
Paiporta amb un avantatge i és que 
l’Ajuntament ens va cedir el so-
brant de consum del CEIP Ausias 
March. La nostra voluntat és créi-
xer a partir d’aqueix punt i buscar 
projectes per a fer noves inversions 
d’energia fotovoltaica en terrasses 
d’edificis de Paiporta. La gent s’està 
implicant, i existeix una sensibilitat 
especial sobretot per com s’estan 
encarint els preus de la llum.

Mª Josep Amigó.
Des de l’àrea de medi 
ambient de la Dipu-
tació s’està apostant 
per impulsar les Co-

munitats Energètiques Locals i im-
plicar la ciutadania. Tenim clar que 
aqueix és el model cap a ell que cal 
caminar, però ens vam adonar que 
molts ajuntaments tenien dificul-
tats per a posar-les en marxa des 
del punt de vista burocràtic i jurí-
dic. Per aqueix motiu, hem realit-
zat una guia amb casos pràctics de 
municipis que ja les han posades 
en marxa amb l’objectiu d’ajudar 

els Ajuntaments a tindre totes les 
eines a la seua disposició per a po-
der impulsar les seues comunitats 
energètiques locals.

Pep Val.
La funció de 
l’Ajuntament també 
és donar exemple 
amb l’autoconsum 

en els edificis municipals, però 
també informar els veïns. En aquest 
sentit, comptem amb una oficina 
verda que s’assessorara a través de 
tallers i seminaris. També incidim 
molt en la pobresa energètica per 
a solucionar aqueixos problemes. 
Comptem amb un assessorament 
individual.

D’altra banda, també hem apro-
vat una ordenança perquè els 
habitatges de Paiporta tinguen 
facilitats, a través d’un tràmit de 
declaració responsable, per a 
col·locar la instal·lació fotovoltai-
ca d’autoconsum per a habitatges 
unifamiliars, que a més compta 
amb bonificacions.

Ara estem amb la creació de la pri-
mera comunitat energètica local, 
portem més d’un any treballant, i 
ara mateix estem en la fase de lici-
tació de la instal·lació d’un centre 
escolar. La idea és promoure una 
producció col·lectiva i que siga 
d’autoconsum, serem productors 
i consumidors de la nostra pròpia 
energia, encara que creiem que la 
legislació ha de canviar ja que li-
miten molt, com els 500 metres de 
distància, que és una qüestió admi-
nistrativa.

Respecte a la nostra primera co-
munitat energètica s’ha interessat 
molta gent i això obligarà al fet que 
busquem noves zones per a posar 
la següent.

Paco Comes.
Durant aquesta le-
gislatura s’ha bonifi-
cat l’IBI per a aquells 
veïns que aposten 

per les energies renovables, tam-
bé estem canviant lluminàries i 
renovant vehicles, i estem ara a 
Massanassa constituint la comu-
nitat energètica en instal·lacions 
d’edificis municipals. A més, el 
projecte compta amb geotèrmia on 
utilitzarem l’aigua del subsol.

En els edificis municipals es farà un 
pou, l’aigua s’utilitzarà a l’estiu i a 
l’hivern per a calfar-la o refredar-la 
per a la climatització, que és una de 
les majors despeses que tenen els 
edificis municipals. És una inversió 
de més d’un milió d’euros, però és 
una mesura necessària perquè va 
en la línia de l’estalvi energètic.

D’altra banda, considere que és 
molt important la conscienciació 
ciutadana en aquesta matèria.

Enric Palanca.
El sistema de autosu-
ficiència energètica 
no pot generar més 
desigualtats socials. 

L’urbanisme d’alguns municipis fa 
que les àrees que estan més den-
sament poblades i què responen, 
a més, a zones més deprimides es-
tan lluny de les zones que tenen els 
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La Comunitat Valenciana, la 
autonomía más endeudada de 

España respecto a su PIB
LA SINDICATURA DE COMPTES LO ACHACA EN ESPECIAL A LA 

‘INFRAFINANCIACIÓN’ ESTATAL

La Comunitat Valenciana es, con 
diferencia, la autonomía más 
endeudada de España en rela-

ción con su Producto Interno Bruto 
(PIB), ascendiendo su deuda pública 
a 53.820 millones de euros en 2021, 
provocada por un déficit presupues-
tario que se viene arrastrando desde 
hace muchos años y que la Sindica-
tura de Comptes atribuye, en su ma-
yor parte, no a la realización de unos 
gastos superiores a los ingresos, sino 
“a unos ingresos inferiores a la media, 
destacando los procedentes del siste-
ma estatal de financiación autonómi-
ca”.
   De hecho, en un informe elaborado 
por la Sindicatura, solicitado por la 
Comisión de Investigación sobre la 
Deuda Pública de la Comunidad Va-
lenciana, se considera que “con una 
financiación autonómica al nivel que 
correspondería en proporción a su 
población ajustada, y respetando las 
necesidades estimadas por el propio 
modelo vigente, la Generalitat habría 
podido evitar una parte muy impor-
tante de la deuda acumulada”.
  Es más, en el plan de trabajo de la 
citada comisión de investigación se 
establece como objetivos no sólo “de-
terminar la composición de la deuda 
pública de la Comunitat Valenciana y 
sus causas”, sino también “cuantificar 
la deuda autonómica que ha de ser 
condonada y establecer soluciones 
para aplicar esta condonación de deu-
da”. Es decir, para que esa deuda sea 
perdonada por quien corresponda.
  Tras calificar de “estructural” el dé-
ficit presupuestario, y señalar que 
es “especialmente intenso a partir 
de 2009”, la Sindicatura de Comptes 
reconoce, no obstante, que “los me-
canismos estatales extraordinarios 

de financiación, establecidos a partir 
de 2010, y adicionales al sistema de 
financiación autonómica, han permi-
tido a la Generalitat mantener su ac-
tividad”, aunque incide en que ello ha 
sido “a pesar de la ‘infrafinanciación’ 
y la imposibilidad de obtener recur-
sos en los mercados financieros”. Sin 
embargo, señala al respecto que “la 
consecuencia –de dichas ayudas es-
tatales extraordinarias– para la Gene-
ralitat es muy diferente, puesto que la 
financiación autonómica se recibe sin 
contrapartida, mientras que los meca-
nismos estatales son un incremento 
de la deuda que tendría que devolver 
en el futuro”.

Déficits presupuestarios
En el informe de la Sindicatura  se 
señala que “la Generalitat encadena 
déficits presupuestarios de manera 
continuada, que se transforman en 
una necesidad permanente de incre-
mentar la deuda pública para poder 
cuadrar el presupuesto”. Y, en este sen-
tido, se especifica cronológicamen-
te que, “desde 1995 hasta el cuarto 
trimestre de 2021, la deuda pública 
valenciana mantuvo una tendencia 
ligeramente creciente respecto al PIB 
durante la etapa de expansión eco-
nómica, y pasó de representar el 6,3% 
del PIB en 1995 al 11,4% en 2007. Este 
ritmo se acentuó a partir de 2008 hasta 
llegar al 43,3% en 2016, año a partir del 
cual desciende, excepto por el rebote 
provocado por la pandemia en 2020, 
principalmente por la disminución 
del PIB: 48,5% en 2020 y 47,8% en 
2021”.
   También se llama la atención sobre 
el ritmo de crecimiento diferente ex-
perimentado por las comunidades 
autonómicas, destacando que “el con-
junto mantuvo constante el peso de la 
deuda púbica respecto al PIB durante 

la etapa de crecimiento económico y 
solo se disparó la ratio al llegar la cri-
sis”, y concluyendo que “este compor-
tamiento diferencial nos indica que 
la Generalitat Valenciana ha tenido 
más problemas presupuestarios que 
el conjunto de comunidades, no solo 
durante la crisis, sino también ante-
riormente”.

Endeudamiento acumulado
   Y en cuanto a la situación actual en 
la Comunitat Valenciana, la Sindica-
tura resalta que “la deuda pública re-
presenta el 47,8% del PIB en el cuarto 
trimestre de 2021 que, en términos 
absolutos, son 53.820 millones de eu-
ros, una cifra que equivale a más de 
dos años completos del presupuesto 
de la Generalitat y representa más de 
10.000 euros por habitante”, y advier-
te que “durante los últimos años han 
existido unas condiciones ventajosas 
para endeudarse, debido a la existen-
cia de unos tipos de interés histórica-
mente bajos y a las facilidades dadas 
por el Fondo de Liquidez Autonómica 
(FLA), pero, en el momento en que 
cambien estas condiciones, el endeu-
damiento acumulado representará un 
grave problema para el mantenimien-
to del sector público autonómico va-
lenciano”.
   Asimismo, reflexiona sobre la situa-
ción indicando que “este endeuda-
miento ha permitido al Gobierno va-
lenciano prestar los servicios públicos 
fundamentales en unas condiciones 
parecidas al resto de territorios, en 
particular, en sanidad y educación, 
pero hay que ser conscientes de las 
consecuencias futuras de este proble-
ma. Es una deuda que tendremos que 
afrontar entre todos los valencianos, 
salvo que haya algún mecanismo de 
resarcimiento de la ‘infrafinanciación’ 
sufrida durante las décadas pasadas”.

T. L.

HORTA

La Diputació de València i Eco-
vidrio, l’entitat sense ànim de lu-
cre encarregada de la gestió del 
reciclatge dels residus d’envasos 
de vidre a España, han posat en 
marxa la tercera edició del Movi-
ment Banderes verdes.
  La iniciativa s’ha presentat este 
matí a Cullera, en un acte que 
ha comptat amb la participació 
del diputat de Turisme de la Di-
putació de València i alcalde de 
Cullera, Jordi Mayor, i del gerent 
de zona d’Ecovidrio, Roberto 
Fuentes.

Col·laboració
Jordi Mayor ha agraït a Ecovidrio 
la col·laboració amb la Diputa-
ció en esta campanya “perquè 
tots puguem tindre un millor 
planeta a partir d’un xicotet gest, 
com és depositar un envàs de vi-
dre al contenidor verd”.
  “El mal al medi ambient podem 
reduir-lo amb esta mena de po-
lítiques que aglutinen tots els 
sectors necessaris, com en este 
cas les administracions, el sector 
econòmic i el turístic, i tambéa 
la ciutadania, la qual és part de 
la solució, no el problema”.
  Per això, “hui la província de 
València se suma al repte del 
reciclatge i es compromet no-
vament amb la sostenibilitat del 
turisme i la seua contribució a 
l’economia circular en el seu te-
rritori”, ha manifestat el diputat.

Moviment Banderes verdes
El moviment Banderes verdes 
té com a objectiu guardonar 
l’esforç dels més de 1.016 establi-
ments hostalers de la província 
de València i l’activisme d’onze 
dels seus municipis adherits a 
la campanya per la sostenibilitat 
durant l’estiu, especialment pel 
que fa a la gestió correcta dels 
seus residus.
   Les localitats participants de la 
província són Alboraia, Cullera, 
Gandia, Miramar, Oliva, la Pobla 
de Farnals, Puçol, Sagunt, Sueca, 
València i Xeraco, que tractaran 
d’arrabassar les Banderes verdes 
a Calp i al Campello, guardona-
des en l’última edició de Bande-
res verdes a la Comunitat Valen-
ciana. La campanya contempla 
accions per a donar resposta al 
notable increment de la genera-
ció de residus d’envasos de vidre 
en zones costaneres ocasionat 
pel turisme estival. 

ONZE MUNICIPIS DE 
VALÈNCIA COMPETIRAN PER 
LA ‘BANDERA VERDA’ DE LA 
SOSTENIBILITAT

Deuda pública en relación con el PIB en el cuarto trimestre de 2021 (%)ALBAL

Tras cinco meses de minucioso 
trabajo de restauración, las cuatro  
campanas de la parroquia Nuestra 
Señora de los Ángeles han vuelto 
hoy a Albal en un tiempo impor-
tante para el municipio ya que se 
encuentra celebrando sus  Fiestas 
Patronales en Honor a Santa Anna. 
Las cuatro unidades restauradas 
viajaron hasta el taller de “Relo-
jes y Campanas Monumentales” 
situado en Náquera, el pasado 15 
de marzo, donde le han devuelto 
su belleza y han potenciado el va-
lor histórico de estas reliquias del 
Campanario de Albal.
  Las campanas llevan por nombre; 
Nuestra Señora de los Ángeles es 
la más antigua, del año 1178; San-
ta Ana y Santa Bárbara es de 1890 
y la de más peso con 340kg; la San 
José y Santa Teresa data de 1924 
y Santa Juliana es la más joven, 
de 1987. Fundidas por Bartolomé 
Borrás, Ferrer, Salvador Manclús y 
los Hermanos Roses eran descar-
gadas este 19 de julio, a pleno sol, 
por los operarios en la plaza de la 
Iglesia. 

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA 
REGRESAN RESTAURADAS Y 
SONARÁN CON MOTIVO DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 

PICASSENT

Picassent, Xàtiva, Xirivella, Si-
lla, Massanassa, Bellreguard, la 
Mancomunitat de La Serrania i 
La Safor i l’associació Ítaca, tenen 
en comú el treball de desenvolu-
pament de l’itinerari d’educació 
en la participació «Creant Futur». 
Este itinerari està implementat a 
nivell estatal en Andalusia, Astú-
ries, Extremadura, Madrid i País 
Basc, i facilita unes sessions per al 
col·lectiu jove de cada municipi a 
través de les quals es preparen per 
participar-hi.
  L’objectiu d’esta trobada es des-
envolupar les accions necessàries 
per acomplir els objectius esta-
blerts en el Pla estratègic acordat 
en l’assemblea celebrada a Rivas-
Vaciamadrid, i millorar l’impacte 
de les polítiques de joventut al 
nostre territori.

‘CREAMT FUTUR’, ITINERARIS 
D’EDUCACIÓ EN LA 
PARTICIPACIÓ
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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.

El láser verde, la intervención 
con mejor recuperación para los 

problemas de próstata 
DESDE QUE COMENZÓ A UTILIZARSE ESTA TÉCNICA ENDOSCÓPICA HACE YA 

MÁS DE SEIS AÑOS, EL HOSPITAL DE MANISES HA REALIZADO MÁS DE 1.275 
INTERVENCIONES CON UN ELEVADO PORCENTAJE DE ÉXITO

A partir de los 50 años, mu-
chos hombres estarán 
notando como ha ido 

aumentando la frecuencia y la 
urgencia para orinar. Detecta-
rán que en este periodo su flu-
jo de orina ha ido menguando y 
cada vez está siendo más débil. 
Estos síntomas muestran que 
están sufriendo una opresión de 
la uretra debido a un agranda-
miento de próstata o hiperplasia 
benigna, una patología frecuen-
te, que padece el 50% de los 
varones españoles y que puede 
llegar a perjudicar la calidad de 
vida de los pacientes.
  Para afrontar estos problemas 
de próstatas no cancerosos, que 
no sólo provocan dificultades 
en la micción sino que, en ca-
sos de extrema gravedad, puede 
derivar en insuficiencia renal, el 
Servicio de Urología del Hospi-
tal de Manises es pionero en la 
aplicación de una de las técni-
cas más efectivas y menos in-
vasivas en el tratamiento de la 

hiperplasia benigna de próstata: 
el láser verde. “El láser verde se 
compone de un haz de luz que 
elimina parte del tejido que se 
ha agrandado en la próstata. Se 
trata de un procedimiento en-
doscópico que se realiza a través 
del conducto de la orina, por lo 
que no necesita ninguna inci-
sión ni suturas posteriores. 
  El urólogo accede a la próstata, 
coloca el láser y aplica la energía 
que permite evaporar el tejido”, 
explica el doctor Carlos Reig, 
jefe del Servicio de Urología del 
Hospital.

Un haz de luz para los hombres 
afectados
Desde que comenzó a utilizarse 
esta técnica endoscópica hace 
ya más de seis años, el Hospital 
de Manises ha realizado más de 
1.275 intervenciones con un ele-
vado porcentaje de éxito. 
  Tal y como indica el doctor 
Reig, “esta técnica sirve para 
próstatas de cualquier tamaño, 
incluso las más grandes que 
hasta ahora eran tratadas con 

cirugía abierta, y está pensada 
para todo tipo de pacientes”.
  Presenta muchos beneficios 
con respecto a las técnicas más 
convencionales ya que reduce 
las complicaciones asociadas 
a este tipo de intervenciones 
como, por ejemplo, la posibili-
dad de sangrado puesto que no 
suele producirse una hemorra-
gia con esta técnica. En este sen-
tido, es ideal para pacientes que 
tomen tratamiento anticoagu-
lante o que tengan algún tipo 
de enfermedad que aumente el 
riesgo de sangrado.

Intervención
 Se trata de una intervención mí-
nimamente invasiva y no produ-
ce a penas dolor. 
  Además, en casi todos los ca-
sos, el paciente percibe que el 
calibre de su chorro miccional 
es mucho mejor que antes de la 
intervención y aquellos que ne-
cesitaban sonda para miccionar 
por la obstrucción de la uretra 
dejan de necesitarla de inme-
diato.

Redacció



“Imagino la Burjassot del 
futuro con una gran calidad 
de vida, desarrollada y sin 

perder su esencia de pueblo”
RAFA GARCÍA, ALCALDE DE BURJASSOT

BURJASSOT

¿Qué balance hace de esta legislatura marcada por la Covid-19?
Positivo, en estos años he podido trabajar por mi ciudad, por mis ve-
cinas y vecinos, que son lo más importante en nuestra gestión. Poner 
en marcha proyectos que mejoran la vida de todos, políticas sociales, 
servicios municipales, espacios públicos que redundan en el bienestar 
y la conciliación. Nuestra ciudad ha evolucionado, somos una ciudad 
integradora, más sostenible, más libre, y en la que la igualdad se trabaja 
desde la infancia como proyecto de futuro.
El balance es también la lección de humildad que esta pandemia nos 
ha dado, de ver que la vida puede cambiar en un segundo, que lo im-
portante son las personas por encima de todo. El miedo existe y apa-
rece cuando menos te lo esperas, como Alcalde es muy duro ver sufrir 
a tus vecinas y vecinos. Han sido unos años muy complicados, donde 
cada minuto cambiaban las normas, la capacidad de adaptación de las 
personas ha sido brutal, y también la de la administración.
Creo que hemos sido capaces desde las instituciones de hacer lo que 
parecía imposible, aportar todo lo que estaba en nuestra mano. Hemos 
buscado herramientas que nos permitieran seguir ofreciendo los ser-
vicios públicos, mantener y ampliar las ayudas a toda la población, ir 
adaptando el ayuntamiento al día a día, pero desde mi punto de vista, 
se logró gracias a la colaboración de todos los trabajadores del Ayunta-
miento y la colaboración y paciencia de la ciudadanía.

Hasta las próximas elecciones, 
¿qué proyectos y medidas quiere dejar encaminadas?
Todos los posibles, ya se habían retomado muchos o digamos que no se 
habían parado del todo durante estos años, pero estamos intensifican-
do el trabajo en lo que más nos preocupa. Limpieza, mantenimiento, 
aumento de la vigilancia en el municipio, la finalización del soterra-
miento y la creación de la vía verde, la puesta en funcionamiento de 
dos nuevos pabellones municipales, la puesta en funcionamiento del 
adn canino, la remodelación del Chalet de Garín para hacer un nuevo 
Centro cívico y social, la rehabilitación del Patio de Los Silos, el plan de 
adecuación de aceras y pasos de peatones, la adecuación de parques 
y jardines etc, etc. Se que me dejo cosas en el tintero, pero quizá estos 
sean los ejes más importantes en los que estamos trabajando ahora.

¿Cómo se imagina la Burjassot del futuro?
Lo imagino como una ciudad amable, solidaria, libre, equitativa, ver-
de, en el que todos seamos capaces de respetar a los que vivimos aquí, 
respetar también el entorno, nuestras calles, nuestros espacios públi-
cos. Lo imagino como una ciudad de valores positivos, de valores que 
transmitir a nuestros más pequeños, y que el futuro sea para ellos una 
ciudad sobre todo sostenible, en el que los recursos y energías sean 
renovables…vamos ya camino de esto, y estoy convencido de que en 
breve será una realidad. Imagino una ciudad con una gran calidad de 
vida, aun con su esencia de pueblo pero muy desarrollada y con gran-
des servicios públicos para las y los ciudadanos.

¿Volverá a presentarse como candidato a la alcaldía?
De momento voy a seguir trabajando por Burjassot, que es el objetivo 
principal que me preocupa, consiguiendo metas y proyectos. Lo im-
portante son mis vecinas y vecinos, y que ellos respalden y se sientan 
identificados con el trabajo que se hace día a día.

BENIPARRELL

“Estic convençut que el 
municipi donarà un canvi 

de 360 graus sobretot 
quant a les comunicacions”

SALVADOR MASAROCA, ALCALDE DE BENIPARRELL

Quin balanç fa de la legislatura 
marcada per la Covid-19?

Ha sigut una legislatura complicada, han sigut pràctica-
ment dos anys dedicats a afrontar la pandèmia i a adaptar-
nos a la nova situació. Encara així des de l’Ajuntament de 
Beniparrell hem pogut tirar cap avant, ajudar als veïns i co-
merços, i d’altra banda, malgrat la situació no hem deixat 
de costat els projectes que són importants per a la nostra 
població.

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

Sobretot m’agradaria en el 2023 que es posara la primera 
pedra de la nova construcción del centre de salut, que és un 
projecte molt necessari per a la localitat.
D’altra banda, estem immersos en un projecte molt neces-
sari per al nostre municipi i que va en la línia de fer que 
el nostre poble siga més sostenible. Actualment estem en 
ple procés de canviar les canonades de l’aigua potable de 
la població. Ja hem acabat la primera fase, a setembre co-
mençaran les obres de la segona fase i estem ja pendents 
de licitar el projecte de la tercera fase. No podem permetre 
que es continuen perdent prop de 500.000 litres d’aigua al 
dia pel seu mal estat.

Fer aqueix canvi suposarà una inversió 
molt important per a l’Ajuntament…

Sí, però és necessari. Per a la primera fase hem rebut una 
subvenció de la Diputació de València, i esperem con-
tinuar optant a subvencions, i si no ho haurà d’assumir 
l’Ajuntament perquè no podem permetre que es perdua 
l’aigua. També d’aquesta manera, complirem amb la nova 
normativa del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que tam-
bé implica fer les voreres més amples.

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

Estic convençut que el municipi donarà un canvi de 360 
graus sobretot quant a les comunicacions. Tindrem millor 
comunicació amb Alcàsser i Silla, i també amb els altres 
municipis de la comarca, i aqueix canvi suposarà millorar 
la qualitat de vida també dels veïns de Beniparell.

Es tornarà a presentar a les eleccions?

No ho tenia previst, tinc ja una edat i volia dedicar més temps 
als nets, però la veritat és que després del suport que he re-
but per part dels meus companys i companyes, sí que em 
tornaré a presentar i ho faig amb il·lusió i ganes, i si la gent 
així ho decideix continuaré treballant pel meu municipi.

BALANÇ A UN ANY DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

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. 

  
AQUESTA ÉS LA SEGONA 
RONDA D’ENTREVISTES, 

LA PRIMERA LA VAM PUBLICAR 
EL MES DE JUNY PASSAT, 

PERÒ TOTES ES PODEN LLEGIR 
EN LA WEB DE EL MERIDIANO 
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“Vamos a reformar 
íntegramente el 

Ayuntamiento de 
Llocnou de la Corona”

PAQUI LLOPÍS, ALCALDESA DE LLOCNOU DE LA CORONA

LLOCNOU DE LA CORONA

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

Ha sido una legislatura donde los dos primeros años he-
mos estado centrados en la pandemia. Nosotros somos un 
municipio pequeño y con recursos limitados, pero hemos 
tenido la suerte de contar siempre con el apoyo de Alfafar 
y Sedaví para todo, desde desinfectar las calles hasta hacer 
bandos. La pandemia nos ha unido mucho a todos, Alfafar y 
Sedaví son los que han estado siempre ayudándonos, pero 
si le hubiéramos pedido la ayuda a Benetússer o Massanas-
sa nos la habrían dado también porque nos hemos ayudado 
todos mucho entre nosotros sobre todo en los momentos 
más complicados.

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

Vamos a reformar por completo el Ayuntamiento, justo estos 
días he tenido una reunión para tratar este asunto. Es una 
obra importante para nuestra población y contará con la 
ayuda económica de la Diputación de València que nos dará 
una subvención. Por otra parte, antes de acabar la legislatu-
ra, vamos a seguir poniendo puntos de luz de iluminación en 
algunas calles del municipio. Por otra parte, pese a la pande-
mia, y los dos años complicados, podemos decir que hemos 
cumplido el 100% de nuestro programa electoral con el que 
nos presentamos a las elecciones, ya que hemos realizado 
también el proyecto de peatonalización para todas las calles 
del municipio a través de una plataforma única.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro?

Llocnou de la Corona es un municipio muy familiar, tran-
quilo y donde todos nos conocemos. Vivir en él es maravi-
lloso. No me imagino a mi pueblo de otra forma que no sea 
ésta. Manteniéndonos unidos y viviendo de forma tranquila 
sin olvidar nuestras tradiciones que, por cierto, hemos po-
dido, después de dos años, celebrar las fiestas y las caras de 
felicidad de la gente lo decía todo. Espero que eso nunca 
cambie.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?

Está en interrogante, no lo sé. La experiencia está siendo 
muy bonita y enriquecedora. Estoy muy contenta con el 
equipo de gobierno que tengo y con todos los concejales, 
también con el concejal de la oposición. Gobernar junto a 
todos ha sido muy fácil y nunca me han puesto problemas, 
pero no lo sé. Llevo también muchos años como concejala 
y solo tengo palabras de agradecimiento para mis vecinos y 
vecinas por todo. Tenemos un pueblo maravilloso, es la jo-
yita de la corona. La decisión de presentarme o no, aún la 
tengo que tomar.

GODELLA

“Continuaremos trabajando 
con una política de personal 
que pretende dar estabilidad 

al ayuntamiento”
TERESA BUESO, ALCALDESA DE GODELLA

Tomó la vara de mando cuando transcurría un año 
de pandemia, ¿Qué balance hace de este año 
al frente del Ayuntamiento?

Echando la vista atrás, hay que resaltar que está siendo una 
legislatura complicada, la pandemia de la Covid-19 que se 
inició en marzo de 2020, hizo que tuviéramos que adaptar-
nos, en nuestra forma de vivir, de relacionarnos. En junio 
de 2021 cumpliendo el pacto de gobierno llegué a la alcal-
día de Godella, y este año estando al frente, ha sido muy 
intenso. 

Una de las prioridades de este ejercicio ha sido dar estabi-
lidad al ayuntamiento a través de medidas en materia de 
personal que considero cruciales para ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía, y otra de las prioridades funda-
mentales era la de recuperar ese contacto con la ciudada-
nía que se había perdido.

¿Cómo ha sido gobernar en coalición y minoría?

Es un ejercicio de responsabilidad, y de trabajo, desde lue-
go no es fácil, pero el debate interno y las negociaciones 
con otros grupos, enriquecen.

¿Qué espera del año que resta de legislatura?

Confío en poder llevar a cabo los proyectos que tenemos 
pendientes. Mantener la oferta educativa y cultural, la 
atención a nuestros mayores, los servicios sociales y 
ofrecer una oferta para nuestros jóvenes, fomentar el 
comercio local y apoyo a nuestras asociaciones.

¿Cuáles van a ser las prioridades?

Continuaremos trabajando con una política de personal 
que pretende dar estabilidad al ayuntamiento, pieza clave 
para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

En cuanto a las obras, hay varias que son fundamentales 
para mi Gobierno: la reforma del CEIP Barranquet, la re-
forma del hogar de los jubilados, abrir la piscina cubierta, 
y abrir el parque de la Devesa, habilitar las instalaciones en 
el edificio que compramos en 2021 para la Policía Local, y 
personal técnico del Ayuntamiento.

¿Volverá a presentarse a las elecciones en 2023?

Aún no estamos en la fase de primarias, ni hay calendario, 
pero mi intención, contando con el apoyo de mi agrupa-
ción, es presentarme. 

El proyecto tiene recorrido, y me apasiona, es una gran res-
ponsabilidad que afronto con ilusión.

EMPERADOR

“Antes de acabar 
la legislatura 
estará hecho 

el Centro Joven”
ALBERTO BAYARRI, ALCALDE DE EMPERADOR

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

Ha sido una legislatura en la que ha habido dos años que 
había centrarse en la situación que estábamos viviendo. 
Hubo que parar en la realización de las actividades sobre 
todo las relacionadas con las fiestas, ocio y cultura porque 
así lo requería la situación, pero yo me quedo con el com-
portamiento de la ciudadanía que estuvieron a la altura de 
las circunstancias.

Al ser un municipio pequeño, ¿contaron con 
ayuda de otras poblaciones cercanas?

No tuvimos ayuda, los vecinos se comportaron muy bien, y 
cada uno ayudaba y aportaba en lo que podía como sacar 
las máquinas para pulverizar las calles en los momentos 
que se requería esa desinfección.

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

Pese a la situación sanitaria, no hemos parado de hacer co-
sas, aunque sí que se han retrasado proyectos en el tiempo, 
pero nosotros hemos seguido gestionando. 

Sobre qué me gustaría dejar encauzado, realmente me 
gustaría dejar acabado antes de acabar la legislatura el 
centro joven. El Ayuntamiento ha adquirido un solar, con-
tamos con el dinero para las obras, y queremos empezar su 
construcción en enero. Es un proyecto importante porque 
será el primer edificio municipal con el que contarán los 
jóvenes y queremos que sean ellos quienes lo gestionen.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro?

Emperador es un pueblo tranquilo, estamos muy bien, 
pero sí que hay una necesidad que reclamamos desde 
hace mucho tiempo, y es estar mejor comunicados y te-
ner transporte público. Por Emperador no pasa ningún 
autobús, necesitamos el coche para poder desplazarnos a 
pueblos cercanos como Museros o Albalat dels Sorells para 
coger el metro.

Hace años sí paraba el autobús, pero desde hace mucho 
que no lo hace, y el bus de la EMT llega a Vinalesa pero no 
hasta Emperador. Esa es nuestra mayor reclamación.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?

Sí, estoy con ganas. Llevo tres legislaturas como alcalde y 
me siento con ganas y con proyectos e ideas para hacer en 
mi población. Ser alcalde es sacrificado, pero es muy boni-
to y el balance de estos años ha sido muy positivo.

BALANÇ A UN ANY DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
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“Estic molt orgullosa de 
la resposta dels veïns 
i veïnes de Museros 

durant la pandemia”
CRISTINA CIVERA, ALCALDESSA DE MUSEROS

MUSEROS

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
Ha sigut una legislatura diferent, perquè part d’ella s’ha emportat 
tots els nostres esforços i treball en gestionar la pandèmia de la Co-
vid. Moltes de les polítiques s’han encaminat per a pal·liar els efectes 
d’aquesta i a reforçar les ajudes per a les persones, que són les que 
més han patit els efectes, tant en l’àmbit personal com en l’àmbit pro-
fessional. Part dels projectes s’han vist paralitzats o retardats perquè 
hem hagut de prioritzar el realment important, que era donar servei 
i cobrir les necessitats de les famílies afectades per la pandèmia.
Estic molt orgullosa de la resposta dels veïns i veïnes de Museros, 
que han demostrat la seua solidaritat, responsabilitat i empatia els 
uns amb els altres. El seu comportament ens ha ajudat moltíssim a 
poder superar la pandèmia entre totes i tots.
Ara, a poc a poc, estem reprenent tots els projectes que teníem pa-
rats i que considerem més necessaris per al poble, intentant arribar 
a fer els màxims possibles abans d’acabar la legislatura.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Un dels grans projectes pendents és l’aprovació del PGOU que vam 
iniciar la legislatura del 2015-2019 i s’ha vist retardat per la pandè-
mia. Fins que no el tinguem aprovat, no podem adquirir els terrenys 
per a la construcció del nou centre educatiu del municipi que tants 
anys anem reclamant.
També ens agradaria acabar la circumval·lació del municipi per a fer 
una ronda i evitar tant de tràfic dins del nucli urbà. D’aquesta forma 
disposaríem de rutes més segures per anar a l’escola i per a gaudir 
dels carrers i espais del poble amb més tranquil·litat.
A més, hem adquirit una planta baixa en la qual volem instal·lar la 
direcció de la Policia Local i zones polivalents per a ús de les associa-
cions i de la ciutadania en general.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?
Imagine un poble net, sostenible, amable, on els muserencs i muse-
renques estiguem orgullosos de viure en ell. Un poble que no perda 
l’essència que el caracteritza, que continuem saludant-se pel carrer, 
parant-se per a preguntar-se com estem, seient i xarrant a la fresca, 
que les nostres festes i tradicions continuen durant tot l’any i espe-
cialment durant el mes d’agost.
Que les associacions, la música i la cultura estiguen latents en cada 
racó, en cada carrer, en cada somriure de les persones. Tot això són 
els elements que mantenen viu Museros.
Respecte al full de ruta, continuarem treballant per les persones. 
Sempre han sigut la nostra màxima, oferint més i millors serveis, 
millorant la qualitat de vida, i realitzant noves activitats culturals, 
esportives i educatives, entre altres. A més seguirem donant suport a 
tot allò que fa poble com és el comerç local, les tradicions i la cultura.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
La meua idea és que sí. Encara ens queden moltes coses per fer, el 
nostre projecte no està acabat i com a equip tenim les forces i les 
ganes per continuar, si la ciutadania ens elegeix de nou, seguirem 
treballant i donant el millor de nosaltres per totes i tots.

MONCADA

“Queremos continuar haciendo 
de Moncada un espacio amable, 
de libertades garantizadas y de 

nuevos compromisos”
AMPARO ORTS, ALCALDESA DE MONCADA

¿Cómo ha sido esta legislatura marcada por la Covid?
Ninguna legislatura es fácil para ningún gobernante, pero esta especialmen-
te ha sido un reto por la situación sanitaria que ha revertido en todos y cada 
uno de los ámbitos de nuestra sociedad. Aun así, estamos muy satisfechos, 
porque el trabajo a nivel comunitario es más que evidente. Aunque las con-
secuencias de la pandemia todavía persisten en los núcleos familiares con 
más dificultades vitales, hemos tendido la mano a todas las personas que han 
acudido al Ayuntamiento en busca de ayuda, apoyo o guía. Hemos hecho un 
trabajo transversal desde todas las áreas, volcándonos en acompañar y ges-
tionar aspectos tan fundamentales como la soledad de nuestros mayores o la 
vulnerabilidad de los más jóvenes, cuestiones presentes antes de la pandemia 
en nuestra sociedad y acrecentadas por los confinamientos y las restricciones 
que todos tuvimos que asumir. Desde el Ayuntamiento continuaremos traba-
jando para que ninguna familia se quede atrás.

¿Qué proyectos quiere poner en marcha 
antes de concluir la legislatura?
Queremos continuar mejorando nuestros espacios públicos e infraestructu-
ras municipales, para que sean modernos y adaptados a las necesidades de 
nuestro pueblo. Así, invertiremos los 929.000 euros que nos ha otorgado la Di-
putació de València a través de su Plan de Inversiones 2022-2023 en mejorar 
nuestras instalaciones deportivas y de socialización. Tras diversas reuniones 
con el tejido asociativo de nuestra ciudad, hemos determinado que es nece-
saria la creación de una nueva pista de atletismo con pavimento técnico, así 
como la mejora de los campos de fútbol. Además, remodelaremos el parque 
de la Avenida Mediterránea, lugar por excelencia de reunión de nuestros ve-
cinos y vecinas, que necesita una intervención para adecuarlo y dar respuesta 
a este uso intensivo. Tenemos también pendientes diversas actuaciones en 
nuestros barrios, con la mejora de pavimentos, iluminación y jardinería, entre 
otros. Y continuamos trabajando codo con codo con nuestras asociaciones, 
brindándoles nuestro apoyo para que vuelvan a desarrollar con normalidad 
toda su actividad. Continuamos trabajando para mejorar nuestra ciudad, mi-
rándola desde dentro para conocer sus verdaderas necesidades.

¿De todo aquello que ha llevado a cabo, 
de qué se siente más orgullosa?
Comenzamos asumiendo una deuda del anterior gobierno que ha marca-
do profundamente nuestro trabajo, por la cual nos hemos visto obligados a 
realizar un esfuerzo de contención impresionante. Estamos hablando de un 
agujero de 13 millones de euros, por lo cual el trabajo en el control de gastos, 
vigilando en qué gastábamos cada céntimo, ha sido inmenso. Ahora, con las 
cuentas totalmente saneadas, abrimos un capítulo nuevo en el Ayuntamiento 
de Moncada, y queremos dejar muy asentadas las bases para que el pueblo 
y todos sus barrios continúen creciendo en infraestructuras, comodidad y 
bienestar.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?
Sí, nos presentaremos con un programa renovado y ajustado a la demanda 
de nuestros vecinos, con la experiencia y el aprendizaje de todo este tiempo 
de gobierno responsable. Han sido legislaturas complicadas, en los que he-
mos tenido que aparcar muchos proyectos, porque la prioridad era la salud 
de las personas. Aun así, no hemos parado de trabajar, con especial afán en 
el saneamiento de las arcas públicas, y ahora es nuestra responsabilidad, si 
la ciudadanía así lo considera, seguir durante otra legislatura para concretar 
los proyectos que creemos necesarios y vitales para continuar haciendo de 
Moncada un espacio amable, de libertades garantizadas y también de nuevos 
compromisos con la sociedad.

MASSANASSA

“Estem mirant cap a 
la Marjal, com a gran 

patrimoni que tenim, i estem 
començant a traçar rutes”

PACO COMES, ALCALDE DE MASSANASSA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
Sense cap dubte, ha sigut una època molt difícil que ens va fer es-
tar a tots davant una situació que desconeixíem. Des d’un primer 
moment, ens hem bolcat habilitant una partida pressupostària de 
mig milió d’euros per a donar ajudes seguint dos pilars fonamentals: 
ajuda social per a persones en risc d’exclusió i ajuda a empreses i 
autònoms, comerç local, restauració... Tot això acompanyat de ges-
tions per a ajudar a les persones que van ser durament colpejades 
per la crisi sanitària.
La part més negativa ha sigut haver perdut a veïns del nostre poble 
per culpa d’esta pandèmia. 

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats 
abans d’acabar la legislatura?
Tenim diversos projectes ja iniciats i també posats sobre la taula per 
a finalitzar abans que acabe la legislatura. Per exemple, l’ampliació 
de l’edifici de l’ajuntament per a donar un millor servici a tots els 
veïns davant l’increment de quasi 2.000 habitants a la localitat i que 
volem començar-ho abans que acabe este any. A més, esta amplia-
ció comptarà també amb aules de música per a traslladar el seu ús 
a este edifici. Ja tenim el solar i ara estem començant a licitar el pro-
jecte i és un dels principals projectes que deu deixar-se canalitzat. 
També, tenim la renovació de la Plaça del País Valencià que volem 
a acabar-la abans de que finalitze la legislatura i la impermeabilit-
zació del soterrani de l’Edifici Sociocultural; l’aparcament del solar 
situat a la zona de Sant Pere; l’ampliació del cementeri; i un parc 
multiaventura en el poliesportiu. 
Així mateix, continuar fent més carrers peatonals i semipeatonals al 
Casc Antic és altre dels projectes fonamentals on també es renova 
tota la xarxa d’aigua potable, tot el clavegueram nou i és una cosa 
que fa molta falta en eixos carrers. 
A més, també estem mirant cap a la Marjal, com a gran patrimoni 
que tenim, i estem començant a traçar rutes amb panells informati-
ves perquè la gent disfrute del Parc Natural de l’Albufera que, afortu-
nadament, tenim ací al costat.
En l’àmbit més social, després d’estiu iniciarem amb el programa 
“Massanassa Saludable” i també continuarem treballant per ajudar 
a les nostres empreses amb ajudes a través de Reforça Massanassa, 
ajudes a les persones que el necessiten a través dels Servicis Socials, i 
apostant per servicis municipals gratuïts a la nostra població i duent 
a terme projectes i iniciatives per a facilitar l’oci del nostre veïnat.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?
M’imagine un municipi que continua sent un poble que no és una 
ciutat dormitori i, sobretot, un poble més amable urbanísticament 
parlant, que és precisament el que ja estem fent als carrers del Casc 
Antic. 
Una Massanassa que siga més respectuosa amb el medi ambient i 
que mire de cara a la sostenibilitat.Un municipi on tot el veïnat esti-
ga còmode, tinga bona qualitat de vida i se senta part d’ell, situació 
que impulsem a través de la participació ciutadana.

Es tornarà a presentar a les eleccions? 
Sí, la meua intenció es continuar treballant per Massanassa i espere 
que així m’ho permeten els nostres veïns i veïnes per tal de poder 
executar tots els projectes que tenim en ment.
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SEDAVÍ

“Me siento muy orgulloso de 
haber conseguido pagar los más 
de 5 millones de euros de deuda 

que tenía el Ayuntamiento”
JOSÉ FRANCISCO CABANES, ALCALDE DE SEDAVÍ

¿Cómo ha ido esta legislatura marcada por la Covid-19?
Ha sido una época de incertidumbre, todos los días aprendíamos algo 
nuevo. Surgía un decreto nuevo y no solo teníamos que adaptarnos las 
administraciones también la ciudadanía, que ha tenido un comporta-
miento ejemplar.
Recuerdo el confinamiento y la colaboración ciudadana. Después, el 
inicio de la vacunación y la organización de esta para llevarla a cabo lo 
mejor posible y de forma coordinada; yo estuve supervisando y acom-
pañando en los traslados en autobuses a la gente mayor al Museo Prin-
cipe Felipe.
La Covid-19 ha provocado que muchos proyectos se hayan tenido que 
retrasar, pero no solo lo ha ocasionado la pandemia. Estos últimos me-
ses, la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado y está afectando tam-
bién a la puesta en marcha de obras.

¿Qué proyectos se van a poner en marcha 
en el año que resta hasta las elecciones?
Una obra que se está realizando es el carril ciclo-peatonal que nos uni-
rá con la playa juntándonos con las obras que están haciendo Alfafar y 
Valencia; por la parte de la senda de les vaques se unirá todo a un carril 
ciclo-peatonal ideal para pasear con seguridad y llegar hasta el mar.
Se van a seguir instalando placas solares en edificios municipales, se 
van adquirir nuevos vehículos eléctricos y se van a instalar nuevos 
puntos de recarga.
Otra acción a punto de comenzar es la eliminación de todos los conte-
nedores soterrados que se van a instalar nuevos y en superficie. En las 
calles, también se va a seguir trabajando en el asfaltado y en la sustitu-
ción del alumbrado por tecnología LED.
A lo largo de este año se abrirá el edificio multiusos cuya obra se para-
lizó por el sobrecoste que pedía la constructora y que el Ayuntamiento 
se negó a pagar por recomendaciones de sus técnicos. Obra que se vol-
vió a licitar y que en breve se terminará y se podrá disponer del edificio 
para la policía local, servicios sociales y el juzgado de paz.
Otro tema en el que se está trabajando es en el colector nuevo de la 
calle del Sol para evitar inundaciones, también ayudará a evitar pro-
blemas con el agua en el casco urbano la apertura de los depósitos a la 
otra parte de la Pista de Silla.
Por último, estamos trabajando en la adquisición de la Alquería de 
Ruix y de la Font de la Murtera para que pasen a ser patrimonio muni-
cipal y protegerlas.

¿De estos tres años de qué se siente más orgulloso?
Me siento orgulloso de la capacidad de reacción que ha tenido la ciu-
dadanía en estos años de pandemia para adaptarse y trabajar conjun-
tamente para salir de ella. A nivel local, me satisface que se aprobara 
en pleno la adquisición de la Alquería de Ruix, una forma de crear 
patrimonio. Sin olvidarme de la petición de la Fiesta de Moros y Cris-
tianos y el concurso de All i Pebre como Fiesta de Interés Provincial.
Me siento muy orgulloso también por haber traido de nuevo al muni-
cipio, después de la desaparición en los años de gobierno del PP, de los 
talleres de empleo subvencionados por Labora. Y me siento enorme-
mente satisfecho de haber conseguido pagar los más de 5 millones de 
euros de deuda que tenía el Ayuntamiento y conseguir a 31 de diciem-
bre que la deuda fuera cero.

¿Volverá a presentarse para seguir como alcalde?
Si la asamblea lo cree conveniente sí.

“No temo una moción de 
censura, mi obsesión es que 

los proyectos salgan adelante 
y que Puçol prospere”

PAZ CARCELLER, ALCALDESA DE PUÇOL

¿Qué balance hace de la legislatura marcada por la Covid?
Ha sido una legislatura complicada, en la que prácticamente durante dos 
años nuestras políticas han ido encaminadas a trabajar para no dejar a na-
die atrás. Será una etapa difícil de olvidar y que de manera inevitable va a 
dejar una huella en todos nosotros.

Ha sido una legislatura complicada con algunos miembros de 
la oposición, ¿le ha costado mucho sacar proyectos adelante?
En realidad, las dificultades en la primera etapa de la legislatura no han sido 
con la oposición, sino con los que comenzaron siendo nuestros socios de 
gobierno (Vox y Cs); teniendo un solo concejal cada una de las formaciones 
políticas han intentado imponer sus criterios, siempre bajo la amenaza de 
romper el pacto; fue así desde el principio.
Por otra parte, este último año la oposición ha comenzado a actuar de ma-
nera irresponsable, bloqueando proyectos buenos para el pueblo, cosa que 
no comprendo y que jamás hemos hecho nosotros siendo oposición.

¿Teme una moción de censura a pocos meses de las elecciones?
No temo una moción de censura; no es una cuestión que yo me tenga que 
plantear; mi obsesión es que los proyectos salgan adelante y que Puçol 
prospere. Las elucubraciones sobre si me harán una moción de censura no 
me quitan ni un minuto de tiempo ni de energía para seguir trabajando por 
lo que realmente me importa.

¿Qué proyectos le gustaría dejar encauzados 
antes de acabar la legislatura?
La realización del carril ciclo peatonal que una el casco urbano con la Sierra 
Calderona y con las urbanizaciones. El proyecto ya está hecho y en breve 
comenzaremos con los trabajos previos. También la urbanización de la Pla-
za Manuel Broseta, que es de las pocas plazas que sigue sin urbanizar en el 
pueblo. La mejora de parques y jardines, especialmente una remodelación 
del Parque Ribelles, el asfaltado de muchas zonas del municipio que lo ne-
cesitan con urgencia, mejoras en las instalaciones deportivas, tanto en el 
polideportivo como en el campo de fútbol , en la que tenemos previsión de 
sustituir el césped…
Esto a nivel urbanístico, pero Puçol se ha convertido en uno de los munici-
pios con una oferta cultural variada y para todos los públicos, que nos gus-
taría mantener e implementar.
No nos olvidamos de lo importante que es el fomento del empleo y para ello 
hemos conseguido una subvención para poner en marcha a la vuelta del 
verano un proyecto ambicioso de formación para mayores de 45 años, uno 
de los colectivos más perjudicados por la pandemia en cuanto al empleo.
Y uno de nuestros objetivos a corto plazo es que el autobús municipal pue-
da llegar al metro de Rafelbunyol.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro 
y cuál es su hoja de ruta?
Aspiro a dejar un pueblo mejor que el que encontré, un pueblo en el que lo 
importante sean las personas y en el que las inversiones se realicen pensan-
do en los vecinos y vecinas y en su calidad de vida.
Las mejoras de nuestras instalaciones y la vertebración de los tres núcleos 
de población unidos con vías ciclopeatonales es una obligación para mí 
como alcaldesa.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?
Si mi partido y mis compañeros validan mi trabajo al frente del Ayunta-
miento sí que me presentaré.

PUÇOLPATERNA

“Hemos sido capaces de 
gestionar la pandemia y seguir 

liquidando la deuda que nos 
encontramos en 2015”

JUAN ANTONIO SAGREDO, ALCALDE DE PATERNA

¿Cómo ha sido esta legislatura marcada por la Covid-19?
Esta claro que la pandemia ha marcado esta legislatura, pero la verdad es 
que hemos sabido gestionar por una parte lo prioritario, que era la salud 
y las personas, y por otro lado, hemos seguido pagando deuda. En 2015 
nos encontramos un 72% de deuda y en la actualidad hemos pasado a 
tener prácticamente deuda cero. Además hemos sido capaces de ir pa-
gando deudas como la de la Superguardería, generada por el gobierno del 
PP, que estaba entorno a los 7 millones de euros y que finalmente hemos 
liquidado alcanzado un acuerdo con el IVF, el último de los acreedores 
pendientes.

¿Podría destacar qué proyectos van a quedar 
encauzados estos cuatro años?
Es un hito importante para Paterna que nos hayan cedido la antigua Resi-
dencia de Oficiales del Acuartelamiento Daoiz y Velarde de la ciudad. Tras 
20 años de lucha ya está encauzado y pronto será un centro de formación 
profesional. Es algo que nos faltaba, ya que tenemos universidad, empre-
sas, tenemos institutos, pero nos faltaba fortalecer la FP.

El tema de la ronda sur, también es importantísimo, donde además la re-
activación del PAI de Los Molinos, tras casi 2 décadas bloqueado, va a ser 
esencial en cuanto a conexión y movilidad.
Quiero destacar también la conexión de los barrios, es algo en lo que que-
remos seguir incidiendo. Hemos aumentado las rutas ciclo-peatonales 
para que los nueves barrios de la ciudad más las seis áreas empresariales 
puedan estar conectadas no solo por coche sino que también se pueda 
ir andando, en bicicleta o en patinete haciendo más sostenible nuestra 
ciudad.

En algo que también estamos trabajando es la seguridad: gracias al cam-
bio de alumbrado a LED, la instalación de las cámaras y el aumento de la 
plantilla de la policía local, estamos haciendo que Paterna sea cada vez 
más segura

Otro punto en el que estamos trabajando es en tener una ciudad más lim-
pia. Con proyectos como el ADN canino estamos notando ya que las calles 
se encuentran más limpias. No obstante, a parte de los recursos que esta-
mos utilizando estamos concienciando a toda la ciudadanía.
No puedo dejar de mencionar nuestra apuesta por el empleo. Paterna es la 
ciudad con mayor tasa de actividad de la Comunitat y la que hace número 
14 en toda España, y queremos seguir apostando por nuestras empresas, 
nuestros autónomos y, obviamente, por el empleo de calidad. Creo que 
esto es algo que se está notando y que la gente también lo está viendo.

¿Juan Antonio Sagredo se va a presentar 
a las próximas elecciones?
Sí, mi intención es volver a presentarme. Llevamos un proyecto de cambio 
de ciudad muy importante. Apostamos por una ciudad amable, sosteni-
ble... y la gente ha estado respondiendo.
Nos han tocado vivir tiempos difíciles a todos y creo que la gestión que se 
ha hecho de la pandemia ha sido muy positiva. Vecinos y vecinas nos es-
tán agradeciendo el papel que ha desempeñado el Ayuntamiento durante 
estos dos años, ya que han sentido que durante esta época tan complicada 
el Ayuntamiento ha estado a su lado. Por lo tanto, eso nos ilusiona y que-
remos seguir adelante. Evidentemente, es algo que también tendrá que 
decidir mi partido, pero mi intención es volver a optar a la reelección de la 
alcaldía de Paterna que es el mayor orgullo que tengo.
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“Mi gran proyecto personal, 
compartido con toda la 

población de Xirivella, es la 
llegada del metro”

MICHEL MONTANER, ALCALDE DE XIRIVELLA

¿Qué balance hace de la legislatura marcada por la Covid?
Ha sido y está siendo una legislatura exigente en la que se han afrontado 
obstáculos inimaginables. Me quedo con lo bueno: la implicación de la 
ciudadanía en la superación de los problemas colectivos. Estoy muy or-
gulloso de la respuesta de Xirivella al descomunal reto de la pandemia. 
Y pienso que, pese a todo, estamos consiguiendo materializar la mayor 
parte de los objetivos que nos habíamos marcado en 2019 cuando for-
mamos el actual gobierno municipal. El balance de la legislatura, pese 
a la desgracia traída por el virus, es bueno. Hemos aprendido valores y 
aptitudes que no olvidaremos.

¿Qué proyectos le gustaría dejar encauzados 
antes de acabar la legislatura?
Mi gran proyecto personal, compartido con toda la población de Xirive-
lla, es la llegada del metro. Lo he peleado día y noche hasta conseguir un 
compromiso histórico, que la Generalitat incluya el metro a Xirivella, Al-
daia y Alaquàs en su Plan de Movilidad Metropolitana. Nadie nos podrá 
privar ya del derecho a una mejor movilidad, reforzada con una nueva 
pasarela ciclopeatonal que unirá ambos lados del río, la modernización 
de la C3, la llegada del metroTRAM y la implantación de un carril Bus-
VAO en el puente de la Avenida del Cid. Xirivella lleva muchas décadas 
sufriendo una movilidad deficiente y es justo que se pongan soluciones.

Otro gran proyecto que deseo encauzar en esta legislatura es la mejora 
de la accesibilidad peatonal en todo el municipio. Hemos elaborado un 
Plan Integral que nos permitirá acometer por fases los rebajes de aceras 
y cruces. Empezaremos en los próximos meses y seguiremos actuando 
durante la próxima legislatura.

Y, por último, quiero impulsar un nuevo Plan General Urbano que per-
mita definir la Xirivella del futuro. Las soluciones de movilidad que lle-
garán en los próximos años, y particularmente el metro, harán de nues-
tra ciudad uno de los espacios de referencia en el área metropolitana. 
Hay que preparar el terreno para encajar todas las mejoras urbanas e 
inversiones que esperamos de ahora en adelante.

¿Cómo se imagina su municipio en un futuro 
y cual es su hoja de ruta?
Me imagino una ciudad moderna e impecablemente conectada. Una 
ciudad amable y apetecible para vivir, con todos los servicios. Con el 
nuevo plan general quiero impulsar barrios que se transforman en es-
pacios amplios y sostenibles. Y quiero una mayor presencia de zonas 
verdes. Xirivella, castigada por el desarrollismo feroz y mal calculado de 
los últimos años del franquismo, tiene un potencial enorme. Hay que 
saber sacarlo a flote.

¿Se volverá a presentar a las elecciones?
Sí. Siento que mi proyecto está recién empezado. Soy persona de no es-
tarse quieta, de intentarlo todo y pelearlo todo. Además, cuento con un 
equipo fabuloso. Seré candidato de nuevo con todo el honor y la ilusión 
de seguir sirviendo a Xirivella.

¿Le preocupa la posible entrada de Vox en los Ayuntamientos?
No me preocupa que ningún partido obtenga representación institu-
cional si ese es el deseo de la ciudadanía. Me preocuparé si alguien in-
cumple las reglas de convivencia asentadas en Xirivella. Hay discursos 
peligrosos que no acaban de encajar con la realidad social del siglo XXI.

XIRIVELLA

“Ens hem proposat 
posar en valor 
la Fàbrica de 

la Seda”
JAVIER PUCHOL, ALCALDE DE VINALESA

Quin balanç fa de la legislatura marcada per la Covid?
Una legislatura marcada per la interrupció del covid-19 que ha exigit 
canvis estructurals mai abans coneguts i que s’han d’implantar de la nit 
al matí. Hem patit però sembla que aconseguim superar la situació que 
marcarà un abans i un després en la forma de gestió local i autonòmica.

Quins projectes li agradaria deixar canalitzats
abans d’acabar la legislatura?
Vinalesa disposa d’una joia del segle XVIII que és la Fàbrica de la Seda. 
Ens hem proposat posar en valor aquest patrimoni, hem urbanitzat el 
pati de la fàbrica, un espai de més de 4.000 m². Estem acabant d’ampliar 
i urbanitzar el carrer de la Fàbrica, on es troba la façana principal de 
l’ajuntament, hem doblegat l’ample del carrer, i l’hem convertit per als 
vianants, guanyant espai per a les persones.

D’altra banda tenim en cartera un pla d’actuacions en el poliespor-
tiu municipal amb més dotacions per a fer esport i ampliant espais 
per a ús del públic. Recentment acaben de publicar les ajudes del pla 
d’inversions bianual de la Diputació de València i torne a aprofitar per 
a donar les gràcies a aquesta mena de projectes des de les institucions 
que permeten a poblacions com les nostres desenvolupar actuacions 
que d’una altra forma serien molt difícils de dur a terme.

Com s’imagina el seu municipi en un futur 
i com és el seu full de ruta?
Vinalesa és un poble amb una activitat increïble, disposa de moltes as-
sociacions esportives i culturals on qualsevol veí o veïna pot sumar-se a 
les seues activitats. Sobre estar prop de la gran ciutat mantenim l’esperit 
de “poble” amb les seues festes patronals que sempre són aprofitades 
per a posar en valor la convivència, fruit de la proximitat social entre 
les persones i fonamental en qualsevol mena de societat. No ho volem 
abandonar. Ho volem cuidar i acaronar.

Si parlem d’interconnexions amb l’entorn, estem connectats amb la 
gran ciutat mitjançant una línia de l’EMT de València. Estem en con-
verses amb la AMTV (Autoritat Transport Metropolità de València) per 
a millorar aquest servei. En aquest moment tenim la parada de bus als 
afores, i volem acostar-les dins de la població. També queden algunes 
actuacions que ampliaran el benestar dels veïns, com és la connexió 
amb Alfara del Patriarca mitjançant una via de ciclovianants. Aquest 
projecte, segons ens han comentat des de l’àrea de carreteres de la Di-
putació de València, es troba en fase d’expropiació d’uns terrenys afec-
tats, però que prompte estarà operativa.

Si parlem de futur, volem que continue sent un poble actiu, saludable, 
compromés amb el medi ambient, adaptat a les noves tecnologies, lliu-
re de violència de gènere, tolerant amb les persones i on predomine la 
bona convivència, factor principal per a tota sana societat, i sobretot 
preparat per als nous reptes que es presenten.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Després d’una legislatura marcada pel covid, que ha restat visibilitat 
als governs locals, he de dir que mantinc la mateixa il·lusió que quan 
em vaig presentar en les últimes eleccions. Ens queden molts projectes 
i idees per executar, s’acosten temps de nous reptes, tant socials com 
tecnològics, i crec que em trobe en posició d’afrontar-los. Estic a la dis-
posició del meu partit per al que es considere.

VINALESATAVERNES BLANQUES

“Volem que 
la nostra ciutadania 
tinga la neteja viària 

que mereix”
Mª CARMEN MARCO, ALCALDESSA DE TAVERNES BLANQUES

Com ha sigut la legislatura marcada per la Covid?
La legislatura de la COVID-19 ha sigut sens dubte la legislatura on 
les nostres vides es van paralitzar. Recorde el cap de setmana on 
es va declarar l’Estat d’Alarma i com una cosa que a simple vista 
no es pot veure s’havia convertit en un enemic a combatre. Vaig 
sentir por per la meua família i per la ciutadania del nostre mu-
nicipi. Ara, i vist des de la perspectiva que et dona aquesta època 
post pandèmica, ha sigut una carrera de resistència amb jornades 
maratonianes pegada al telèfon i amb l’administració en alerta en 
qualsevol moment.

L’any que resta fins a les eleccions quines iniciatives 
desenvoluparà en el municipi?
Ara toca encarar aquest any post pandèmic intentant executar 
el major nombre d’inversions possibles. Tenim dues fonts de fi-
nançament per a executar aquests projectes: el pla provincial 
d’inversions i el romanent de tresoreria. Volem escometre una ren-
tada de cara dels parcs i jardins del municipi, més enllà del mante-
niment habitual, per a renovar els seus espais i guanyar en qualitat 
urbana. D’altra banda, volem repintar tot el municipi, renovar tota 
la senyalística incloent la semafòrica i escometre el reasfaltat en els 
punts en els quals pitjor estat es troba la calçada.

I per a finalitzar, volem escometre la millora del contracte de ne-
teja viària que vencerà la seua duració de 10 anys en breu i que va 
realitzar el Partit Popular amb Arturo Ros com a alcalde. Aquest 
municipi ha acusat durant 10 anys d’una neteja deficient que no 
mereixen els nostres ciutadans en una de les herències que em vaig 
trobar en arribar a l’alcaldia. Després d’estudiar la seua rescissió i 
trobar-nos amb la possibilitat d’indemnitzacions milionàries que 
no podia afrontar aquesta administració, hem suplit les mancan-
ces amb el poc marge que ens ha donat aqueix contracte. Ara toca 
estudiar-ho, millorar-ho substancialment i licitar-ho perquè quan 
s’adjudique la nostra ciutadania tinga la neteja que mereixem.

Tot això ho executarem dins de les nostres pròpies competències, 
però continuarem treballant amb la Generalitat Valenciana per 
a començar les obres del nou col·legi que unificarà infantil i pri-
mària. Els nostres col·legis són genials, però és imperatiu tindre la 
visió que els nostres xicotets i xicotetes puguen gaudir d’un col·legi 
del segle XXI per a educar a la ciutadania del futur, la que ha de 
vindre, que ha d’avançar i fer progressar la nostra societat.

Som conscients del temps que ens ha deixat la pandèmia i que tots 
aquests projectes s’han hagut de veure posposats per la COVID-19, 
però ha tocat i toca donar l’extra per a poder finalitzar el major 
nombre possible de projectes en el poc temps que tenim.

Es tornarà a presentar a les eleccions?
Sí, considere que part del meu projecte per al qual em van triar 
els meus veïns i veïnes no està desenvolupat a causa de la paràlisi 
pandèmica. He de tirar en davant allò que considere capital, d’una 
banda són els projectes que abans he esmentat, sent exemple la 
finalització del nou col·legi o del contracte de neteja; i per una altra 
banda he de desenvolupar i millorar el projecte que portàvem en 
el nostre programa electoral de cara al fet que en 2023 siguem la 
candidatura que portarà a Tavernes Blanques cap al futur.

BALANÇ A UN ANY DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
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SOTERRAMENT DE LES VIES JA!

Alfafar reclama a Adif y  Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana el soterramiento de las 

vías que parten en el  municipio

Firmemos la petición ciudadana y hagamos 
fuerza para lograr que se sotierren las vías 

del tren
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Els gimnastes de Quart de 
Poblet acaparen trofeus

Els gimnastes de Quart de Poblet 
Arnau González Casañ i Carles Gon-
zalez Casañ s’han proclamat campió 
i subcampió en la categoria Sènior 
Base després de la seua participació 
en el Campionat d’Espanya de Gim-
nàstica Acrobàtica 2022. Tots dos van 
competir en la modalitat de parelles: 
Arnau acompanyat de Daniel Cué-
llar i Carles de Carmen Marín. Tots 
ells pertanyents al Club Dinamic.   
  En aquesta competició, que va tin-
dre lloc en el Pavelló Sant Pau a Se-
villa, es van donar cita prop de 800 
esportistes procedents de comu-
nitats autònomes com Andalusia, 
Canàries, Madrid , Galícia i València 
que van competir pel títol nacional 
de gimnàstica acrobàtica.   
   A nivell autonòmic, es va dispu-
tar a Sueca el Trofeu Federació de 
Gimnàstica Rítmica de la Comunitat 
València de conjunts on el Club de 
Gimnàstica Quart de Poblet va par-

ticipar amb un total de 8 equips i 36 
gimnastes, obtenint uns excel·lents 
resultats en una competició de gran 
nivell i participació. En categoria ale-
vins d’absolut el conjunt format per 
Carla, Inés, Ainhoa, Ruth, Alba i Aita-
na van aconseguir la primera posició 
en el podi proclamant-se campiones 
autonòmiques.    
  També, com a segones classificades 
cal destacar al conjunt infantil de 
nivell nacional base format per les 
gimnastes Nerea, Irene, Sofía, Ana i 
Ángela. Per part seua, els conjunts a 
nivell federació també van pujar al 
podi aconseguint la segona classi-
ficació el juvenil i la tercera classifi-
cació el conjunt infantil. Finalment, 
la resta de conjunts van obtindre la 
quarta i cinquena posició.   
Per part seua. Alexis Cardo Segarra 
ha quedat campió d’Espanya en la 
categoria masculina benjamí abso-
luta.

Gimnastes de Quart

Mislata entrega 6.000 entrades per a la 
Copa Davis gràcies al reciclatge de vidre

Mislata ha participat en 
una campanya de fo-
ment del reciclatge lliga-

da a la celebració de la Copa Davis 
de tennis, que tindrà lloc a la Font 
de Sant Lluís de València del 13 al 
18 de setembre. 
  El veïnat ha pogut aconseguir 
una entrada doble per a aquest es-
deveniment esportiu portant tres 
envasos de vidre als contenidors 
amb forma de pilota de tennis que 
han estat instal·lats a la ciutat en-
tre el 12 i el 15 de juliol.
  L’alcalde, Carlos Fernández Biel-
sa, acompanyat de la regidora de 
Medi Ambient, Mercedes Caba-
llero, i el director general de Ne-
masa, Fernando Díaz, han acudit 
a un dels punts de recollida per a 
conéixer els aspectes i el balanç de 
la iniciativa que permetrà a veïns i 

veïnes de Mislata gaudir d’aquest 
important torneig.  Per a l’alcalde, 
Carlos F. Bielsa, “és important 
que una competició amb tanta 
projecció mundial incloga aques-
tos objectius de conscienciació 
per a protegir el nostre planeta”. 
“Aquesta iniciativa reforça, encara 
més, les mesures de sostenibilitat 
que també portem avant des de 
l’Ajuntament”, afirma Bielsa.
  La campanya d’Ecovidrio que 
porta com a lema ‘Un colp guan-
yador pel reciclatge de vidre’, i que 
ha comptat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Mislata i Ne-
masa, regala milers dentrades en-
tre tres localitats valencianes, una 
d’elles la de Mislata. L’organització 
ha reconegut l’èxit de la campanya 
a la nostra ciutat i calcula que du-
rant aquestos quatre dies s’han re-
ciclat més de 5000 quilos de vidre i 

repartit prop de 6000 entrades per 
a la Copa Davis.

Make  it Green
El programa Make  it Green 
d’Ecovidrio inclou mesures sos-
tenibles que s’aplicaran durant el 
torneig com serà donar-los una 
segona vida a les pilotes utilitza-
des, la reducció de paper per als 
tiquets i entrades, separació selec-
tiva de residus, servei d’àpats de 
quilòmetre zero, ús de materials 
reciclats o biodegradables, entre 
altres. Des d’Ecovidrio, en parau-
les del tècnic de gerència a la Co-
munitat Valenciana, Manuel Sala, 
agraeixen “la rebuda que ha tingut 
la campanya pel veïnat de Mislata 
perquè s’observa l’interés que te-
nen pel tennis, que està molt bé, 
però sobretot pel reciclatge de vi-
dre”.

Redacció

Manises ix al carrer en la 
celebració de la festa de la 
ceràmica més internacional
Manises ha celebrat la Festa de la 
ceràmica més internacional -amb 
la participació d’artesans d’altres 
ciutats creatives de la Unesco-, 
durant la qual han tingut lloc gran 
quantitat d’activitats. El públic ha 
omplit els carrers durant els dos 
dies i ha participat en les activitats 
dels tallers, els concursos i els es-
pectacles.
  L’avinguda Blasco Ibáñez va ser 
l’escenari on els artesans van 
muntar els  tallers al carrer per 
mostrar el seu treball i fer partícips 
als manisers, maniseres i visitants 
de la importància del seu saber ar-

tesà. Modelat, socarrat, raku, torn, 
estampació, trencadís, joieria o es-
cultura en fang són algunes de les 
especialitats que s’han pogut veu-
re en directe.
 També han participat ceramistes 
de les ciutats de Barcelos (Portu-
gal) i Paducah (Estats Units) en la 
elaboració d’un mural participatiu 
dissenyat per l’artista Àngel Igual 
i que commemora el reconeixe-
ment de Manises com Ciutat Crea-
tiva de la Unesco en la modalitat 
d’Artesania i Arts Populars. Quan 
l’obra, una peça circular de més de 
12 metres quadrats de superfície, 
estiga finalitzada, s’instal·larà en 
un lloc públic de la ciutat.

Redacción

Els xiquets van participar 

La comissió de primàries de 
Compromís per Paiporta s’ha 
reunit per tal d’abordar el 

procés que regirà la tria de cap de 
llista a les eleccions municipals de 
2023. L’assemblea local del passat 
mes de maig va aprovar per una-
nimitat el document i la creació de 
la comissió de primàries que, des 
d’aleshores, està treballant en este 
sentit.
  Així, Compromís per Paiporta ha 
obert un termini de 10 dies per tal 
que les persones que vulguen enca-
pçalar la llista a l’alcaldia ho mani-
festen. En el cas que només es pre-
sentara una persona a encapçalar 
la candidatura, el col·lectiu local 
podrà ratificar-la. Per a la resta de la 
candidatura, el col·lectiu elaborarà 
una llista de consens de manera 
que aquesta siga paritària, és a dir, 
que alterne dones i homes a parts 
iguals, i en llocs equivalents.

Pep Val, candidat
L’actual portaveu del Grup Munici-
pal Compromís per Paiporta, tinent 
d’Alcaldia i regidor d’Hisenda i Ad-
ministració General, Pep Val, ha 

presentat la seua candidatura a este 
procés per encapçalar la llista mu-
nicipal per a les eleccions de 2023.
 Al postular-se com a candidat, 
Val ha destacat «la feina feta a 
l’Ajuntament de Paiporta al llarg 
dels últims 7 anys de govern, i 
abans, com a oposició». Per al re-
gidor paiportí, «ara més que mai, 
és el moment de donar un pas 
endavant per tal que Compromís 
puga seguir treballant per Paiporta, 
garantir la continuïtat de les políti-
ques d’esquerres i plantar-li cara a 
la corrupció de la dreta i la nostàl-
gia franquista de la ultradreta».

Compromís per Paiporta inicia 
el procés de primàries per a les 
eleccions municipals del 2023

Redacció

Durant la campanya s’han reciclat més de 5.000 quilos. En la imatge l’alcalde de Mislatan

La Junta de Govern Local ha apro-
vat el projecte per implantar els 
1.100 metres de carril bici que 
completarà la connexió de la xar-
xa ciclista de València amb la de 
Xirivella a través de l’avinguda del 
Cid. Este nou tram discorrerà per 
la via de servici entre l’avinguda 
de les Tres Creus i la fi del terme 
municipal, ja confrontant amb 
Xirivella. Així, el futur tram com-
pletarà tota la infraestructura ci-
clista de l’avinguda del Cid.  “Des 
de València estem treballant al 
màxim per portar la nostra xarxa 
ciclista fins a tots els extrems del 
nostre terme municipal, de cara al 
fet que, amb la participació de la 
resta d’administracions en l’àmbit 
que els correspon, qualsevol veí o 
veïna de l’àrea metropolitana puga 
desplaçar-se entre València i la 
resta de municipis amb bicicleta o 
vehicle de mobilitat personal, amb 
els avantatges que això suposa a 
nivell econòmic, de temps i salut”, 
ha apuntat el regidor de Mobilitat 
Sostenible, Giuseppe Grezzi.
  El nou eix ciclista, bidireccional, 
anirà situat en el sentit d’entrada 
a la ciutat per al trànsit motoritzat 
i discorrerà fonamentalment per la 
calçada”

XIRIVELLA
VALÈNCIA PORTARÀ EL 
CARRIL BICI DE L’AVINGUDA 
DEL CID FINS A XIRIVELLA

Pep Val
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AINHOA DE LA TORRE I PAOLA GARCÍA SÓN TRIADES FALLERES MAJORS DE 
CATARROJA 2023

Catarroja tria a les seues 
falleres majors per a l’exercici 

del 2023

Catarroja ja té Falleres Majors per al 2023

Catarroja ja té a les seues fa-
lleres majors per a l’exercici 
2023 després d’una setma-

na intensa en la qual el jurat ha 
acabat per decidir que la xiqueta 
Ainhoa de la Torre i la jove Paola 
García siguen les màximes repre-
sentants de la festa fallera l’any 
vinent. Ambdues van rebre la te-
lefonada que estaven esperant de 
la mà de l’alcalde, Jesús Monzó, i 
la vicealcaldessa, Lorena Silvent, 
en un acte que va ser transmés en 
directe pel canal de Youtube Mu-
nicipal.
  D’una banda, Ainhoa de la Torre 
ha sigut fallera major infantil de la 
comissió Filiberto Rodrigo des de 
l’exercici 2019/20, mantenint-se 
en el càrrec degut a les extraor-
dinàries circumstàncies arran de 
la pandèmia de la Covid19. Als 

seus 13 anys serà l’encarregada de 
prendre el testimoni d’Alba Herre-
ro que ha demostrat en els últims 
anys un gran treball i que per fi 
va poder gaudir del seu reinat en 
les falles de 2022. Per la seua part, 
Paola García de 20 anys pertany a 
la comissió del Mercat, la benjami-
na de les comissions de Catarroja. 
En aquest cas agafa el testimoni 
de Lara Rodrigo qui també ha des-
tacat aquests anys per la seua gran 
implicació en el món cultural i fes-
tiu del municipi.
  Per a l’ocasió, s’ha recuperat la 
tradicional telefonada a les falle-
res majors de Catarroja que no es 
realitzava des de fa més d’una dè-
cada. Un acte emocionant que co-
mençava el dijous amb la desfila-
da de les candidates i que concloïa 
amb la crida per part de les autori-

tats municipals. Tant Jesús Monzó 
i Lorena Silvent, així com el regi-
dor de Festes, Miquel Verdeguer, 
han coincidit en l’agraïment a les 
falleres majors 2022 per la seua 
enteresa i determinació en el qual 
ha sigut el reinat més difícil dels 
últims anys per les circumstàncies 
pandèmiques. Els tres han volgut 
també desitjar tota la sort del món 
a Ainhoa i Paola que recullen un 
gran llegat al costat de tota la seua 
cort d’honor.

Proclamació
El primer acte en el qual estrena-
ran el seu càrrec com a falleres 
majors de Catarroja serà en la 
proclamació fallera. Un esdeveni-
ment encara sense data marcada 
en el calendari però que se cele-
brarà el mes d’octubre.

L’Ajuntament de Catarro-
ja ha aprovat en Junta de 
Govern diverses interven-

cions encaminades a adaptar i 
millorar l’enllumenat públic en 
el municipi. 
  Aquesta intervenció recollirà 
algunes peticions realitzades 
per la ciutadania i transmeses 
des de diferents espais de parti-
cipació com el Consell Munici-
pal de la Infància i Adolescència. 
 D’igual manera, s’actuarà 
per a reparar algunes de les 
instal·lacions que presentaven 
desperfectes plantejant tota una 
sèrie de millores d’eficiència 
energètica.
“A Catarroja volem anar en el 
camí de l’autosuficiència i la re-
ducció de consum energètic tant 
pel vessant mediambiental com 
per l’econòmica i d’estalvi. 

Peticions veïnals
Alguna cosa que és compatible 
amb atendre les peticions veï-
nals com la que ens han trans-
més des del CMIA i que hem 
plasmat en aquest pla per a 
millorar l’enllumenat públic”, 
explica Jesús Monzó, alcalde de 
Catarroja. “Volem seguir, com 
fins ara, sent uns dels munici-
pis que menor despesa elèctrica 
municipal per càpita tenim (9,70 
€/hab.), així com consolidar-nos 
en instal·lació d’energia reno-
vable, on som la segona pobla-
ció de la Comunitat amb 365 
kW, segons dades de l’informe 
observatori Serà 2030”, explica 
Elisa Gimeno, regidora de Tran-
sició Ecològica de l’Ajuntament 
de Catarroja.

Port
Durant els pròxims mesos 
s’executaran diverses actua-
cions necessàries com la substi-
tució de cablejat i reposició del 
material furtat al Port de Carroja 
o el desplaçament dels punts de 
llum en el camí al Port per a fer-
lo més eficient. 
  En el municipi se substituirà 
fanals en la plaça els Furs i 
l’Avinguda Jaume I, així com un 
augment de les lluminàries en 
l’Avinguda Murcia, ronda Est i 
carrer José María Izquierdo.

Poliesportiu
En aquesta mateixa línia està 
previst també la incorporació 
de fanals en el Camí dels Corre-
gudes, carrer Pelayo i parc dels 
Barraques així com la substitu-
ció de lluminàries en el Polies-
portiu. 
 En tasques de millora 
d’il·luminació s’actuarà en Camí 
Real, avinguda Rambleta, avin-
guda. Diputació i Ramón y Cajal, 
entre altres de manera aïllada en 
la resta del municipi.

Fanals solars
Finalment, s’actuarà en la posa-
da en marxa de fanals solars, que 
no tindran consum energètic i 
que tindran el manteniment in-
clòs, en el contracte de renova-
ció de les lluminàries. Aquestes 
s’instal·laran en els parcs canins 
del municipi que no compten 
amb punts de llum i que per la 
seua ubicació tenen complicada 
la instal·lació de cablejat. 
  Es tracta d’11 fanals que 
col·laboraren a millorar l’entorn 
i a augmentar la sostenibilitat.

Catarroja adapta i millora 
l’enllumenat públic

Redacció

AQUESTA INTERVENCIÓ RECULL ALGUNES PETICIONS 
DE LA CIUTADANIA A MÉS DE REPARAR ALGUNES 
INSTAL·LACIONS I FER-LES MÉS EFICIENTS
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LA PLAYA DE LA POBLA DE FARNALS: 
UNA JOYA TURISTICA QUE ABRAZA EL MEDITERRÁNEO DESDE LOS 70

 

Texto: Redacción        Fotos:  Facebook La Pobla de Farnals Antigua, imágenes de vecinos

LA PLAYA DE LA POBLA DE FARNALS FUE UN REFERENTE EN LOS 70 DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y TURÍSTICAS Y, ADEMÁS DE ELLO, SE CONVIRTIÓ EN REFUGIO 
DE TRANQUILIDAD Y REMANSO PARA ARTISTAS DE TALLA NACIONAL. BRUNO LOMAS 

VIVIÓ MUCHOS AÑOS EN ESTE TROCITO DE MAR MEDITERRÁNEO Y, POCO A POCO, SUS 2 
KILÓMETROS DE PLAYA SE HAN CONVERTIDO, HOY POR HOY, EN UN AUTÉNTICO ENCLAVE 

PARA DISFRUTE DURANTE TODO EL AÑO, PERO SOBRE TODO PARA EL VERANO

años después se abrieran el conoci-
do Orly o posteriormente bares de 
renombre.

Existen planos de finales de los 
años 60 donde se puede apreciar el 
crecimiento de esta zona mediante 
posibles parcelaciones y se obser-
van las primeras construcciones  
importantes. Incluso tuvo lugar 
la construcción del Club Náutico 
(que pertenece a la Generalitat) y 
que fue todo un reclamo y un atrac-
tivo para los turistas. Esto sería 
sobre elinicio de los años 70…Así 

poco a poco se fue conformando lo 
que ahora es una playa familiar re-
pleta de planes y con bandera azul.

La playa de la Pobla de Farnals 
es un referente en la Comunidad 
Valenciana y aunque en invierno 
alberga unas 3.000 personas en 
verano este porcentaje se quintu-
plica pudieron a llegar a ser más 
de 15.000. Ahora está convertida 
en una playa familiar de turismo 
nacional donde el 60 % es de la 
Comunitat Valenciana y el resto de 
Madrid o turistas extranjeros.

Tirando de memoria se puede 
recordar entre sus lugares y a fi-
nales de los 70 y principios de los 
80 (entre la Pobla y el Puig) la fa-
mosa Bolera, o el cine de verano, 
así como aquellos festivales de la 
cancióndonde actuaron artistas 
de renombre; cabe destacar que 
el cantante Bruno Lomas eligió 
La Pobla en los años 70 para vivir 
allí  u otros artistas que la utiliza-
ron como refugio y tranquilidad, 
o ya más actuales fueron los con-
ciertos del Super Uno (de los 40 
Principales) que reunía jóvenes 

Si algo tiene de nostálgico la 
vida es recordar donde se 
pasaban las vacaciones cuan-

do se era joven. Ejemplo claro de 
esta nostalgia puede ser la playa 
de la Pobla de Farnals y es que si 
tiramos de historia muchos de los 
lectores de este artículo recorda-
rán una playa situada a apenas 12 
kilómetros de Valencia, con índole 
familiar, y con poco más de dos ki-
lómetros de extensión y al mismo 
tiempo mucho solar cerca de aque-
lla playa de los años 70. Pero si va-
mos incluso más allá en el tiempo 
la zona fue una zona húmeda con 
sus cultivos de arroz cercanos y no 
era una playa de arena sino más 
bien de piedra y de barro.

Aproximadamente desde Puçol se 
fueron construyendo espigones 
para ir poco a poco a hacer mon-
tones de arena. Pero allí sin saber-
lo se estaba fraguando un turismo 
nacional hoy por hoy muy buscado. 

Este litoral se ha ido transformando 
a través del tiempo y de los cambios 
en su PGOU y su forma peculiar de 
vida. En una de las casas vivían la 
familia Sales que transformaron su 
vivienda en un restaurante cono-
cido y reconocido como el Parasol 
y como referencia sirvió para que 

de historia

de toda la comarca en los 90.

Poco a poco se fueron realizando 
‘saraos’ que sirvieron de antesala 
para que se realizaran y constru-
yeran  más servicios  y más habi-
tabilidad hasta convertirse en lo 
que es hoy; una zona residencial 
turística con toda clase de servi-
cios: línea de autobuses, un im-
portantes tejido asociativo, una 
feria y un templo religioso, nue-
va proyección de accesos fáciles, 
farmacia, supermercados, gran 
abanico de servicios hosteleros, 
un paseo y su club náutico y una 
playa adaptada.
 
Desde 2014, aclaran fuentes mu-
nicipales, no se ha dejado de tra-
bajar el tema de los accesos a la 
playa. Ahora y gracias a este tipo 
de nuevas vías la Pobla es un há-
bitat de todo el año, no solo de ve-
raneo como pasaba antes. 

El boom inmobiliario de los 80 
también supuso para este trocito 
de mediterráneo un desarrollo sin 
control de crecimiento que ahora 
está más que adaptado y contro-
lado a nuestros días y a nuestra 
forma de vida; un paseo por allí es 
sinónimo de sol, agua, tranquili-
dad, paz y entretenimiento.

Playa Norte de La Pobla de Farnals límite con El Puig Restaurantes Parasol y Góndola, muy populares en la época

Complejo Orly y su zona de horchaterías El boom de la construcción fue en los años 70 Folleto de publicidad de venta de apartamentos
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La ciudad de Torrent volvió 
a ser protagonista en el pa-
norama deportivo nacional 

con la celebración del Campeo-
nato de España de Atletismo Sub-
20, que congregó a alrededor de 
600 atletas y 200 clubes de atletis-
mo de todo el territorio español 
en el complejo deportivo de Parc 
Central. Así, a lo largo del sábado 
y el domingo se sucedieron nu-
merosas pruebas en las diferentes 
disciplinas, que coronaron a los 
nuevos reyes y reinas del atletis-
mo sub-20, algunos de los cuales 
obtuvieron la marca mínima ne-
cesaria para representar a España 
en el próximo Campeonato del 

Mundo Sub-20 de Cali (Colom-
bia). 
  En este aspecto, Torrent estuvo 
representada por cuatro atletas 
del Club Atletismo Torrent, que 
mostraron un gran nivel y desem-
peño ante el público de su ciudad. 
Hugo Leveque obtuvo el séptimo 
puesto en salto de pértiga con 
una marca de 4’50 metros; mien-
tras que Claudia Rubio quedó en 
quinta posición en las pruebas 
de salto de longitud y triple sal-
to, con unas marcas de 5’57m y 
12’17m, respectivamente; por su 
parte, Sara Carbó disputó la prue-
ba de 100m vallas, logrando una 
marca de 15’37 segundos, que no 
fue suficiente para superar la pri-

mera ronda; Niklas Morales com-
pletó la participación torrentina 
con un tiempo de 14’66 segundos 
en la final de 110 metros vallas, 
colocándole en el séptimo lugar 
de la prueba. 
  La concejala de Deportes, Susi 
Ferrer, ha querido mostrar su 
agradecimiento a los voluntarios 
del Club Atletismo Torrent por “el 
enorme trabajo que han realiza-
do durante todo el fin de semana 
para que el campeonato sea un 
éxito”. La edil también ha queri-
do felicitar a los cuatro represen-
tantes del Club Atletismo Torrent 
“por ser un ejemplo de sacrificio, 
esfuerzo y dedicación para los to-
rrentinos y torrentinas”. 

EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PARC CENTRAL CONGREGÓ A ALREDEDOR DE 600 
ATLETAS Y 200 CLUBES DE ATLETISMO DE PRIMER NIVEL

Las promesas del deporte español se 
dan cita en el Campeonato de España de 
Atletismo Sub-20 celebrado en Torrent

Redacció

Ayuntamiento de Torrent

L’Hort de Trénor acoge una nueva edición 
del festival Jazz Panorama

L’Hort de Trénor acogerá del 
22 al 24 de julio, a partir de 
las 22h, una nueva edición 

del festival Jazz Panorama, que 
amenizará las noches de verano 
con las actuaciones de grandes 
figuras del jazz, ofreciendo al 
público una amplia variedad de 
estilos dentro del propio género. 
  Así, la inauguración del festival 
tendrá lugar el viernes 22 julio y 
estará a cargo de Ki Big Band, un 
nuevo proyecto en forma de or-
questa de jazz nacido en Valen-
cia y creado por y para la produc-
ción de música brasileña, bolero 
y otros ritmos latinos, el cual está 

integrado por solistas de recono-
cido prestigio en el panorama 
como Víctor Jiménez, Peter Co-
nolly, Paco Soler, Joan Codina, 
Albert Palau, Raúl García “Cho-
colate”, Manolo Díaz, Tony Mo-
lina, Joshua Whitley, Paul Evans 
o la cantante y trompetista Karol 
Campillo, entre otros grandes ar-
tistas. Además de contar con la 
dirección artística y musical del 
compositor Josevi Muñoz.
  La noche del sábado 23 de ju-
lio será el turno de Modern 
Standards Supergroup, una for-
mación cuyo repertorio lo con-
forman standards de jazz de 

grandes éxitos del pop actual. 
Este proyecto fue iniciado por el 
pianista, compositor y produc-
tor Niels Lan Doky, quien, junto 
a los músicos estadounidenses 
Randy Brecker, Billy Cobham y 
Linley Marthe, revivirá la vieja 
tradición de los standards del 
jazz.  
   El concierto de clausura llegará 
de la mano de Kiko Berenguer, 
uno de los más brillantes y ex-
presivos saxofonistas de su ge-
neración, con su proyecto Kiko 
Berenguer Freedom Experience, 
el cual reúne la música, en for-
mato sinfónico.

TENDRÁ LUGAR DEL 22 AL 24 DE JULIO

El endeudamiento público 
del Ayuntamiento de To-
rrent se situó en 28.234.426 

€ a fecha de 31 de diciembre de 
2021, dato que supone una re-
ducción de 3.001.181 € respecto al 
año 2020 y marca un descenso de 
más de un 9% en comparación a 
la anterior cifra. Así, desde el ejer-
cicio 2015, año en el que la deuda 
alcanzó los 60 millones de euros, 
la gestión del consistorio ha redu-
cido el endeudamiento hasta los 
28 millones, consiguiendo así un 
descenso de más del 50%. 
  En este aspecto, cada uno de es-
tos ejercicios siempre ha supues-

to una disminución en la com-
parativa anual, consolidando así 
una tendencia en la disminución 
de la deuda del municipio hasta 
situarla en 324.000 euros por mil 
habitantes, una cifra muy por de-
bajo de la deuda pública por mil 
habitantes en el conjunto de Es-
paña, que alcanza los 30,54 millo-
nes de euros.
  “La gestión de los últimos ejer-
cicios permitirá al equipo de 
gobierno afrontar nuevas opera-
ciones, como las incluidas en el 
Plan FICUS, que repercutirán en 
beneficios y mejoras directas para 
la ciudadanía”, explica el concejal 
de Gestión de Recursos, Andrés 
Campos. 

BALANCE DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS

Torrent reduce su deuda 
pública en más de 30 
millones de euros 

Redacció

El Consultorio Auxiliar Mon-
te Vedat de Torrent, situa-
do en la calle Font de Sant 

Lluís, amplía su capacidad asis-
tencial con seis nuevas consultas 
médicas y otra de enfermería, así 
como con nuevas contrataciones 
que reforzarán la plantilla del 
centro, permitiendo, así, ofrecer 
un mejor servicio a la ciudadanía 

y atender de manera más eficien-
te. 
  “La ampliación del Consultorio 
Auxiliar Monte Vedat es una gran 
noticia para los vecinos y vecinas 
de la zona, ya que verán reducidos 
los tiempos de espera y podrán 
disponer de una mejor atención 
por parte del personal del centro”, 
explica la concejala de Sanidad, 
Marina Olivares

El Centro Auxiliar Monte Vedat 
amplía su capacidad asistencial

Redacció

El alcalde de Torrent, Jesús Ros, visitó el centro

Deportistas de élite se dieron cita en Torrent

EL CENTRO DISPONE DE SEIS NUEVAS CONSULTAS 
MÉDICAS Y OTRA MÁS DE ENFERMERÍA
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Paterna posa fi a l’històric 
deute de 6,8 milions pendent 
de la Superguarderia

L’Ajuntament de Paterna posa 
fi a un altre dels deutes his-
tòrics que més han llastrat 

les arques municipals en aquests 
últims anys en liquidar l’últim 
pagament pendent del deute de 
6,8 milions d’euros generada pel 
govern del PP per a la construcció 
de la Fundació Centre d’Innovació 
per a la Infància de la Comunitat 
Valenciana (FCIICV), instal·lació 
més coneguda com “Superguar-
deria”.
  Així ho ha anunciat la Tinenta 
Alcalde de Presidència, Eva Pé-
rez, qui ha explicat que “ja s’ha 
autoritzat l’operació per a pagar 
a l’Institut Valencià de Finances 
(IVF), l’últim dels creditors, el deu-
te contret amb aquest organisme i 
que ascendeix a 2.996.291 euros 

després d’aconseguir negociar 
amb aquesta entitat la condonació 
de 611.530 euros corresponents als 
interessos de demora”.
  Eva Pérez ha lamentat que “el pro-
jecte estrela del PP s’haja convertit 
en el deute estrela de l’Ajuntament 
de Paterna” al mateix temps que 
ha recordat que “s’ha hagut de fer 
una gran obra d’enginyeria finan-
cera per a liquidar i extingir els 6,8 
milions d’euros de deute total con-
tret pel PP en préstecs i hipoteques 
per a aquesta instal·lació que va 
tancar als pocs mesos de posar-se 
en funcionament”.
  En aquest sentit, Pérez també ha 
subratllat que “d’aqueixos 6,8 mi-
lions d’euros de deute, l’Executiu 
socialista ha aconseguit reduir-la 
en més d’1 milió d’euros amb els 
diferents creditors”.

Redacció

Rècord històric de sol·licituds per a 
participar en La Cordà de Paterna

409 ASPIRANTS S’HAN TRIAT PER SORTEIG A 366 PARTICIPANTS I ASSIGNAT EN 
56 LLOCS

La Cordá de Paterna 2022 
ha batut enguany rècord 
d’inscripcions amb 409 aspi-

rants a participar en ella el pròxim 
28 d’agost.
  Així ho ha revelat hui la regidora 
de Turisme, Cultura i Foc, Teresa 
Espinosa després del sorteig ce-
lebrat per a assignar els números 
dels 366 participants i el seu repar-
timent en 56 llocs.
  Els 43 tiradors/as que no han si-
gut seleccionats/as i, per tant, no 

podran entrar en la Cordà que se 
celebrarà enguany el diumenge, 
28 d’agost tenen plaça per a entrar 
en el Bouet, la tirada que es duu a 
terme en el cohetòdrom el dia an-
terior a la Cordà a més de tindre 
assegurada la seua participació 
en la Cordà 2023, sempre que el 
sol·liciten, tal com s’ha acordat en 
el Consell Sectorial de la Cordà.
  Teresa Espinosa ha destacat que 
“aquesta elevada demanda per a 
participar en la Cordà demostra 
aquesta especial relació que els 

paterners i paterneres tenim amb 
el foc i és el resultat d’aquesta gran 
tradició que passa de pares/mares 
a fills/es”.

Títol CRE
La regidora ha precisat que cada 
vegada són més els veïns i veïnes 
que es presenten per a obtindre 
el títol CRE, obligatori per a poder 
participar en la Cordà i també és 
cada vegada major el nombre de 
xiquets i xiquetes que es preparen 
en la Escoleta del Foc.

Redacció

Paterna intensifica a l’estiu els 
tractaments per al control de plagues

L’Ajuntament de Paterna, a 
través de l’empresa mixta 
Aigües de Paterna, intensi-

fica en aquests mesos d’estiu la 
campanya de neteja i control de 
plagues en tot el municipi, amb 
especial incidència en la xarxa 
de clavegueram i a les plagues de 
paneroles, més propenses a repro-
duir-se a causa de les altes tempe-
ratures i a la humitat.
  Amb l’objectiu d’incrementar al 
màxim la salubritat de l’espai pú-
blic del municipi, s’està emprant 
l’última tecnologia per a determi-
nar les zones més problemàtiques 
i s’estan utilitzant els productes 
més efectius del mercat.
  En aquest sentit, la Tinenta Alcal-
de de Seguretat, Mobilitat i Tran-
sició Ecològica, Núria Campos ha 
explicat que “els tractaments que 
s’estan duent a terme permeten 
eliminar les colònies senceres 
de paneroles” al mateix temps 
que ha precisat que “és habitual 

que en els períodes inicials en 
els quals s’efectuen aquests trac-
taments es produïsquen albira-
ments d’aquests insectes de ma-
nera ocasional, però moriran en 
poc temps, els resulta impossible 
reproduir-se i en cap cas podran 
colonitzar nous emplaçaments”.
  Així mateix, Campos també ha 
assenyalat que, durant tot l’any, el 
consistori realitza tractaments de 
desinfecció, desinsectació i des-
ratització de manera trimestral en 
tots els barris, divideix en 16 zones 
el municipi per a facilitar les tas-
ques de desinfecció, desinsectació 
i desratització i senyalitza les àrees 
on ja s’han acabat els treballs, amb 
indicació del moment de l’any en 
què s’han realitzat mitjançant un 
sistema de colors.

Inspeccions
A més, i de manera complemen-
tària a aquestes actuacions per al 
control de plagues de rates i pane-
roles, també es duu a terme la ins-
pecció d’esquers i portaesquers de 

parcs i jardins, així com la revisió 
i tractament d’embornals per al 
control del mosquit tigre.

Redacción

EL GOVERN HA ACONSEGUIT UN ACORD AMB L’IVF 
PEL QUAL ES CONDONEN ELS INTERESSOS, AMB 
AQUESTA NEGOCIACIÓ S’ACONSEGUEIX UN ESTALVI 
PER A LES ARQUES MUNICIPALS DE 611.530 EUROS

EL CONSISTORI, QUE REALITZA DURANT TOT L’ANY TREBALLS DE DESINFECCIÓ, 
REFORÇA A L’ESTIU ELS TREBALLS DE CONTROL DE PLAGUES DE PANEROLES

Sorteig per a participar a la Cordà

Control de plagues a Paterna

Paterna inicia l’elaboració 
dels seus pressupostos 
municipals per al 2023

L’Ajuntament de Paterna ja 
està treballant en els pres-
supostos municipals per a 

2023. Amb la signatura de la pro-
visió que dona inici a la confecció 
dels comptes de l’any que ve per 
part de l’Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, Paterna torna a 
ser una de les primeres ciutats de 
la Comunitat a posar-se a elaborar 
tota la gestió econòmica i finance-
ra del pròxim exercici.
  Tal com ha destacat el regidor 
d’Hisenda, Roberto Usina “els 
nous pressupostos estan enfocats 
a ajudar a les famílies, adaptant-
los a la realitat dels temps actuals. 
Per això, ens centrarem en recol-
zar mesures que ajuden a pal·liar 
els efectes del període d’inflació 
en el qual ens trobem actualment, 
apostant fermament en beques i 

ajudes i mantenint un any més els 
tributs municipals congelats”.
  “L’eficaç gestió econòmica im-
pulsada per l’equip de govern so-
cialista durant aquests últims anys 
tan complicats ens ha permés 
convertir-nos, per tercer any con-
secutiu, a la ciutat amb major taxa 
d’activitat de la Comunitat: Amb 
un rècord històric de beques i 
d’inversió en la millora de la ciutat 
i una reducció del deute, superem 
ja en més d’un 7% la taxa d’afiliació 
i ocupació que existia en els mo-
ments previs a la pandèmia”,ha 
destacat Usina.
  En aquest sentit, el regidor també 
ha afirmat que “els pressupostos 
per a 2022 continuaran prioritzant 
la despesa social i les inversions en 
infraestructures i serveis públics 
per a continuar fent de Paterna 
una ciutat dinàmica, generadora 
d’ocupació i oportunitats”.

Redacció

Imatge de Paterna en dron
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El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, durante la presentación

ENTRE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS DESTACAN LAS AYUDAS DIRECTAS A 
AUTÓNOMOS, LOS DESCUENTOS DEL 50% EN LOS ABONOS DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL, LAS AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR O LA REDUCCIÓN DEL RECIBO DEL AGUA

Paterna readapta su Plan de 
Recuperación para ayudar a 
familias, empresas y autónomos

El Ayuntamiento de Paterna 
ha actualizado el Plan de Re-
cuperación Económica de 

Paterna (PREP) para adaptarlo al 
contexto socio-económico actual y 
seguir ayudando a las familias pa-
terneras a mitigar los efectos de la 
inflación y situando a la ciudad en 
los principales puestos de creci-

miento económico.
  Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
quien ha explicado que “se trata de 
ir un paso por delante y adoptar una 
política económica municipal fuerte 
y avanzada con medidas encamina-
das a favorecer la creación de em-
pleo, el ahorro y la eficiencia ener-
gética, la rebaja de los costes de las 

actividades de nuestros autónomos 
y pymes así como la compensación 
de aquellos colectivos de población 
más vulnerables”.

Medidas
Entre las medidas que contempla el 
PREP 2022 destacan la creación de 
un paquete de ayudas directas a au-
tónomos/as y otro a las familias para 

la adquisición de material escolar 
así como actuaciones sobre tributos 
y tasas municipales flexibilizando y 
ampliando el calendario del contri-
buyente y reduciendo el recibo del 
agua con bonificaciones sobre la ta-
rifa medioambiental.  
  Para fomentar la movilidad soste-
nible y el transporte público, el Eje-
cutivo de Sagredo va a incrementar 

Redacción el servicio de transporte municipal a 
las áreas empresariales de Paterna, 
con nuevas líneas y mayor frecuen-
cia en horas punta, va a ofrecer des-
cuentos del 50% en los abonos del 
transporte municipal y va a ampliar 
las rutas ciclopeatonales. 
  Asimismo, para promover el aho-
rro y la eficiencia en el uso de la 
energía y los recursos, proponen la 
creación del Mercado del Agricultor, 
la creación de una Base de datos de 
proveedores locales para dinamizar 
la actividad económica local o la 
creación de la Oficina Verde, dirigi-
da a autónomos, micropymes y ciu-
dadanía en general para concienciar 
y fomentar el ahorro y reducir el 
coste de la factura eléctrica. Asimis-
mo, también se incluye la puesta en 
marcha de la Oficina de Transfor-
mación Comunitaria, orientada al 
asesoramiento y apoyo técnico en 
el proceso de transición energética 
y creación de comunidades energé-
ticas locales para conseguir una re-
baja en los costes de combustibles y 
suministros energéticos. 
   A este respecto, el plan también 
contempla la sustitución de las lu-
minarias de todo el alumbrado pú-
blico de la ciudad por tecnología 
Led y la instalación de placas solares 
en centros escolares públicos y edi-
ficios municipales. 
Entre las medidas corto y medio 
plazo planteadas también figura la 
puesta en marcha de una Platafor-
ma colaborativa de Simbiosis Indus-
trial que permitirá la implantación 
de sistemas de comercialización y 
cooperación de proveedores y clien-
tes, la adquisición de un edificio en 
el casco urbano destinado a forma-
ción y empleo y el fomento de la 
digitalización de los profesionales y 
micropymes locales mediante la po-
tenciación de la Oficina de Transfor-
po de gobierno socialista durante 
estos últimos años, sobre todo 
durante la pandemia, Paterna se 
sitúa por tercer año consecutivo 
como la ciudad con mayor tasa de 
actividad económica de la Comu-
nitat y con este Plan se pretende 
que la ciudad siga siendo uno de 
los principales motores económi-
cos de la Comunitat.
  Por último, el primer edil ha re-
cordado que el Plan, creado en 
2020 con motivo de la crisis sani-
taria y económica de la Covid-19, 
está concebido como un instru-
mento que define la hoja de ruta y 
líneas de actuación excepcionales 
del Ejecutivo socialista ante situa-
ciones excepcionales.
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L’Ajuntament de La Pobla 
de Farnals ha començat les 
obres de creació d’una àrea 

per a caravanes, autocaravanes i 
campers en un espai de l’avinguda 
Rei Don Jaume, en el nucli de la 
platja. Es tracta de la proposta que 
va resultar guanyadora en el pro-
cés d’inversions participatives del 
passat any, amb 440 punts, per a 
la qual es contempla una inversió 
màxima de 32.000 euros.
  Per al disseny de l’àrea, l’equip 
tècnic de l’Ajuntament va mantenir 
diverses reunions amb els promo-

tors de la proposta per a ajustar-se 
el màxim possible a la seua idea. 
“El que es pretén és habilitar un 
espai i posar ordre a l’aparcament 
d’aquest tipus de vehicles, que ja 
es dona de forma il·legal al nostre 
poble, a més de promoure i fomen-
tar l’arribada de turisme”, explica el 
regidor de Participació Ciutada-
na, Sergio Cebrián. L’aparcament 
comptarà amb connexió a les ai-
gües residuals i aigua potable, i en 
ell es podrà romandre un màxim 
de 72 hores.
 “La idea és finalitzar l’obra com 
més prompte millor, perquè 

aquest nou espai alliberarà apar-
caments en primera línia, la qual 
cosa beneficiarà tant als nostres 
veïns i veïnes com als visitants que 
cada dia reben les nostres platges”, 
ha afirmat el regidor, qui també ha 
assegurat que l’aparcament serà 
“un important revulsiu per al teixit 
comercial i hostaler de La Pobla 
de Farnals, ja que es convertirà 
en referent en la costa valenciana 
i completarà l’atractiu del nostre 
poble cap a un perfil de viatger, 
tant nacional com internacional, 
que valora la platja i el contacte di-
recte amb l’entorn”.

EL PROJECTE VA SER EL GUANYADOR EN LES INVERSIONS 
PARTICIPATIVES DEL 2021 PER AL NUCLI DE LA PLATJA

La Pobla de Farnals inicia les obres 
de l’àrea per a caravanes

Redacció

Un any més, la regidoria 
de Benestar Social de 
l’Ajuntament de La Po-

bla de Farnals ha organitzat una 
oferta de classes esportives gra-
tuïtes durant els mesos de juliol 
i agost per a totes les persones 
que hi vullguen participar. “Vo-
lem viure un estiu actiu i salu-
dable, perquè mai hem de deixar 

de cuidar el nostre cos i practi-
car esport, i si és junt als amics 
i amigues i sense eixir del poble 
molt millor”, ha assegurat la re-
gidora de l’àrea, Maria Carmen 
Benlloch. 
  Així, la Platja Nord acollirà clas-
ses de gimnàstica els dilluns, di-
mecres i divendres de 8 a 9 ho-
res, mentre que els dimarts i els 

Este mes l’Ajuntament de La Po-
bla de Farnals han impulsat una 
iniciativa que busca sensibilitzar 
i conscienciar sobre la necessitat 
de trencar resistències i viure en 
un municipi on totes les persones 
tinguem les mateixes oportunitats.
  El sol apegalós, les motxilles de la 
llar o el sostre de vidre representen 
la realitat que moltes dones viuen, 
i que amb l’esforç de tot el veïnat 
podem superar dia a dia.

LA POBLA DE FARNALS
GYMKANA PER LA IGUALTAT A 
LA POBLA DE FARNALS 

La Pobla de Farnals ofereix 
activitats esportives gratuïtes 
durant els mesos d’estiu

Obres a la platja

La Plaça Corts Valencianes de 
La Pobla de Farnals tornarà a ser 
l’epicentre del comerç de proxi-
mitat del 20 al 24 de juliol, amb 
la celebració de la 10a edició de 
Firpobla, que pretén dinamitzar 
les compres en els establiments 
locals en un ambient festiu i cul-
tural. Setze stands oferiran una 
bona mostra de l’oferta comercial 
local, amb tèxtil, joieria, perru-
queria, forn, papereria i plantes, 
entre altres. “Serà un gran apara-
dor del nostre comerç, on els vi-
sitants podran conéixer tot el que 
La Pobla ofereix i on podran com-
prar d’una manera diferent i apro-
fitant interessants descomptes”, 
ha explicat la regidora de Comerç, 
Victoria Prieto.
   El dia 20, a la vesprada, tindrà 
lloc la inauguració, que comptarà 
amb l’actuació d’una batukada. 
Fins al dia 24 romandrà obert el 
recinte ferial, d’11 a 13:30 hores 
i de 18 a 24 hores. Als matins hi 
haurà jocs infantils i animació 
per a xiquets i xiquetes. També, 
durant la fira s’oferiran classes 
obertes de balls de saló i zumba. 
A més, el dijous dia 21 de juliol, a 
les 23 hores, en el mateix lloc se 
celebrarà el monòleg “Lo positivo 
de fracasar en el amor”, de  Pablo 
Piñeiro. Finalment, el diumenge 
24 de juliol, a les 20 hores, els més 
menuts i menudes disfrutaran del 
teatre de titelles “Godofredo y la 
aventura submarina”.
  “Serà una autèntica festa per a 
celebrar l’associacionisme i la im-
portància del comerç local, que 
ha estat al nostre costat durant 
mesos molt complicats i que me-
reix tot el nostre suport i reconei-
xement”, ha expressat la regidora 
Victoria Prieto. “Convidem a tots 
els veïns, veïnes i visitants a parti-
cipar en aquesta 10a edició de Fir-
pobla, uns dies on ens aproparem 
a tota l’oferta de qualitat”.

FIRPOBLA SE CELEBRARÀ DEL 
20 AL 24 DE JULIOL

COMERÇ LOCAL

dijous estaran dedicats al ioga 
de 8 a 9:30 hores. Els dimecres 
de vesprada, de 20 a 21 hores, es 
podrà practicar ball en la Plaça 
Corts Valencianes.
  “Amb aquesta oferta esporti-
va gratuïta incidim en el nostre 
compromís d’impulsar accions 
que promoguen els hàbits sa-
ludables i la vida activa, a tra-

vés de classes de gran qualitat 
obertes a qualsevol persona que 
vullga participar”, ha assegurat 
la regidora de Benestar Social. 
“Animem a tots i totes a provar 
aquestes activitats, que estem 
segurs que seran del seu grat i 
els permetran gaudir d’un estiu 
més ple”, ha conclòs la regidora 
de l’àrea.
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L’Ajuntament de Massama-
grell ha celebrat en l’espai 
escènic el Centre Cultural 

Joan Fuster i Ortells, la XV Edició 
dels Premis Vila de Massamagrell. 
Unes distincions que reconeixen 
a persones, agrupacions, institu-
cions i mitjans de comunicació, 
per ser coneguts a Massamagrell o 
per portar el nom del municipi en 
gran. 
  La regidora de Cultura, Araceli 
Munera, ha sigut l’encarregada de 
presentar l’acte que ha començat a 
les set i mitja de la vesprada. Des-
prés d’explicar breument les dife-
rents categories que contemplen 
les distincions Vila de Massama-

grell, ha ressaltat que “dignifica al 
nostre municipi que totes aques-
tes persones siguen d’ací o afavo-
risquen a Massamagrell d’alguna 
manera”.
  A continuació, l’alcalde de Mas-
samagrell, Paco Gómez, ha pujat a 
l’escenari per a dirigir unes parau-
les i procedir al lliurament de les 
diverses distincions. “Amb aquests 
premis volem reconéixer el mèrit 
i la labor de totes aquestes perso-
nes”.
  El premi a una persona destacada 
per la seua trajectòria professional 
ha sigut entregat a l’esportista de 
Massamagrell, Sandra Gómez Pim-
pollo, campiona del món de pesca 
en 2021. 

  El premi a una associació o agru-
pació distingida per la seua labor 
social, en aquesta ocasió ha sigut 
per a la Congregació de les Ger-
manes Terciàries Caputxines de la 
Sagrada Família de Massamagrell, 
per la seua labor i treball des de fa 
molts anys.
  El premi a una institució que ha 
col·laborat en l’impuls i la transfor-
mació del poble, enguany ha sigut 
per a la Federació de Societats Mu-
sicals de la Comunitat Valenciana.
 I finalment, el premi a un mitjà 
de comunicació que ha contribuït 
a portar el nom de Massamagrell 
més enllà del nostre terme ha sigut 
per a la revista cultural Espai Ca-
rraixet.

XV Edició dels Premis Vila de Massamagrell 
Redacción

L’Ajuntament de Massama-
grell ha tornat a rebre, per 
segon any consecutiu, una 

subvenció de la Diputació de 
València per a premiar als co-
merços que fomenten l’ús de la 
llengua valenciana en els seus 
establiments.
  D’igual manera que a la prime-
ra edició, la subvenció premiarà 
aquells comerços locals que op-
ten per la utilització del valencià 
en la seua retolació, senyalitza-
ció interna, documentació ad-
ministrativa, marxandatge o en 
la comunicació a través de les 
seues xarxes socials.
  Amb aquesta subvenció rebu-
da, l’Ajuntament de Massama-
grell atorgarà els premis segons 
dos modalitats: la A i la B, ca-
dascuna d’elles amb un primer 
premi de 1.000 euros, un segon 
premi de 600 euros, i un tercer 
premi de 400 euros.
  L’alcalde de Massamagrell i re-
gidor de Comerç, Paco Gómez, 
comenta que aquests premis 
“valoren l’ús del valencià en 
el sector comercial i són molt 
bona iniciativa per a motivar a 
què els comerços que no ho fan, 
s’animen a comunicar en la llen-

gua valenciana”.

Rètols al valencià
L’any passat hi hagué alguns co-
merços que adaptaren els seus 
rètols al valencià per a poder 
participar, fent que la campanya 
complira el seu objectiu. 
  Per això, la regidora de Nor-
malització Lingüística de 
l’Ajuntament de Massamagrell, 
Araceli Munera, anima “a tots 
els comerciants i comerciantes 
a què tinguen rètols i material 
imprés en valencià per a la seua 
clientela, i a més puguen optar a 
aquests premis”.

Instància i bases
Els comerços podran presentar 
les sol·licituds fins al 26 d’aquest 
mes de juliol, la instància i les 
bases es troben disponibles en 
la pàgina web de l’Ajuntament 
de Massamagrell (https://www.
massamagrell.es/pagina/ii-pre-
mis-lus-del-valencia). 
  Per a més informació es pot 
contactar amb la Regidoria de 
Normalització Lingüística-Aviva 
Massamagrell, situada al Centre 
Cultural, presencialment o a tra-
vés del correu gnl@massama-
grell.es o el telèfon municipal 
673.22.88.09.

HI HA PREMIS DE 1.000, 600 I 400 EUROS PER 
ALS COMERÇOS GUANYADORS

Massamagrell convoca 
la segona edició dels 

premis a l’ús del 
valencià en el comerç 

local

Redacció

Masssama Jove

El divendres passat, 15 de ju-
liol, es va donar per finalitzat 
el Campus Jove de Massa-

magrell, una iniciativa dirigida a 
joves a partir de 13 anys amb ga-
nes de realitzar activitats de tota 
mena durant la primera quinzena 
de les seues vacances estivals. 
   Durant dues setmanes, les per-
sones que han format part del 
campus Jove de Massamagrell han 
gaudit de diferents activitats pen-
sades per a la seua edat com la fes-
ta de l’espuma, els tallers de grafiti, 

de cuina, de YouTube i de TikTok, 
i diverses excursions, entre elles, 
una al parc aquàtic Aquarama, en 
Benicassim. 
   Segons l’alcalde de la població de 
Massamagrell, Paco Gómez, “s’ha 
plantejat com una oportunitat 
d’oci per a aquells i aquelles joves 
que ja no tenen edat de participar 
en l’Escola d’Estiu i volen ocupar 
les seues estones lliures aprenent 
noves experiències”. 
  D’altra banda, la regidora de Jo-
ventut, Araceli Munera, ha con-
firmat que el campus “ha sigut un 

èxit total” i ha ressaltat que “el pro-
pi alumnat que ha participat ens 
ha donat les gràcies per organit-
zar-lo i ens ha felicitat per haver-li 
donat l’oportunitat de passar-ho 
tan bé”. 

Pla de Corresponsables
Pràcticament totes les activitats 
s’han concentrat en l’Espai Jove, i 
les 50 persones inscrites, han re-
alitzat el campus de forma total-
ment gratuïta gràcies a la subven-
ció del Pla Corresponsables del 
Ministeri d’Igualtat.

LA FESTA DE L’ESPUMA, ELS TALLERS DE CUINA I DE YOUTUBE, I L’EXCURSIÓ 
A AQUARAMA HAN SIGUT ALGUNES DE LES ACTIVITATS QUE HAN REALITZAT AL 
VOLTANT DE 50 JOVES 

Finalitza amb èxit el primer 
Campus Jove de Massamagrell

Redacció

L’alcalde de Massamagrell amb els premiats
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Gran acolliment d’Escènia en el 
seu XX aniversari
EL FESTIVAL DE FOIOS CONTINUA CONSOLIDANT-SE EN EL PANORAMA NACIONAL

Escènia, la Mostra de Teatre 
Emergent de Foios, ha cele-
brat el seu XX aniversari amb 

un extraordinari acolliment de pú-
blic.  “Les quatre obres en concurs 
han sigut molt valorades tant pel 
jurat com pel públic”, va ressaltar 
Juanjo Civera, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Foios, qui va 
assegurar que l’ordre en el qual han 
quedat ha sigut molt ajustat “a pe-
nes li han separat dècimes de pun-
tuació”.
   De les quatre finalistes, en pri-
mer lloc ha quedat ‘Hanle’ de Lea-
mok, una versió molt més lliure de 
l’Hamlet de William Shakespeare, i 
que ha sigut la destacada del jurat. 
En segon lloc, ‘Qué sabe nadie o 
les cançons de Penèlope’ de la Pe-
ydro, una representació en la qual 

s’explorarà la soledat, l’espera i les 
absències evocant la melodia com 
a bàlsam. En tercer lloc, ‘Hipocon-
driart’ de Triangle Teatre i en quart 
lloc, ‘Redes’ de Emovere Teatre, 
una proposta en la qual un ser des-
conegut, que prové d’un objecte no 
identificat, mostra el camí cap a “la 
veritat”.
  Destacar que la dotació econòmi-
ca que han rebut les companyies 
ha sigut de 4.000 € per al Primer 
Premi; 3.500 € per al Segon; el Ter-
cer Premi de 3.000 €; i el Quart Pre-
mi 2.500 €.
Aquest festival edició rere edició 
s’ha anat consolidant i s’ha anat 
convertint en un referent i tram-
polí per a les companyies de teatre 
emergents a nivell nacional.
  A més de gaudir de les obres fina-
listes, Escènia, ha comptat amb una 
programació més àmplia i de qua-

litat. FET (Foios Escola Teatre) va 
obrir la Mostra fent un recorregut 
pels últims muntatges realitzats. A 
continuació, el públic assistent va 
poder delectar-se amb la música de 
Raquel Roig i Neus Fontestad, que 
també van actuar en la clausura, i 
que van posar la guinda a Escènia 
juntament amb CIA Maduixa i la 
seua obra ‘Migrare’, un espectacle 
que mostra la lluita de quatre do-
nes fortes, valentes i, sobretot, res-
ilients.
 Com a mostra del valor que té 
Escènia per a la localitat de Foios, 
l’Ajuntament ha fet un pas més i 
ha elaborat un llibre recopilatori, 
similar al que es va realitzar en el 
desé aniversari, “un treball molt 
cuidat i molt ben escrit que mostra 
opinions i articles de professionals 
del món del teatre”, va destacar 
Juanjo Civera.

Laura López

Cloenda d’Escènia 

Meliana inicia la rehabilitació 
de l’edifici de serveis socials

L’Ajuntament de Meliana ha 
iniciat la rehabilitació del 
nou edifici municipal que 

allotjarà l’àrea de Serveis Socials, 
entre altres serveis. L’actuació es 
troba dins del programa Recons-
truïm Pobles de la Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Biocli-
màtica, que aporta una subvenció 
de 300.000 € per a la rehabilita-
ció, a més del cost de la redacció 
del projecte i de la direcció de les 

obres que ja va finançar en 2021. 
El cost total de la intervenció és 
de 457.181,27 € i està a càrrec de 
l’empresa SOGESER Facility Ser-
vices, SL. Per a l’alcalde i respon-
sable de l’àrea d’Urbanisme, Josep 
Riera: “per a l’Ajuntament és molt 
important poder comptar amb un 
nou edifici municipal per als ser-
veis administratius que, en aquest 
cas, puga donar resposta a les ne-
cessitats dels Serveis Socials mu-
nicipals”.

Redacció

Edidici Serveis Socials

Extracto sentencia 447 de fecha 28-12-2020
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 
DE VALENCIA
PROCEDIMIENTO 1294/2019
DEMANDANTE: BAR COLLADO S.L.
DEMANDADO: LOTELITO 2015 S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO:
 La demandante solicita la cesación del 
uso de la marca “LOTELITO” y “L” e 
indemnización de daños y perjuicios (en-
tre otros)

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
(..) Suerte diversa merece la pretensión 
de deducida de la actora respecto a la su-
puesta conducta infractora de la deman-
dada por el recurso de la utilización de 
los signos “BY” incrustados en una rueda 
dentada y “RINCONCITO” (…)
Septimo.- Situación radicalmente diver-
sa es la que concurre, sin embargo, en la 
confrontación entre los demás supuestos 
de signos en conflicto que se viene a de-
nunciar. Así:
- Las marcas tituladas por la demandada 
Portolito y Puertolito
-El recurso a la rueda dentada
(…) Y asimismo, no puede pretender la 
aquí actora tener el monopolio del recur-
so grafico a una rueda dentada para incor-
porar dentro de la misma, en este caso, 
una letra diversa, como es la letra “P”
(..) Por todo lo expuesto en los funda-
mentos de derecho anteriores, debe es-
timarse solo parcialmente la demanda 
rectora de las presentes actuaciones.

Vistos los preceptos citados, y demás en 
general, y pertinente aplicación al caso 
enjuiciado FALLO:

Que estimando como estimo parcialmen-
te la demanda promovida por BAR CO-
LLADO S.L. contra LOTELITO S.L. se 
efectúan los siguientes pronunciamien-
tos:

1.- Se declara, a todos los efectos proce-
dentes, que la demandada ha realizado 
actos de violación desde el 10 de Agosto 
de 2019 de las marcas “LOTELITO” y 
“L” titularidad de la demandante e ins-
critas como marca nacional, mediante la 
utilización en el local sito en Calle Virues 
nº 6 y calle de las Barcas nº 13, medios 
publicitarios y redes sociales.
2.- En su virtud, se condena a la parte de-
mandada a estar y pasar por la anterior 
declaración y en particular:
- Cesación inmediata, con prohibición 
de reiteración futura, de la utilización de 
las marcas mixtas “LOTELITO” Y “L”, 
titularidad de la demandante e inscritas 
como marca nacional (…)
- A la retirada de todos los elementos y 
publicidad de cualquier soporte en que 
conste las marcas indicadas LOTELITO 
y L
- A la destrucción de los productos y ele-
mentos identificativos con la marca mix-
ta LOTELITO y L, tales como rótulos, 
carteles publicitarios, anuncios, cartas o 
menus, tickets de venta y cualquier otro 
elemento o soporte
- A cesar en el uso del dominio web www.
lotelitovalencia.com y a proceder a la 
anulación de su registro
- A cesar en la denominación social LO-
TELITO 2015 S.L. debiendo proceder a 
su modificación por una nueva denomi-
nación social que no contenga el signo 
LOTELITO
- Se condena a la demandada al pago de 
600 euros diarios en concepto de indem-
nización coercitiva desde la firmeza de la 
Sentencia hasta que se produzca la cesa-
ción definitiva del uso de la marca
-A la publicación de la Sentencia, en ex-
tracto, en un diario de ámbito local de 
Valencia
3.- Todo ello sin efectuar especial pro-
nunciamiento en materia de costas proce-
sales causadas

Hanle ,obra guanyadora d’Escènia 2022 

Migrare de CIA Maduixa                                                                                      Actuació de Raquel Roig i Neus Fontestad
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Turisme entrega el distintiu que 
acredita a Puçol la condició de 
Municipi Turístic

LA COMUNITAT VALENCIANA COMPTA AMB 17 DESTINS AMB ESTE DISTINTIU 

El secretari autonòmic de Tu-
risme, Francesc Colomer, ha 
fet entrega a l’a lcaldessa de 

Puçol, Paz Carceller, del distintiu 
que acredita al destí la condició de 
‘Municipi Turístic de Singularitat’ 
de la Comunitat Valenciana.

    La Comunitat Valenciana compta 
amb 17 destins amb este distintiu 
concorde al nou Estatut de Muni-
cipi Turístic del Consell:  València, 
Gandia, Cullera, Puçol, Benicàs-
sim, Peñíscola, Alcalà de Xivert, 
Oropesa del Mar, Morella, Beni-
dorm, El Campello, Calp, Dénia, Fi-

nestrat, El Castell de Guadalest, Al-
tea y Santa Pola. El reconeixement 
ha sigut recollit per l’alcaldessa de 
Puçol, la regidora de Turisme i el 
tècnic encarregat del projecte.
 Colomer ha mostrat el seu respec-
te al destí i a la corporació muni-
cipal per superar totes les exigèn-
cies del nou Estatut del Municipi 
Turístic, al mateix temps que ha 
reconegut l’esforç del sector local 
per continuar avançant i superar 
l’amateurisme.
  Així mateix, Colomer ha recordat 
que per a obtindre este reconeixe-
ment cal tindre un Pla Estratègic de 

Turisme, fomentar valors com la 
sostenibilitat i apostar per la gover-
nança i la qualitat; a més ha incidit 
en què el destí deu posar l’accent 
en el qualitatiu, i no en comptar 
turistes.
  Durant l’acte s’ha projectat un ví-
deo promocional del municipi amb 
el qual es pretén reforçar el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destins 
de Puçol, una important subvenció 
a la qual opta el nostre municipi, 
amb la finalitat de convertir en pro-
ducte turístic un recurs natural de 
gran valor com és el Paratge Natu-
ral de la Costera.
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L’alcaldessa de Puçol recollint la distinció de Turisme

Programació d’Estiu 
Voramar a la platja de 
Puçol

Puçol presumix un any més d’una 
platja de bandera: des de finals 
de juny en la plaça Rosa dels 

Vents onegen tres banderes que reco-
neixen la qualitat de l’aigua, l’arena i els 
serveis: blau, Qualitur i Q de qualitat 
turística. A elles s’unix al juliol i agost 
Estiu Voramar amb una àmplia oferta 
gratuïta d’oci, esports, música, teatre, 
astronomia, gimnàstica, ioga, pilates, 
balls, préstec de bicicletes, biblioteca, 
naturalesa…
  Els serveis al ciutadà inclouen: soco-
rrisme, platja accessible i banderes so-
bre l’estat de la mar (tots els dies, d’11 
a 20 hores), Centre de Salut a la platja 
(tots els dies, de 8.30 a 14), Oficina de 
Turisme (dilluns a diumenge, de 10 a 
14, i dilluns a divendres de 17 a 20) i la 
Sala Blava (dimarts a divendres, de 17 
a 20).

Bici
Puçol Bici és la forma més còmoda de 
conéixer els voltants mentre fas esport, 
passejant amb bicicleta: la marjal dels 
Moros, la vereda Mangraners, el cas-
tell de Sagunt, el monestir del Puig, el 
paratge La Costera… Tu només has de 
presentar el teu DNI i deixar una fiança 
que et reintegren íntegra en retornar la 
bici en perfecte estat. Això sí, els me-
nors han d’anar acompanyats per un 
adult.
  Biblioplatja et convida a llegir: els 
llibres més refrescants de l’estiu en 
l’Oficina de Turisme, simplement amb 
el DNI o el teu carnet de la Xarxa de 
Biblioteques pots triar entre multitud 
de títols per a gaudir en l’arena o a casa.
  Naturalesa Voramar t’ajuda a promo-
cionar el respecte al nostre entorn per 
a totes les edats, a través de tallers en 
el passeig marítim els dies 3, 15 i 25 de 
juliol, i 5, 12 i 19 d’agost.
 Esport Voramar, una ajuda per a 
mantindre’t en forma en la qual tu 
només has de portar roba còmoda, la 
resta el trobaràs en la plaça Rosa dels 

Vents: pilates (dilluns, 9.30 hores), ioga 
(dimecres, 9.30), gimnàstica funcional 
(divendres, 9.30), bailoterapia (dilluns, 
dimecres i divendres, 20 hores) i balls 
llatins (dimarts i dijous, 20 hores).

Concurs
Concurs FotoNatura té obert el termini 
d’inscripció fins al 12 de juliol. Les 30 
fotos seleccionades es exhibiran a la 
Sala Blava fins al 28 d’agost, de dimarts 
a divendres (17 a 20 hores) i dissabtes, 
diumenges i festius (10 a 14). Encara 
és a temps d’agafar la càmera, im-
mortalitzar la naturalesa que t’envolta 
i enviar els teus originals a turismo@
pucol.es.
  Si t’agrada gaudir en família, dus 
obres de teatre de titelles, totes dues 
en la plaça Rosa dels Vents a les 19.30 
hores: Detectius del medi ambient (24 
de juliol) i Amadeo i el somni musical 
(31 de juliol).
  La nit astronòmica comptarà un estiu 
més amb una xarrada a la vesprada 
i l’observació amb telescopis a la nit, 
amb el suport d’Amadeo Aznar. Tot 
això el dissabte 6 d’agost.
  Travessant el blau és la prova espor-
tiva de l’estiu a la platja: nadar entre 
els espigons, un desafiament que pots 
seguir en directe el 6 d’agost a les 9 del 
matí des de la plaça Rosa dels Vents.
  Les festes de la Falla Camí la Mar in-
clouen este estiu una batucada i tardeo 
(13 agost), la festa infantil amb pallasso 
(14 agost), el sopar popular del 14 agost 
(amb inscripció prèvia, a un euro, a 
l’Ajuntament i l’Oficina de Turisme, 
des del 15 de juliol fins al 13 d’agost) i el 
tardeo de comiat (15 agost).
 També el 15 d’agost, gaudix la nit i el 
foc a partir de les 23.30 hores, amb el 
correfoc pel passeig marítim i la plaça 
Rosa dels Vents.
  Finalment, la música en directe comp-
ta amb ofertes per a tots els públics: el 
concert d’estiu de Santa Cecilia (29 de 
juliol) i el festival de rock del XXV ani-
versari de l’Ampli (20 d’agost), tots dos 
en la plaça Rosa dels Vents.
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EL PUIG

L’Ajuntament del Puig inicia 
els treballs per a constituir la 
III Edició del Consell Veïnal 

del Puig
  L’objetiu es garantir la participació 
ciutadana que és una de les pre-
misses que, des de l’Ajuntament 
del Puig, assolim fermament. 
  És per aquest motiu pel que 

L’AJUNTAMENT IMPULSA LA III 
EDICIÓ DEL CONSELL VEÏNAL 
DEL PUIG

anunciem l’impuls de la III Edi-
ció del Consell Veïnal del Puig, 
“una iniciativa que ens permetrà 
seguir avançant cap a noves for-
mes de participació, govern obert 
i transparència”, expliquen des de 
l’Ajuntament de la localitat del 
Puig.
  “A més a més, aquest projec-
te estarà dinamitzat per l’equip 
de professionals d’EQUÀLITAT, 
participació i igualtat, consulto-
ra social valenciana”ha explicat 
l’Ajuntament del Puig en un comu-
nicat.
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Port Saplaya ha celebrat les 
Festes de la Verge del Car-
men, una iniciativa gas-

tronòmica, esportiva, cultural 
i d’oci que s’ha dut a terme del 
15 al 17 de juliol en aquest nucli 
urbà d’Alboraia. La cita es pro-
dueix just una setmana després 
de les Festes Patronals del nucli 
tradicional, que durant deu dies 
han sigut l’epicentre de l’oci es-
tiuenc valencià.
   Una de les propostes més potents 
que ha preparat l’Ajuntament 
d’Alboraia ha sigut la celebració 
del Dia de l’Orxata, que compleix 
40 anys. D’aquesta manera, en 
col·laboració amb el Gremi de 
Horchateros Artesans i Fartons 
Polo, es va repartir el producte 
estrela del bressol de l’orxata i el 
dolç que l’acompanya entre els 
veïns, veïnes i turistes que es van 
acostar, amb la mateixa extraor-

dinària resposta positiva que dies 
abans va tindre el mateix reparti-
ment en l’Avinguda de l’Orxata.
   Una altra de les cites crucials ha 
sigut la Processó Marinera, un re-
flex únic de la tradició que utilitza 
els vaixells de la Marina de Port 
Saplaya com a part del recorre-
gut. Aquest entorn únic també ha 
sigut l’escenari de la IX edició del 
concurs de pintura a l’aire lliure 
‘Pinta al carrer’, que va donar curs 
al talent amb més de 80 partici-
pants.
   En matèria de cultura, a més, 
l’I Festival Guitarres Esteve Vi-
lla d’Alboraia va oferir el concert 
‘Guitarres del Mediterrani’, amb 
importants personalitats del sec-
tor com Toni Cotolí, així com 
l’Orquestra Límit va fer vibrar 
amb la seua música a les perso-
nes assistents durant la nit del 
dissabte. I per a xiquets, xiquetes 

i joves, es va disposar d’inflables i 
jocs gegants durant el divendres, 
de la jornada de portes obertes de 
la nova Escola de Tennis de Port 
Saplaya, olimpíades esportives i 
un mercat infantil durant el dis-
sabte i, a més, d’un concurs de 
paelles.

Turisme
Les Festes de la Verge del Car-
men formen part de l’atractiu 
turístic d’Alboraia, tal com recull 
la marca ‘Alboraia Turisme’ que 
s’emmarca dins del Pla Estratè-
gic de Turisme i el Pla de Desti-
nació Turística Intel·ligent. En 
aquest sentit, l’alcalde d’Alboraia, 
Miguel Chavarría, destaca que 
aquestes festes “suposen un punt 
d’entrada molt important per a 
conéixer el nucli urbà de Port Sa-
playa, que és un dels tresors únics 
a descobrir del nostre municipi”.

ORXATA I FARTONS GRATIS, CONCURS DE PAELLA, ACTIVITATS INFANTILS I 
ESPORTIVES I PROPOSTES CULTURALS HAN AMENITZAT EL CAP DE SETMANA 

D’ALBORAIA

Port Saplaya refresca l’estiu 
valencià amb les seues Festes de 

la Verge del Carmen

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i autoritats eclesiàstiques encapçalen la Processó Marinera de Port Saplaya

La Generalitat reforça el 
dispositiu del bany a Alboraia

La Generalitat Valenciana ha 
presentat la campanya ‘Plat-
ges Segures’, una iniciativa 

amb la qual pretén conscienciar a 
la ciutadania sobre els riscos de les 
zones de bany i que poden derivar 
en ofegaments que es poden evitar. 
Ho ha fet a través de la Conselleria 
de Justícia, Interior i Administració 
Pública que encapçala Gabriela Bra-
vo, en una trobada al qual han acu-
dit el Secretari Autonòmic de Turis-
me, Francesc Colomer; i l’alcalde 
d’Alboraia, Miguel Chavarría, entre 
altres personalitats polítiques.
  La campanya, que opera baix 
l’eslògan ‘No te estropees el verano. 
Queremos volver a verte’ està diri-
gida als joves i majors de 60 anys, 
els perfils més comuns de víctimes 
d’ofegaments. La principal nove-
tat d’enguany és que s’ha duplicat 
el nombre de municipis que par-
ticipen en l’experiència pilot amb 
drons de vigilància i salvament a 
les platges amb la finalitat de reduir 
al màxim el temps de resposta, tal 
com explica la consellera Bravo. En 
aquest sentit, Alboraia torna a par-
ticipar en aquesta iniciativa per se-
gon any consecutiu, després d’haver 
sigut un dels 10 municipis que va 
utilitzar aquesta tecnologia durant 
l’estiu passat amb gran èxit.
 D’aquesta manera, Alboraia comp-
tarà amb el dron del 112 durant la 
temporada de bany en Port Saplaya, 
un ús que s’estendrà a La Patacona si 
fora necessari gràcies a la seua gran 
velocitat. Aquesta nau no tripulada 
es caracteritza per portar diversos 
salvavides, que es llancen immedia-
tament per a mantindre a flotació a 

les possibles víctimes mentre arriba, 
en qüestió de segons, l’equip humà 
del Servei de Socorrisme i Salva-
ment Marítim.
  Una altra de les novetats de ‘Plat-
ges Segures’ és un visor cartogràfic 
de platges, elaborat en col·laboració 
amb l’Institut Cartogràfic de la Co-
munitat Valenciana, que inclou la 
localització de totes les platges va-
lencianes amb dades actualitzades 
sobre l’estat de la mar, el tipus de 
platja, els serveis de salvament i so-
corrisme dels quals es disposa o si 
compten amb postes sanitàries.

Alboraia segura
El dron del 112 s’uneix al dispositiu 
de seguretat que duu a terme la Po-
licia Local i l’Ajuntament d’Alboraia 
des del mes de maig passat i que 
s’estén fins a finals de setembre. 
Aquest operatiu inclou el dron 
Fényx-1, les patrulles de platja per 
la riba, l’adquisició de vehicles es-
pecialitzats per a l’arena com són 
els Quads i la iniciativa de polseres 
identificatives per a les persones 
menors d’edat, que se sumen al Ser-
vei de Socorrisme i Salvament Marí-
tim i a tota la cartelleria disponible 
en les mateixes platges de La Pata-
cona i Port Saplaya.
L’alcalde, Miguel Chavarría, coinci-
deix amb Gabriela Bravo a seguir les 
indicacions de les autoritats durant 
el bany, incloent-hi les banderes de 
colors disponibles tant en les postes 
sanitàries com en les cadires dels i 
les socorristes. Es tracta, en definiti-
va, “de gaudir de tots els tresors que 
ofereix Alboraia de manera respon-
sable per a poder continuar fent-ho 
durant tot l’estiu i en pròxims anys”, 
conclou el primer edil.
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Acte de presentació
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Després d’ajornar la cele-
bració de la festa a causa 
de la pandèmia de la CO-

VID-19, les Clavariesses de la Ver-
ge del Carme de 2020 han pogut 
organitzar les festes en honor a la 

patrona. La programació arranca-
va el 2 de juliol fins al 16 de juliol.
   Exposicions, processons, jocs in-
fantils, sopars populars o música 
en directe van ser algunes de les 
activitats que s’han anat desen-

LES FESTES VAN SER ORGANITZADES PER LES 
CLAVARIESSES 

Alcàsser va celebrar 
les Festes de la Verge 

del Carme

Sopar popular amb motiu de les Festes de la Verge del Carme 

Alcàsser celebra la Junta de 
Seguretat Local per a avaluar 
l’estat del municipi

L’Ajuntament d’Alcàsser ha 
celebrat la Junta de Segure-
tat Local per a avaluar l’estat 

del municipi en matèria de segu-
retat. A la reunió ha assistit tant 
l’alcaldessa de la localitat, Eva 
Zamora, com a representants de 
Subdelegació de Govern, Guàrdia 
Civil, Policia autonòmica i Policia 
Local.
  Durant la Junta de Seguretat no 
només s’ha establit l’operatiu per-
què les festes majors d’Alcàsser es 
desenvolupen sense incidents i 
amb totes les garanties de segure-
tat; sinó que, a més, s’ha posat en 
valor tant la instal·lació de càme-
res de vigilància en el municipi, 
que faciliten el treball dels cossos 

i forces de seguretat, com la incor-
poració del dron a la Policia Local 
d’Alcàsser.
  A més, com ha explicat Zamora, 
«s’ha felicitat pel bon treball realit-
zat a través de VioGen, ja que su-
posa un pas més en la lluita contra 
la violència masclista i ens dota de 
més recursos i informació a l’hora 
de protegir tant les víctimes, com 
als seus familiars».
  El novembre de 2020, 
l’Ajuntament d’Alcàsser es va ad-
herir al programa VioGen aug-
mentant, d’aquesta manera, la 
protecció i assistència a les dones 
i familiars víctimes de la violència 
de gènere, i millorant el seguiment 
i control integral de cadascun dels 
casos de violència masclista que 
es produïsquen al municipi.
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Reunió Junta de Seguretat

volupant aquests dies, i que han 
inundat el poble d’Alcàsser de 
festa. Com ha explicat l’alcaldessa 
de la localitat, Eva Zamora, «es 
nota que els veïns i veïnes tenien 
ganes de retrobar-se, de celebrar, 
però sense deixar de costat la 
prudència».
  La imatge de la Verge del Carme 
va recorrer els carrers del muni-
cipi fins al cementeri municipal, 
on va tindre lloc una missa per als 
difunts.
  La programació va continuar 
amb tres dies consecutius de tri-
du en honor a la Mare de Déu del 
Carme; l’ofrena de flors, encapça-
lada per la colla Guirigall i en la 
qual van participar els veïns i veï-
nes, societats culturals, confraries 
i entitats festives, tancant l’acte la 
Societat Musical Santa Cecília 
d’Alcàsser  o amb els concerts 
de la Coral Polifònica d’Alcàsser 
i el de la banda simfònica de la 
Societat Musical Santa Cecília 
d’Alcàsser.
  El dia gran de la festa va ser el 
dissabte, 16 de juliol, amb la 
cercavila per a recollir a les cla-
variesses, la missa solemne i el 
bombardeig de 21 salves d’honor; 
així com la solemne processó de 
la patrona, que començà a les 
21.00 h, el tret d’un castell de focs 
artificials en acabar i, finalment, 
l’Orquestra Twister que va posar 
el fermall d’or a les festes de la 
Verge del Carme.
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Massalfassar organitza 40 
actes per a celebrar les Festes 
Patronals 2022

L’Ajuntament de Massalfas-
sar ha preparat 40 actes per 
a celebrar, del 4 al 12 d’agost, 

les Festes Patronals, que recuperen 
d’esta manera la seua fisonomia 
completa, després de dos anys sen-
se algunes de les seues manifesta-
cions més emblemàtiques.
 Esport, música, processons, jocs 
i gastronomia són els ingredients 
del programa de Festes, pensat per 
a atendre les necessitats de tots els 
grups d’edat. Els matins queden 
reservats per als més menuts, que 
tindran fira infantil, festa de la es-
puma, mini disco, animació o la 
tradicional festa del melonet.Com 
a novetat enguany es farà un espec-
tacle de màgia el dia 12. També una 
degustació final del curs de cuina 
Massalfachef, impartit per l’ex con-
cursant del programa televisiu i 
veïna del poble, Esmeralda Marcos.
 Les vesprades estan reservades 
per a les activitats en família, amb 
espectacles com ‘Magincomio’, 

una mescla de música i humor, o 
els musicals ‘Pinocho, el musical’ i 
‘Dreams’. La marxa cicloturista pel 
terme municipal també serà una 
activitat dirigida als més menuts. 
Per als no tan menuts, hi haurà 
per primera vegada a Massalfassar 
la ‘Holi Experience’, i per a tots els 
veïns i veïnes, es recupera també la 
Cavalcada de Disfresses.

Espectacles
La Oxido tancarà una setmana de 
festes en la que també actuaran ‘La 
Senda’ i ‘Twister’, a més dels musi-
cals ‘La fuerza del destino’, tribut a 
Mecano, i ‘Con mucho gusto’, ho-
menatge a la gira de Víctor Manuel, 
Ana Belén i Joaquin Sabina. Com-
pleten la programació nocturna 
‘Gran Cabaret’, i ‘Valencia en la piel’ 
espectacles que combinen música, 
humor i màgia.
 Pel que fa a l’esport, la pilota obrirà 
les Festes amb una partida de pro-
fessionals en la que participen els 
jugadors locals Alvaro Gimeno, Javi 
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ES CELEBRARAN DEL 4 AL 12 D’AGOST I ES RECUPERA 
LA NIT DE PAELLES PER A TANCAR LA SETMANA DE 
FESTES, AMB L’ACTUACIÓ DE ‘LA ÓXIDO’

Sansó i Carlos Gil. Hi haurà també 
la tradicional marxa ciclista fins 
l’Oronet i una vesprada esportiva 
amb la participació dels equips 
locals de frontenis, pilota, tenis i 
bàsquet. Campionats de truc i fut-

bolí també formen part de la pro-
gramació.
  Els concerts de la Societat Musical 
Massalfassar i de l’Associació de 
Dolçainers i Tabaleters El Xarquet, 
també estan presents en un progra-

ma de festes que recupera també 
els sopars populars i la tradicional 
Nit de Paelles com a cloenda a unes 
Festes en honor a Sant Llorenç i 
que també veneren al Cristo de la 
Protecció. 

Imatges de les festes de Massalfassar

Imatges de les festes de Massalfassar

Festa de la’espuma

Meliana

La Pobla de 
Farnals

Massalfassar
Albuixech Alfara del Patriarca

Vinalesa

Bonrepòs i Mirambell
Almàssera

Tavernes Blanques

Emperador

Puçol

El Puig de
Santa Maria

Rafelbunyol
Massamagrell

Museros

Moncada

Albalat dels
Sorells

Foios

Alboraia

Rocafort

GodellaPaterna

Burjassot

Benetússer
Sedaví

Massanassa
Alfafar

València

Manises

Quart de 
Poblet

Mislata

XirivellaAldaia
Alaquàs

Picanya

Torrent

Picassent

Alcàsser Beniparrell

Silla

Albal Catarroja

Paiporta
Lloc Nou de la Corona

LA MILLOR INFORMACIÓ LA TROBARÀS SEMPRE EN

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

Tots els dies en
www.elmeridiano.es

i també en el nostre
periòdic gratuït imprés
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Les Festes Patronals de Mu-
seros començaran el pròxim 
30 de juliol amb la celebració 

del ‘txupinazo’ i el ball de disfres-
ses. De l’1 al 5 d’agost la població 
acollirà la seua XXII Setmana Tau-
rina, serà a partir del dia 6 quan 
començaran els actes en honor a 
Immaculada Concepció. També 
les festes presten especial atenció 

als més menuts de la població, el 
dia 8 serà el dia dels xiquets i xi-
quetes amb inflables aquàtics en 
la piscina municipal, l’Ofrena serà 
el 12 d’agost i la nit de les paelles 
el dia 13. El diumenge dia 14 serà 
el dia bou amb l’espectacular pu-
jada de caixons. El dia 15 serà el 
dia de la Mare de Déu amb la so-
lemne missa i processó i el dia 16 

d’agost se celebrarà Sant Roc, hi 
haurà missa, mascletà, processó i 
a la nit ball. 
  L’Ajuntament va tindre una re-
unió amb la Junta de Seguretat 
Local per a establir l’operatiu de 
festes. “Enguany s’han augmen-
tat els efectius per a controlar les 
zones dels actes festius”, explica 
l’alcaldessa, Cristina Civera.

El ‘txupinazo’ dona inici a les 
festes patronals a Museros

Comissió taurina 2020-2021-2022

Muserencs i muserenques, 
Després de dos anys plens de 
reptes, puc anunciar-vos que per 
fi podrem gaudir de les nostres 
festes per complet. Teníem la in-
certesa de quan podríem fer-ho, 
i finalment, aquest moment ha 
arribat. Enguany, comencem les 
activitats festives a finals del mes 
de juliol, amb la il·lusió intacta i 
més ganes que mai de gaudir dels 
nostres dies amb intensitat. 
  Com a alcaldessa de Museros, 
vos convide a participar en tots els 
actes que hem preparat per a les 

SALUDA pròximes setmanes. 
  Des de l’Ajuntament, hem treba-
llat per a confeccionar un progra-
ma a gust de tots i de totes, amb 
activitats de tot tipus i per a totes 
les edats. 
  Des d’ací, vull felicitar els mem-
bres de la Comissió Taurina, els 
Festers de Sant Roc i les Filles de 
Maria; perquè després de dos 
anys, podran gaudir dels seus dies 
com es mereixen, i com no, agrair 
també la constància que han tin-
gut i el treball que han fet durant 
els últims dos anys en adaptar-se 
a les circumstàncies que ens ha 
tocat viure. El meu agraïment per 
anticipat a la brigada, servei de 
neteja, policia local i seguretat. 
 Les festeres i els festers ja han fet 
el seu treball, ara ens correspon 
a nosaltres donar-li sentit. Obrim 
les portes del nostre poble i om-
plim-lo entre veïns, veïnes, fami-
liars i colles d’amics i amigues, per 
a gaudir en harmonia i germanor 
de les festes patronals en honor de 
la Mare de Déu i de sant Roc. 
 És moment d’eixir al carrer i com-
partir moments d’alegria i diver-
sió, però sempre des del respecte, 
la tolerància i saber estar. En nom 
de tota la corporació municipal, i 
en el meu propi, vos desitge que 
passeu unes bones festes. 

Una forta abraçada de la vostra al-
caldessa, 
Cristina Civera Balaguer

Filles de Maria

Festers de Sant Roc

Bustamante y Ana Guerra, 
estarán en las fiestas 
patronales de Burjassot

San Roque va a volver a visitar este 
año los barrios de Burjassot, la 
música va a inundar la Plaza del 

Ayuntamiento, el olor a pólvora va a ser 
protagonista varias noches y las activi-
dades para pequeños y mayores se van 
a multiplicar en el municipio entre el 3 
y el 16 de agosto. 
   Y, es que, Burjassot va a vivir sus fies-
tas patronales en honor a San Roque 
este verano con divertidas jornadas 
en las que no faltará la buena música 
de orquesta y las voces de dos de los 
cantantes más afamados del panora-
ma nacional, David Bustamante y Ana 
Guerra. 
  Los actos en honor a San Roque co-
menzarán el 3 de agosto con los tradi-
cionales traslados del santo que, hasta 
el martes 9 de agosto, recorrerá los ba-
rrios de Burjassot acompañado de la 
música de la Agrupación Musical Los 
Silos y siendo recibido por diferentes 
entidades festivas y por las 13 Comisio-
nes falleras del municipio.
  El miércoles 10 de agosto comenzarán 
las actividades festivas que van a tener 
su punto de encuentro en la Plaza del 
Ayuntamiento. Ese día, a las 18:00 ho-

ras habrá una fiesta infantil a cargo de 
la Clavaria de Sant Roc 2022, con repar-
to de horchata y fartones. Ya en horario 
de noche, a partir de las 23:30 horas, la 
Orquesta “Módena” será la encargada 
de poner el toque musical a la jornada.
   El jueves 11 de agosto a las 20:30 ho-
ras la Plaza del Ayuntamiento acogerá 
la degustación de bocatas de embu-
tido para dar paso, a las 23:30 horas, a 
la actuación de la Orquesta “La Metro”. 
Ambas actividades están patrocinadas 
Concejalía de Fiestas del Ayuntamien-
to de Burjassot. Plaza del Ayuntamien-
to.

Bustamante
El viernes 12 de agosto la música llega-
rá de manos de una de las voces más 
destacadas del panorama nacional: 
David Bustamante va a ofrecer un gran 
concierto en Burjassot a partir de las 
23:30 horas en una noche en la que, de 
seguro, todas las personas presentes 
en la Plaza del Ayuntamiento corearán 
sus éxitos más destacados. Antes del 
concierto, patrocinado también por el 
Ayuntamiento, sobre las 18:00 horas, la 
Clavaria de Sant 2022 ha programado 
actividades infantiles y, nuevamente, 

en reparto de reparto de horchata y 
fartones. 
  Con la llegada del fin de semana los 
actos festivos se van a multiplicar. El 
sábado 13 de agosto, a las 18:00 horas 
se podrán degustar las mejores tapas a 
precios populares en el “Quinto y Tapa” 
de la Clavaría que dará paso, a las doce 
de la noche, también en la Plaza del 
Ayuntamiento, al gran musical “Ope-
ración homenaje”, patrocinado por el 
Consistorio. 

Ermita de Sant Roc
La pólvora será la protagonista indis-
cutible del domingo 14 de agosto con 
la Bajada Infantil, el Concurso de Mas-
letàs nocturnas y la Coetà de la Penya 
El Coet. Contando con la colaboración 
de la citada entidad burjassotense a las 
20:00 horas tendrá lugar, antes de la 
Bajada y la Rodà Infantil, la bendición 
de las cañas en la Ermita de Sant Roc. 
Una vez bendecidas, a las 20:30 horas 
y por el recorrido habitual, tendrá lu-
gar la bajada infantil que, al llegar a la 
Plaza del Ayuntamiento, dará paso a la 
Rodà infantil. Tras la misma, todos los 
participantes continuarán hasta la Pa-
rroquia de San Miguel Arcángel.

  A las doce de la noche dará comienzo 
el Concurso de Mascletàs nocturnas, 
con un primer disparo en el campo del 
Díaz Pintado y, tras el mismo, sobre las 
00:45 h, en el aparcamiento de Las Pal-
meras. Al finalizar ambos disparos, so-
bre las 01:00 horas, será la Coetà orga-
nizada por la Penya El Coet en la zona 
del Centro de Salud de Especialidades.  
  El día de la Virgen de la Asunción, 15 
de agosto, comenzará en Burjassot con 
la misa mayor en honor a la misma en 
la Iglesia de San Miguel a las 12:00 ho-
ras. Ya en horario de tarde, a las 20:00 
horas, será la procesión de la Virgen 
por el itinerario habitual, acompañada 
por la Agrupación Musical Los Silos. Y, 
a las 23:30 horas, en la Plaza del Ayun-
tamiento, la voz de la canaria Ana Gue-
rra, sonará en un gran concierto.
   La festividad de San Roque, el día 16 
de agosto, comenzará a las nueve de la 
mañana en la Ermita del Santo con la 
misa en honor al patrón ofrecida por 
los Amics de Sant Roc. Al finalizar la 
misa habrá reparto de horchata y farto-
nes para todos los presentes. A las 11:30 
horas los Clavarios se concentrarán en 
la Plaza del Ayuntamiento para dirigir-
se a la Parroquia de San Miguel donde 

tendrá lugar la Misa Mayor en honor al 
santo patrón, que será a las 12 horas.  
  A las 14:00 horas tendrá lugar la entre-
ga de premios del Concurso de Mascle-
tàs Nocturnas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Así, sobre las 14:30 será 
la mascletà en la calle Pintor Goya,.
A las 20:00 horas será la procesión en 
honor a San Roque, que seguirá su iti-
nerario habitual y contará también con 
la música de la Agrupación Musical 
Los Silos. 

Fiesta de Interés turístico
Llegando a las últimas horas del día, a 
las 23:30 horas tendrá lugar la tradicio-
nal pujà y rodà de San Roque, declara-
da en 2014 Fiesta de Interés Turístico 
de la Comunidad Valenciana. Saliendo 
de la Parroquia de San Miguel y reco-
rriendo las calles de Burjassot, San Ro-
que llegará a la Plaza del Ayuntamiento 
donde tendrá lugar la rodà para, poste-
riormente, dirigirse a la Ermita donde 
descansará de sus días de fiesta. 
A la una de la madrugada, las fiestas en 
honor a San Roque concluirán con un 
castillo de fuegos artificiales en el apar-
camiento de las Palmeras, patrocinado 
por la Concejalía de Fiestas.

Redacció

SAN ROQUE VUELVE A VISITAR ESTE AÑO LOS BARRIOS 
DEL MUNICIPIO

Fiestas en honor a San Roque Bustamante irá a Burjassot
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EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA

EDICIÓ nº 028 - JULIOL 2022

Si a qualsevol xiquet o xiqueta 
li preguntares per un lloc en el 
qual li agradaria passar el major 
temps possible, segurament 
triarien un espai com el que 
podreu trobar aquest mes de 
juliol a Torrent, on podran 
gaudir d’un complet i gratuït 
programa d’activitats i jocs en el 
‘Espai multiaventura Infantil’, 
que s’installarà del 22 al 28 de 
juliol, de 19 a 22h, al costat de 
la pista de patinatge de Parc 
Central. 

Així, durant set dies els més 
xicotets no sols de la capital 
de l’Horta Sud podran accedir 
a aquesta zona d’oci i diversió 
la qual comprén una àrea 
de 20.000 metres quadrats i 
inclou rocòdrom, llits elàstics, 
un set d’animació i realitat 
virtual, espais de jocs, tallers 
i una infinitat de sorpreses 

per descobrir. A més, també 
comptarà amb una fira i una 
zona de foodtrucks, genial per 
a recuperar-se de la calor i 
prendre’s alguna cosa, i sobretot 
perquè els pares i mares puguen 
relaxar-se de tanta activitat.

Aquest espai es divideix en 
cinc zones. En la zona 1 hi 
haurà multiaventura (escalada, 
equilibri i més activitats 
esportives), en la 2 hi hauran 
atraccions inflables, en la 3 una 
zona de ludoteca, en la 4 l’espai 
amb foodtrucks, i en la 5 una 
àrea tecnològica, on es podrà 
jugar en sets d’animació i de 
realitat virual, entre altres.

L’última zona serà la de les 
grans atraccions pròpies de 
la Gran Fira de Torrent amb 
diversos elements perquè 
gaudisquen tant els més xicotets 

com els més majors. 
Totes les activitats menys la 
Gran Fira i les foodtrucks. 

Durant els dies 22, 23, 24 i 25 hi 
hauran en aquest mateix espai 
tallers, monòlegs i actuacions. 
Un dels tallers mès llamatius és 
el de coreografies de Tik Tok i 
el quàdruple de Minecraft de la 
mà del streamer Cabolo.
Circuit de xiquets

Les activitats infantils es 
completaran amb el ‘Circuit 
de xiquets’, una iniciativa que 
oferirà, els dies 26, 27 i 28 de 
juliol, diferents espectacles de 
màgia, contacontes i música 
repartits en sis ubicacions de 
la ciutat: la Plaça Pintor Miró, 
la Avinguda Olímpica, la Plaça 
Fra Antonio Panes, la Plaça 
Dominical, El Vedat i el carrer 
Benemèrit.

RECEPTA:  Granissat de meló 
d’Alger, una beguda de fruita 
per a refrescar-se aquests dies 
tan càlids
Ingredients

300 g de meló d’Alger
2 gots de glaçons
1 cullerada de sucre (opcional, 
però molt recomanable)
1 llima (opcional)Torrent acull un espai multiaventura 

per a tots els xiquets i xiquetes
Anem a preparar una beguda 
ideal per refrescar-se aquest 
dies que fa tanta calor i fer-ho 
amb un producte saludable.

ALBORAIA MES
JULIOL

Fins a l’1 d’Agost
Campus Urban Meet

Lloc: Espai Jove

Horari: De 9 a 14 h.

Edat: D’11 a 14 anys

Inscripcions: 
cij@alboraya.com
673696005
Gratuït

Dissabte a l’Espai

Horari: De 17:30 a 20:30

Elaboració:
En primer lloc, tallar 2 triangles 
xicotets de meló d’Alger i reser-
var-los. Aquests triangles els 
usarem al final per a la decora-
ció dels gots.
Després, llevar-li la corfa al meló 
d’Alger, i totes les llavor, i trosse-
jar-la.
En el got de la batedora, col·lo-
car primer el gel, després el meló 
d’Alger, el sucre i un chorrito de 
suc de llima.
Batre fins que el gel s’haja tri-
turat bé. Una vegada liquat, 
transferir-ho amb cura als gots, 
decorar cadascun amb un dels 
triangles de meló d’Alger i pos-
ar-li una palleta.
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